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GUIDOGEZELLE.
GEZELLE.
GUIDO

Met weke,
weke, maand
maand en
en dag
dag te
te leven,
leven,
Met
oude jaar
jaar den
den geest
geest te
te geven
geven;;
komt 't oude
geveld in
in de
de eeuwigheid.
eeuwigheid.
En 't ligt geveld
sterven...
...
Weerop zal 't staan, om weêr te sterven

«dat eeuwig
dat moogt gij erven»
eeuwig is, dat
is, in
in een
een woord,
woord, mijn
wens eh gezeid.
gezeid.
mijn wensch
is,
Dat
eeuwig is zal
zal God
God u geven,
Dat eeuwig
gestorven
zult ge
ge eeuwig
eeuwig leven,
leven,
gestorven eens
eens zult
zoo ge
ge uwen
uwensterfdag
sterfdag voorbereidt
voorbereidt
Ik wens
eh uu nooit
voor goed
goed tetesterven,
sterven,
nooit voor
wensch
maar,
eens te
te erven
erven
maar, levend
levend door
door de
de dood, eens
het
leven Gods,
Gods, in
in de
deeeuwigheid
eeuwigheid I1
het leven

o

1. Met
toestemming van
van den
denUitgever
Uitgeverovergenomen
overgenomen uit:
uit: Guido Gezel/e's
Dicht.
Gezelle's Dicht.
Met toestemming
dezer dagen
dagen verschenen.
verschenen.
werken,
Amsterdam, LL. J.J. Veen,
Veen, dezer
XI—XIV, Amsterdam,
werken, Deel XI-XIV,

I.
i.

1
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NIEUWJAAR.

Het oud
oud jaar
jaar isis voorbij
voorbij
en
pasverschenen
verschenen::
en 't't nieuwe isis pas
waar
gaat
de
snelle
tijd,
waar gaat
snelle tijd,
waar
met ons
ons henen
henen?
waar gaat
gaat hij
hij met
?
-— Naar
eeuwigheid ga
ga ik,
ik,
Naar de eeuwigheid
met
met al dat
dat is
is
met u,
u, met
en
van uw
uw broosheid.
broosheid. mensch,
mensch,
en van
geve ik
ik getuigenis.
getuigenis.
Past
dan, gij
gij die
die gaat
gaat
Past op
op dan,
met
zulke snelle
snelle schreden,
schreden,
met zulke
en
stelt niet
niet uit
uit;; hetgeen
hetgeen
en stelt
gij
zult, doet
doet het
het heden,
heden,
gij doen zult,
want
morgen kunt
kunt gij
gij reeds,
reeds,
want morgen
en 't nieuwe jaar,
jaar,
met 't oud
oud en
verdwenen
of 't
verdwenen zijn
zijn als
als of
een
ijdel wolkske
wolkske waar.
waar. —
een ijdel
Zoo
sprak de
tijd en
en wij
wij ...
Zoo sprak
de tijd
...

HET MASKER.
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AGNES
DER MOER.
MOER.
AGNES VAN DER
VOOR
VOOR MOEDER.

Traversons
gravement cette
cette méchante
méchante mascarade,
mascara de.
Traversons gravement
monde.
qu'on
appelIc Ie
qu'on appelle
le monde.

EN groote zaal
was hèl verlicht.
Het licht
licht viel
viel over,
zaal was
verlicht. Het
EEN
E
en fel
fel en
en alle
alle bloemen en kleederen werden
goud en
dadig goud
over~

vreemd~bont kleuren,schilderij,
kleuren~schilderij, dat
in hooge mate
tot een
een vreemd,bont
dat in
tot
Dewanden
wanden van
van spiegel,
spiegel~
boeiend,
na korten
korten tijd
tijd vermoeide.
vermoeide. De
boeiend, na
de zaal
glas
gaven veel
keeren de
zaal terug,
terug, tot
tot het
het een
een onafzien~
veel keeren
onafzien,
glas gaven
baar gewemel
Tegen de
de palmen
palmen in
in de
dehoeken
hoeken bloeiden
bloeiden
baar
gewemel werd.
werd. Tegen
rozen en
verleppend, vuurroode rozen
en vulden
vulden de
de zaal
zaal met
met den
den
nog, verleppend,
van stervende
stervende bloemen.
bloemen.
geur van
pénétranten geur
T usschen de
spiegels bewogen
bewogen de
de menschen zich in vreemde
de spiegels
Tusschen
kleederen, allen
gemaskerd. De
De meesten
meesten iets
ietsanders
anders voorstel,
voorstel~
allen gemaskerd.
lend,
dan zij
zij waren;
gevend in hun
hun mascaradepak
waren ; enkelen
enkelen gevend
lend, dan
hun werkelijk
werkelijk innerlijk
innerlijk wezen,
wezen, dat zij
het dagelijksch leven
zij in het
nimmer toonden.
nimmer
Er was
was een
een bankier,
bankier, die een
een prins
prins voorstelde.
voorstelde. Hij
Hij had
had wel
wel
Er
het pak
pak aan,
aan, maar
maar de
de princière manieren
had hij
hij vergeten.
vergeten.
het
manieren had
Er
een echte
echte prins,
prins, die,
die, in
in een
eendwaas
dwaas pak,
pak, een
een har~
Er was
was ook een
har,
verbeeldde, wat
overigens niet
niet slecht
slecht bedacht
bedacht was.
was. Hij
Hij
wat overigens
lekijn verbeeldde,
liep naast
naast een
een frivole
frivole vrouw,
een baby
jurk en
met een
een
vro. uw, in
in een
liep
babyjurk
en met
witte kaper
kaper vol
roosjes op.
Dan was
was er
er een
eendokter,
dokter, die,
die, zéér
vol roosjes
op. Dan
wifte
dood imiteerde.
imiteerde. Het
Het
zijn eigen
eigen geestigheid,
geestigheid, den
den dood
over zijn
verblijd over
speet
hem, dat
dat hij
hij gemaskerd
gemaskerd moest
Gelukkig was
was de
de
speet hem,
moest gaan.
gaan. Gelukkig
cavalerie~
ontmaskering
aan
het
souper.
En
er
waren
meerdere
ontmaskering aan het souper. En er waren
cavalerie,
officieren als
jockey's. Wat
Wathadden
haddenzij
zijanders
anders kunnen
kunnen zijn?
als jockey's.
zijn ?
Een rijke
rijke leeglooper speelde
voor mijnwerker. Hij
voelde
Een
speelde voor
Hij voelde
be~
zich
zeer ongewoon
in zijn
zijn pak
pak en
en wist
wist zich
zich er
er niet in te be,
zich zeer
ongewoon in
wegen.
Ook was
wasererMarie
MarieAntoinette.
Antoinette. ..
er...
wegen. Ook
. . Zij wás
wis er.
. . Zij
was
de onthoofde
onthoofde Koningin,
Koningin, herleefd;
trotsch en vorstelijk
vorstelijk
was de
herleefd ; trotsch
dat zij
zij
in haar
haar bewegingen
bewegingen en
en niemand zag
het haar
haar aan,
aan, dat
in
zag het
ongewone kleeren droeg.
Daar was
was een
eenman
man inineen
eengroen
groen
droeg. Daar
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fluweelen pak,
dat overladen
overladen was
bloemen en
en
pak, dat
was met
met bloemen
en mooie en
leelijke
en reptielen
reptielen;; ongeméén
ongeméén mooie
mooie en
enzéér
zéér afzichte,
afzichte.
leelijke insecten en
lijke;
toen een
eenkleine
kleinepierrette
pierrette hem
hem vroeg,
vroeg, was
was hij
hij voor,
voor.
lijke ; en toen
Ze keek
keek hem
hem vet.,
verstelde,
zeide hij
hij:: 0:Ontdekkingsreiziger.»
«Ontdekkingsreiziger.» Ze
stelde, zeide
baasd
aan en
en vond,
vond, dat
dathijhijdan
danliever
lieverstukjes
stukjeslandkaart
landkaart op
op
baasd aan
zijn
pak moest
moest dragen
dragen en
en hij
hijantwoordde
antwoordde:
zijn pak
:
aIk heb
«Ik
nóóit iets
iets anders
anders ontdekt,
ontdekt, dan
dan bloemen,
bloemen, zoete,
zoete, vol
vol
heb n66it
ófgiftige,
giftige,en
enmooie
mooieenenleelijke
leelijkeinsecten
insectenenenreptielen,
reptielen,
honing
honing 6f
die
andere menschen
menschen n66it
nóóit zien.»
zien.» Hij
Hijsprak
sprakdedewaarheid.
waarheid.
die andere
Zijn donkere
Zijn
donkere oogen
oogen maakten
maakten onophoudelijk
onophoudelijk reizen
reizen door
door de
de
zielen
van de menschen,
menschen, die hij
hij ontmoette
ontmoette en
en hij
hij ontdekte
ontdekte er
er
zielen van
veel, wat
wat anderen
anderen n66it
nóóit zagen.
zagen.
veel,
Er
was 66k
óókeen
eenslang.
slang.Een
Eenranke
rankevrouw,
vrouw,met
metOostersche
Oostersche
Er was
bewegingen. Zij
droeg een
een glinsterend,
glinsterend, nauw
nauw kleed
kleed van
van
bewegingen.
Zij droeg
groenblauwsatijn.
satijn.EnEndedeliefde
liefdeliep
liep in
in de
groenblauw
de zaal
zaal rond,
rond,
en
iedereen vroeg;
Wat stelt
Zeker een
een duivel,»
duivel,»
en iedereen
vroeg ;««Wat
stelt die
die voor? Zeker
want niemand
herkendeinin hem
hem de
de Liefde.
want
niemand herkende
Liefde. Het
Hetwas
waseen
eenfijn
fijn
gebouwde man,
man, inineen
eenhelrood
helroodkleed,
kleed,maar
maarhij
hijhad
hadgeen
geenpijlen.
pijlen.
Cït den
den koker,
koker, dien
dien hij
hijdroeg,
droeg,kwamen
kwamenkorte
kortescherpe
scherpemesjes
mesjes
Uit
met weerhaken,
weerhaken, en
zijn hoofd
hoofd staken
staken twee
twee kleine,
kleine, stompe
stompe
met
en op zijn
horens omhoog.
omhoog. Daarom
Daarom heen
heen lag
lageen
eenkrans
krans van
van rozen
rozen en
en
horens
elke roos
roos was
washalf
halfontbladerd.
ontbladerd. Zijn
Zijnhand
handdroeg
droegeen
eengroot,
groot,
elke
hart, waaruit
waaruit roode
roode confettis
confettis lekten
lekten als
als druppels
druppels bloed.
bloed.
wit hart,
T oen verscheen
verscheen op
op den
dendrempel
drempelvan
vande
dezaal
zaaleen
eentengere
tengere
Toen
vrouw. Haar
Haar gezicht
gezicht was
was zacht,rose
zacht.rose en
en haar
haar oogen
oogenkeken
keken
vrouw.
zwart
de
zaal
in.
Haar
mond
leek
verstard
in
haar
blijden
zwart
zaal in. Haar mond leek verstard in haar blijden
jeugdlach, die
vol was
was van
van overmoed.
overmoed.
jeugdlach,
die vol
van kleuren
kleuren sloeg
sloeg op
opvoor
voorheur
heuroogen,
oogen,en
eneen
een
Een golf van
Een
De heele
heele
diepe, gonzende
gonzende geluid,massa
geluid.massa klonk
heur ooren.
ooren. De
diepe,
klonk in
in heur
zaal was
was v61,
vol, en
en een
een zoo
zooonophoudelijk
onophoudelijkwisselen
wisselenvan
vankleuren
kleuren
zaal
bloeide onder
onder het
het uitschietende
uitschietende licht,
licht, dat
dat zij
zij duizelde.
duizelde.
bloeide
Trompetten schaterden
schaterden onharmonisch
onharmonisch tegen het
het zingen
zingen der
der
Trompetten
violen en
en het
hetklagen
klagen der
der celli
celli...
demuziek
muzieksneed
sneeddoor
doorden
den
violen
. .. de
zwaren gons van
vanhonderde
honderdemenschenstemmen.
menschenstemmen.
zwaren
ondoordringbare, zwijgende
zwijgendeduisternis
duisternisdaarbuiten,
daarbuiten,
Uit de ondoordringbare,
trad zij
zij in het
het volle
volle licht
lichten
enhet
hetgerucht
geruchtder
dermenschen.
menschen.
trad
ceremoniemeester vroeg
haar naar
naar haar
haar kaart,
kaart, en
en zij
zij
De ceremoniemeester
vroeg haar
die.
toonde die.
«Toch,» zeide
zeide hij,
hij, «mag
«mag ik
ik uuniet
nietbinnenlaten,
binnenlaten, uu bent
bent
ezToch,»
ongemaskerd.»
«Maar ik
ik zou
zou zoo
zoograag
graagdit
ditfeest
feestmeemaken.
meemaken. Niemand
Niemand
eMaar
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kent mij.
mij. IsIshet
het dan
dan niet
niet even
even goed
goed als
als was
was ik
ik gemaskerd?
kent
Het
doel
van
dit
feest
is
toch,
elkaar
kennen?
kan
elkaar
niet
Het doel van dit feest is
kennen ? Ik
Ik kan
mij duizelig
duizelig en
en ik
ik zou
zou dan
dan
geen masker
masker dragen,
dragen, het
het maakt
maakt mij
geen
mij niet
niet een
een uit.
dadelijk
moeten gaan.
gaan. Kunt
Kunt u voor
dadelijk weg
weg moeten
voor mij
uit,
zondering maken,
het zoo
zoo héél
maken, ik
ik wou
wou het
11661 graag!»
graag I»
De ceremoniemeester keek haar
haar aan.
Haar lachend
lachend gezicht. ....
aan. Haar
..
jeugd ...
Haar jeugd.
..
«Is u dus
een vréémdeling?» vroeg
hij eindelijk
eindelijk weifelend
weifelend
dus een
vroeg hij
de zaal?»
«kent niemand u in
in de
zaal
niemand» zeide
ze:: »Ik
»Ik kom
van héél ver
«Nee, niemand»
zeide ze
kom van
ver ...
... laat mij
maar binnen.
binnen ...
. »
«Nu,
kom dan
dan binnen» antwoordde
man en
en zij
zij kwam.
kwam.
«Nu, kom
antwoordde de
de man
«Wat stelt u voor
voor?»
hij en
en zij
zij zeide:
Leven».
?» vroeg
vroeg hij
zeide : «Het Leven».
Zij zei
zei dit
dit lachend,
lachend, met
met den
den lach, die
geen oogenblik week
Zij
die geen
van
haar gezicht.
gezicht.
van haar
«En
uw naam?»
«En hoe
hoe is uw
naam ?»
«Prosoopon.» I
Toen ging
ging ze
ze de
de zaal
zaal in.
in.
Toen
Haar zwart
zwart satijnen
satijnen kleed
was gesloten
gesloten met
met groote robijnen
Haar
kleed was
en
in heur helle,
helle, blonde
blonde haren
haren staken
staken bloemen,
bloemen, van
vanrobijnen
robijnen
en in
Het waren
waren groote, lichtende
de geur
geur
gemaakt.
gemaakt. Het
lichtende bloemen,
bloemen, en
en de
van heur haren
van de
de bloemen
bloemen te
komen. Zij
Zij droeg
droeg
haren leek
leek van
te komen.
lange, zwarte handschoenen en
onder den
den domino
domino uit kwamen
en onder
twee zéér kleine,
smalle voeten
voeten in
in zwart.fluweelen
kleine, smalle
zwart,fluweelen schoenen
met buitengewoon
buitengewoon groote
groote gitten
gitten gespen.
ongemaskerd was
was en
en de
de
Zij
viel dadelijk
dadelijk op,
op, omdat
omdat zezeongemaskerd
Zij viel
Bij de
de eerste
eerste wals#
haar ten
dans vragen.
vragen. Bij
namaakprins kwam
kwam haar
ten dans
wals,
maat trapte
haar sleep.
sleep.
maat
trapte hij
hij op haar
« U w pak
pak past
past u slecht!»
slecht!» zeide
zeide ze,
en dit
dit ontstemde
ontstemde hem,
hem,
«Uw
ze, en
want hij
hij had
had zóóveel
betaald voor
voor zijn
zijn mooie
mooie kleeren.
want
z6óveel geld
geld betaald
Hij
zag haar
haar aan
aanenenvond
vondhaar
haarjong,
jong,bloeiend
bloeiendgezicht
gezicht met
met
Hij zag
den
vollen lach
lach en
enhij
hijvergat
vergatzijn
zijnontstemming.
ontstemming. Tegelijk vielen
den vollen
hem
robijnen in
in haar
haar kapsel
kapsel op.
op.
hem de robijnen
«Zeldzaam mooie steen
en draagt
u. Zeker 11661
héél kostbaar?»
«Zeldzaam
steenen
draagt u.
ze
antwoordde
alleen:
En
En ze antwoordde alleen
«U
w pak
past u in het geheel niet !» Toen werd
werd de
de namaak,
namaak#
«Uw
pak past
Wat had
had zij
zij op
opzijn
zijnpak
pak aan
aan te
te merken?
prins boos.
prins
boos. Wat
merken ? En
hij
liet haar
haar midden
zaal staan.
staan. Zij
Zij stond
stond daar
daar stil
stil en
en
hij liet
midden in
in de
de zaal
eenzaam,
haar altijd
altijd lachend
lachend gezicht.
gezicht.
eenzaam, met
met haar
Zij stond daar
zag Marie
Marie Antoinette
Antoinette langs
langs zich gaan en
daar en
en zag
1.
Prosoopon =
=npo7untov
1tP01W1tOV =
1. Prosoopon
= masker.
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ze en
en kuste
kusteden
denzoom
zoomvan
vanhet
hetkleed
kleedder
derarme
armeKoningin.
Koningin.
diep boog
boog ze
Daar was
was zij
zij
En
Marie Antoinette
Antoinette glimlachtte
glimlachtte héél
En Marie
héél hoog...
hoog. . . Daar
Koningin voor.
En het
het Leven
Leven boog
boognog
nogdieper.
dieper. Het
Hethad
had
Koningin
voor. En
aan Marie
Marie Antoinette
wat goed
goed te
te maken.
maken.
aan
Antoinette wat
Toen
kwam de
deechte
echtePrins
Prinsnaar
naarProsoopon.
Prosoopon. De
Debelletjes
belletjes
Toen kwam
aan de spitsen
spitsen van
vanzijn
zijnpak
pakklingelden
klingeldenen
enzijn
zijngroote
grootepuntmuts
puntmuts
aan
zij legde
legde
zwaaide heen
Hij vroeg
vroeg om
om een
een dans
dans en
en zij
zwaaide
heen en
en weer.
weer. Hij
«Hoebent
bentu uhier
hierzoo
zooongemaskerd
ongemaskerd
haar
zijn arm.
arm. «Hoe
haar hand
hand op
op zijn
binnengekomen?»
hij.
binnengekomen
?» begon hij.
«U bent
bent toch
toch 66k
óók ongemaskerd?»
ongemaskerd?» antwoordde
antwoordde ze.
ze.
«Néé toch?»
toch?»
«Ik dacht
dacht het
het; ; het
pak zit
zit uu zoo
zoogoed,
goed,als
alswas
was het
het uw
uw
«Ik
het pak
dagelijksche.»
Prins lachte,
lachte, maar
maar zijn
zijn lach
lach klonk
klonk scherp.
scherp. Hij
Hij had
hadzich
zich
De Prins
de harkekijnsdwaasheid
harkekijnsdwaasheid gestoken
gestoken en
en toch
toch kwetste
kwetstehet
hethem,
hem,
in de
nu
hij daarvoor
daarvoor aangezien
aangezien werd,
werd, waarvoor
waarvoor hij
hij zich
zich uitgaf.
uitgaf.
nu hij
intusschen danste
mooi. Zij
Zij danste
danste en
en
Prosoopon intusschen
danste zacht
zacht en
en mooi.
haar
dansen was
was zuivere
zuivere schoonheid.
schoonheid.
haar dansen
leven uitdansen,
uitdansen, uitdansen!»
uitdansen !» dacht
dacht zij.
zij.
«Het leven
Zij
kende alle
alle menschen
menschen in
indedezaal
zaalenenniemand
niemandkende
kendehaar.
haar.
Zij kende
Een minister
minister in een
een zwart
zwart priesterkleed
priesterkleed vroeg
vroeg haar
haar ook
ookten
ten
Een
dans.
Hetkleed
kleedsloot
slootnauw
nauwom
omhem,
hem,alleen
alleenhethet
maskerleek
leek
dans. Het
masker
er wat
wat vreemd
vreemd bij,
hij zelf
zelf zeide
zeide dit
dit tot
totProsoopon.
Prosoopon.
er
bij, en
en hij
zij antwoordde
antwoordde::
En zij
het dwaas?
dwaas? Véél
Véélpriesters
priestersdragen
dragen een
eenmasker.
masker.
«Waarom is het
«Waarom
Zestaan
staan
Intusschen moet
bewonderen om
omuw
uwkleederen.
kleederen. Ze
Intusschen
moet ik uu bewonderen
uu best,
best, het
het past
past u
u 66k
óók goed.»
goed.»
mij goed.
goed. Mij
Mijzitzitalles
allesmakkelijk,»
makkelijk,»
»Alle pakken
pakken passen
passen mij
zei de
de minister
minister en
en zij
zijantwoordde
antwoordde::
zei
«Dat dacht
ik alal!»
dacht ik
I»
Ze danste
danste met
met 4n
d\!nminister
ministeren
endaarna
daarna kwam
kwam de
de Liefde
Liefde tot
tot
Ze
haar. Hij
Hij sprak
sprak over
over het
hetfeest
feestenenover
overdedestervende
stervenderozen
rozen
haar.
«Wateen
eenvreemd
vreemdcostuum
costuumheeft
heeft
in de
de hoeken.
hoeken. Toen
Toen zei
zeizeze:
in
: «Wat
u gekozen
gekozen om
om de
de liefde
liefde voor
voortetestellen
stellen;
hetbedekt
bedektniets,
niets,
u
; het
zelfs niet
niet het idéé
idéé:: Liefde.
Liefde. Het
Het isistetereëel,
reëel,tetewAár
wáár voor
vooreen
een
zelfs
Het isis z66
zóóreëel,
reëel,dat
datniemand
niemand in
in uude
deliefde
liefde
gemaskerd bal.
gemaskerd
bal. Het
ziet. Zij
Zij kennen
kennen geen
geen van
van allen
allende
deLiefde
Liefde:
enkelden
denschijn.»
schijn.»
ziet.
: enkel
«Ik
zelf ook,»
ook,» zei
zei hij.
hij.«In
«lnhet
hetdagelijksche
dagelijkschebegrip
begrip:
«Ik zelf
: Liefde,
Liefde,
ben ik
ik 66k
óók enkel
enkel schijn
schijn; ; op
dit bal
bal wilde
wilde ik
ik eens
eens wiår
wáár
ben
op dit
zIJn ....
zijn.
...»»
»Het
is zoo,
zoo, het
het isisdedeeenige
eenigekeer
keerininuw
uwleven,
leven,dat
dat uu
»Het is
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oprecht
antwoordde ze.
ze. De
DeLiefde
Liefdezag
zaghaar
haaraan,
aan,maar
maar
oprecht is»,
is», antwoordde
zij
lachte, lachte,
lachte, jong, blij,
blij, overmoedig.
overmoedig.
zij lachte,
Heeft uu het verloren?»
«Waarom
draagt u geen masker?
masker? Heeft
«Waarom draagt
verloren ?»
hij.
vroeg hij.
«T och niet!»
niet 1» zei
ze stil
stil enenzezedanste
dansteverder.
verder. Toen
T oen ge,
gezei ze
«Toch
beurde het,
de volle
vollezaal
zaal de
devrouw,
vrouw,die
diede
deslang
slang voor,
voor$
beurde
het, dat
dat in de
stelde, haar
haar raakte.
raakte. Prosoopon trilde
trilde;; haar fijne vingers tril.
tril,
den
de Liefde
Liefde voelde,
voelk, dit.
den en de
«Schrikt
hij.
«Schrikt uu?»
?» vroeg hij.
«Ja, ik
ben
bang
voor
dekoude
koudehuid
huidvan
vaneen
eenslang»
slang»
ik ben bang voor de
zeI ze.
ze.
zei
De Liefde
Liefdelachte.
lachte.Hij
Hijvond
vond
datzijn
zijndanseuse
danseuseaardig
aardigacteerde.
acteerde.
dat
zou niet
niet bang
bang voor
voor een
een slang
slang zijn?
zijn ?!1
Wie zou
Zij
was werkelijk
werkelijk amusant.
amusant. Als
Als Marie
Marie Antoinette
Zij was
Antoinefte langs
ze stil
stil en
en boog
boogdiep
diep en,
en, tusschen twee dansen
haar
haar kwam,
kwam, stond ze
naar de lichtzinnige
lichtzinnige vrouw,
vrouw, die
die als
alsBaby
Babyverkleed
verkleed
in, ging ze
ze naar
was. En
En het
hetLeven
Levenstreelde
streeide heur haren
en haar
haar stem
stem klonk
klonk
haren en
was.
zacht, toen
zei ze:
zacht,
toen zei
kindje ; hoe kom je zoo
ze : «Zoo'n arm,
arm, klein kindje;
laat
nacht nog op
op?»
laat in
in den nacht
?»
de Liefde
Liefde hield
hieldhaar
haar làng
gezelschap;;
Ze wàs
wAs aardig
aardig en
en de
lAng gezelschap
maar
toen werd
werd Prosoopon door
den leeglooper.mijnwerker
maar toen
door den
leeglooper,mijnwerker
opgeëischt, den
man met
met het
het vele
vele geld.
geld.
den man
hij en
en héél
«Ieder heeft
heeft zijn
zijn deel
deel aan
aan het
hetLeven
Leven 1»
«Ieder
!» lachte
lachte hij
ernstig
antwoordde ze:
ernstig antwoordde
ze :
«Zèlfs de mijnwerker.» Haar
stem klonk
klonktrillend,
trillend,maar
maar haar
haar
Haar stem
lachte ...
gezicht làchte, lachte.
..
Haar
stak hem.
hem.
Haar gezegde stak
«Is u socialiste
socialiste?»
hij.
?» vroeg hij.
1» zeide ze.
het Leven
LevenI»
«Ik ben het
rijke man
man voelde
voelde zich
zichniet
niet op
opzijn
ZIJn gemak en
hij was
was
De rijke
en hij
blij, toen
toen de
de dans
dans eindigde.
eindigde.
blij,
danste zonder
zonder ophouden,
ophouden, maar
maar toen de
de dokter,
dokter, met
met de
de
Ze danste
menschenbeenderen op
zijn pak,
pak, tot
tot haar kwam, bedankte zij:
op zijn
zij :
Ik dank
dank u,
«Zelfs de
de Dóód
«Zelfs
Dócid kan
kan mij
mij niet
niet met
met rust
rust laten.
laten. Ik
kan niet
niet met
met een
een vriend
vriend dansen.»
ik kan
«Een vriend.
vriend. .... De Dóód
vriend van
van het
het Leven
Leven?»
Dó6c1 een
een vriend
?»
Vriend!»
1»
«De éénige Vriend
«Zijn dan àl
à1 de menschen, met
met wie u danst,
danst, uw vijanden?»
«Ja ....
. . . .»»
en verdween.
verdween.
De dokter boog en
En
zij stond
stond weer
weereenzaam.
eenzaam. Haar
Haarbuitengewoon
buitengewoon mooie
mOOIe
En zij
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rose teint,
teint, haar
haar vuurroode
vuurroode mond
mond en de
de lach,
lach, die
dienóóit
nóóitweek
week
rose
haar jong
jong gezicht,
gezicht, trokken
trokken de
dealgemeene
algemeeneaandacht
aandacht::
van haar
Leven, het
hetLeven
Leven!»
zei een
een oude
oudeheer
heer:: «Het
«Hetlijkt
lijkterer
«Het Leven,
I» zei
I»
op, rare
rarevoorstelling
voorstelling1»
niets op,
Maar één
één man
man bleef terug
terug en
en ver
ver van
vanhaar.
haar. Hij
Hijzelf
zelfdanste
danste
Maar
bijna niet
niet en lang
lang stond
stond hij
hij telkens
telkensgeleund
geleundtegen
tegenéén
éénvan
vande
de
bijna
groote marmeren
pilaren en dan
marmeren pilaren
dan bekeek
bekeek hij
hij Prosoopon
Prosoopon zonder
zonder
dat zij
zij het
hetmerkte.
merkte. HijHij
haar
onveranderlijk gezicht
gezicht en
en
dat
zagzag
haar
onveranderlijk
haar
overgave aan
haar buitenge,,vone
buitengewone overgave
aan den dans,
dans, dien
dienzezedanste.
danste.
zehet
hetLeven
Levendanste.
danste.
En hij
hij zag,
zag, dat
dat ze
En
nacht werd
werd dieper.
dieper. De
De muziek
muziek speelde
speelde niet
niet zoo
zoo opge,
opge.
De nacht
wekt meer,
meer, de
dezaal
zaalwas
waswarm
warm en
ende
deknechts
knechtskondigden
kondigden het
het
wekt
souper aan.
aan. In
Ineen
eenzaal,
zaal,volmaakt
volmaaktgelijk
gelijkaan
aandededanszaal,
danszaal,
souper
stonden de lange
lange tafels.
tafels. .... De
Degroote
grootedeuren
deuren werden
werden openge,
openge.
stonden
slagen en
en het
hetstof
stofuituitdedebalzaal
balzaaldwarrelde
dwarreldenaar
naar binnen.
binnen. Onder
Onder
slagen
het
het felle
felle licht
licht warrelde
warrelde de stofwolk
stofwolk uit
uit tot
toteen
eengulden
guldennevel,
nevel,
en, in
in de
de spiegels
spiegelsweerkaatst,
weerkaatst, leken
leken er
er zich
zichhonderd
honderdzalen
zalenuit
uit
en,
strekken in een
een mist
mistvan
vangoud,
goud,waarin
waarinAlles
àlleskon
kongebeuren,
gebeuren,
te strekken
alles onbegrijpelijk
onbegrijpelijk werd,
werd, vaag,
vaag,onwerkelijk.
onwerkelijk ...
en alles
..
T oen stond
stond plots
plots voor
voorProsoopon
Prosoopon de
de man,
man, die
diehaar
haar den
den
Toen
heelen avond
avond ver
ver was
was gebleven,
gebleven, en
en diep
diepbuigend,
buigend,vroeg
vroeghij
hij::
heelen
«Mag
met uusoupeeren
soupeeren ?»
?»
«Mag ik met
En
zij knikte
knikte sprakeloos.
sprakeloos. Vóór
Vóór haar
haar stond
stond de
deontdekkings,
ontdekkings~
En zij
reiziger en
hij was
was de
deeenige
eenigeman
manininde
dezaal,
zaal, dien
dien zij
zij niet
niet
reiziger
en hij
kende.
Zijn stem
stem was
waszuiver
zuivermet
meteen
een
vreemden,zachten
zachtenmetaal,
metaal.
Zijn
vreemden,
klank,
het Leven
Leven vroeg
vroegzich
zichaf,af,welk
welkeen
eengezicht
gezichtonder
onder
klank, en het
dat
masker verborgen
verborgen was.
was.
dat masker
Zij vertrouwde
om het
het geluid
geluidvan
vanzijn
zijnstem
stem;;
vertrouwde hem
hem plots,
plots, om
ze vertrouwde
vertrouwde hem,
hem, den
den onbekende,
onbekende, boven
bovenAlle
àlle bekenden
bekenden in
in
de
zaal. Hij
Hijbegon
begontoen
toenmet
metenkele
enkelemenschen
menschenaan
aanzijn
zijntafel
tafel
de zaal.
te
noodigen en
en hij
hij deed
deedeen
eenzeer
zeerbijzondere
bijzondere keus.
keus.
te noodigen
«Ik
vraag de
de slang»
slang»zei
zeihij
hijtot
totProsoopon
Prosoopon:
«hetspijt
spijtmij,
mij,
«Ik vraag
: «het
dat
ik
haar
tafelheer
óók
moet
vragen,
het
is
de
minister.
dat ik haar tafelheer óók moet vragen, het is de minister,
priester,
heb ik
ik de
de
priester,maar
maarikik kan
kan daar
daar niets
nietsaan
aandoen.
doen. Ook heb
Liefde
gevraagd met
zijn soupeuse,
soupeuse, een
een duivelin.
duivelin.
Liefde gevraagd
met zijn
«Deze
vier komen
komen aan
aan het
het ééne
ééne lange
lange end
end van
van de
de tafel
tafel en
en
«Deze vier
Marie
Antoinette, die alle
alleheeren
heerenbedankt
bedanktheeft,
heeft,komt
komtaan
aan
Marie Antoinette,
het
hoofd enenu uenenik ik
komenaan
aanhethet
anderelange
langetafelend.
tafel end.
het hoofd
komen
andere
Méér
vragen
wij
niet.»
Méér vragen wij niet.»
Zoo gebeurde
gebeurde het
het toen
toen werkelijk.
werkelijk.
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Groote schotels
rondgegeven en
ende
deminister,priester
minister-priester
schotels werden rondgegeven
dat bij
bij zijn
zijn rol
rol paste.
paste. Het
Hetwas
waseen
een feest
feest
at het
at
het meeste,
meeste, zooals
zoo als dat
vol vreugde.
vol
vreugde. Het
Het bleef
bleefeen
eenonophoudelijk
onophoudelijk knallen
knallen van
van cham,
cham.
pagne,kurken.
pagne-kurken.
Toen
klonk plots
plots aan
aan het
het dessert
dessert de
de hooge
hooge stem
stem van
van den
den
Toen klonk
ceremoniemeester : «Démasquez.»
ceremoniemeester:
En
alle maskers
maskers vlogen
vlogen af
af en
en er
er onder
onder uit
uitkwamen
kwamen roode
roode
En alle
pret,gezichten en
en glinsterende
glinsterende oogen met
pret-gezichten
met de
de verraste
verraste uitdruk,
uitdruk.
king:
«Ben jij
jij dat
dat?»
Of met
met de
deuitdrukking
uitdrukking:: «Dat
«Dat wist
wist ik
ik
king : «Ben
?» Of
wel!»
wel
I» Toen
Toen was
was het,
het, dat
datdedeontdekkingsreiziger
ontdekkingsreiziger aan
aan zijn
zijn glas
glas
tikte.
Het werd
werd stil
stil aan
aan de
de kleine
kleine tafel.
tafel. En
En hij
hij stond
stond op
op en
en
tikte. Het
wendde zich
wendde
zich tot
tot Prosoopon.
Prosoopon.
«V6ór ik
«Vóór
tot uu ga
gaspreken,
spreken, wilde
wildeik,
ik,dat
datuuzich
zichontmas,
ontmasik tot
Maar de
deLiefde
LiefdeenendedeSlang
Slanglachten
lachten:: «Uw
«Uw
kerde
kerde1»I» zei
zei hij
hij stil. Maar
buurvrouw
buurvrouw is
is niet
nietgemaskerd
gemaskerdimmers
immersI»
1»
Prosoopon zat
sidderend op haar
haar stoel
stoel...
Ze sprak
sprak niet,
niet,
zat sidderend
. . . Ze
maar zag
zag naar
op. . . Hij
maar
naar den
den ontdekkingsreiziger
ontdekkingsreiziger op...
Hij wachfte
wachtte
... Zijn
Zijn mooie,
mooie,gebronsde
gebronsdehuid
huidglansde
glansdezacht,
zacht,zijn
zijnmond
mond
rustig
rustig...
was
... en
enzijn
zijnoogen
oogenwaren
warenongemeen
ongemeen
was edel
edel en
en fijn
fijn besneden
besneden ...
ernstig
met diepe
diepe teederheid
teederheid op haar
haar gericht....
gericht. ...
ernstig en
en met
Ze zag
zag hem
hem aan
aan en
en voelde
voelde::
«Deze wil
wil géén
géén kwaad
kwaad .... »
Toch bleef
bleef ze
ze roerloos
roerloos ziften.
zitten.
«Wij hebben
hebben ons allen
allen ontmaskerd.»
ontmaskerd.» begon
hij weer
weer:: «en
«en
begon hij
ik ben
ben ontdekkingsreiziger
ontdekkingsreiziger en
wil deze
deze tafel
tafel zoo
zoograag
graag
ik
en ik
ik wil
toonen,
toonen, wat ik
ik gevonden
gevonden heb.
heb ... l>
sidderde;; -— ze
zag naar
naar de
Liefde...
naar de
de Slang
Slang ...
Ze sidderde
ze zag
de Liefde
... naar
...
Zij zag
zag naar
n~ar den
denman,
man,náást
náást zich,
zich, die
die zich
zich zoo
zoobezorgd
bezorgd tot
tot
Zij
haar
haar boog.
«Mag ik»
ik» vroeg
vroeg hij
hij:
«magikikhet
hetmasker
maskerafnemen
afnemen?»
En
: «mag
?» En
Prosoopon knikte
sprakeloos. Zij
gaf zich
zich over
over aan
aan het
het
Prosoopon
knikte sprakeloos.
Zij gaf
onbekende.
onbekende. En
En hij
hijmaakte
maakte11661
héél voorzichtig
voorzichtig het
hetvreemde
vreemde
masker los. Zijn
Zijnzorgzame
zorgzamevingers,
vingers,bevochtigd
bevochtigdmet
metchampagne,
champagne,
masker
...Het
Hetlag
lagererover,
over,een
eenzéér
zéérdunne
dunne
weekten het
het van
vanhaar
haargezicht
gezicht...
...een
eenmasker,
masker,
was op
opfijn
fijnlinnen,
linnen,dat
datplakte
plakteop
ophaar
haarhuid
huid ...
laag was
zóó bedriegelijk
bedriegelijk gemaakt,
gemaakt, dat
dat niemand
niemand het
het had
had kunnen
kunnen ont,
ontzó6
dekken, behalve
man, die den
den ganschen
ganschen avond
avond door
door dien
dien
dekken,
behalve de
de man,
geboetseerden lach
lach had
had heengezien.
heengezien.
geboetseerden
Hij had
had alal zoo
zoovéél
véélverborgens
verborgensgevonden.
gevonden.
Het masker
masker liet
liet los,
los,ook
ook
haar
handschoenentrok
trok hij
hij uit
uit
haar handschoenen
en toen
toen zat
zat zij
zij daar
daar doodstil.
doodstil.
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Op den
den zwart
zwart satijnen
satijnendomino
dominolagen
lagenroerloos
roerloos twee
tweeedele,
edele,
fijne
handen.
fijne handen.
En
En boven
boven het
het duistere
duistere kleed
kleed stond
stond een
een sneeuwbleek gezicht,
zeer mager,
mager, en
en twee
twee groote diepe smartoogen staarden
zeer
staarden den
Om den
den mond
mond was
was een
een zware
zware plooi
plooi van
van
menschen aan.
aan. Om
groote verbiftering
verbittering en
het hooge, bleeke
bleeke voorhoofd had diepe
en het
groeven.
rose masker
masker lag
lag zonder
zonder oogen, zielloos
tafel
groeven. Het rose
zielloos op tafel
en lachte,
lachte, lachte
lachte....
..
Het was
was een
een vlijmend
vlijmend contrast.
contrast. En
En de
de Liefde
Liefde zag het Leven
aan en herkende
herkende het,
het, en
en de
detreurende
treurende oogen, die hem
hem onafge~
aan
onafge,
broken aanstaarden,
aanstaarden, klaagden
aan, met
met de
de luide,
luide, weeklabroken
klaagden hem
hem aan,
weekla,
gende stem
van vertrapt
vertrapt geluk.
geluk.
stem van
de vermagerde
vermagerde
Hij herkende
herkende haar...
Hij
haar. . . Het bleeke gezicht,
gezicht, de
wangen waren
waren maar
maar een
een overblijfsel
overblijfsel van
vanvroeger,
vroeger, maar
maar hij
hij
wangen
toch...
de oogen staarden
aan tot hij de
herkende ze toch.
En de
staarden hem aan
. . En
zijne neersloeg.
neersloeg...
verslagen stond
stond hij
hijop
openenlangs
langsde
demuren
muren
zijne
. . en
en verslagen
~choof hij
hij heen,
heen, armzalig
armzalig klein...
geranselde hond
...
klein ... een
een geranselde
hond...
schoof
Het Leven
Leven bewoog
bewoog niet.
niet.
diepe ontsteltenis
ontsteltenis zag
zag
En
de slang
slang herkende
herkende haar
haar ook;
ook ; met
met diepe
En de
zij de
de ontmaskerde
ontmaskerde aan,
aan, herkende
herkende zezedat
datvroeger
vroeger zoo
zoo bloeiende
bloeiende
zij
gezicht. En
En de
de rimpels
rimpels in
in dat
dat hooge voorhoofd,
voorhoofd, de groeven
groeven
gezicht.
om
dien mond
mond deden
dedenhaar
haarzwijgend
zwijgendzware
zwareverwijten,
verwijten, en
en in
in
om dien
en vluchtte
weg door
door de
de zaal.
zaal.
wilden angst
angst stond
vluchfte gillend weg
wilden
stond zij
zij op en
dien
En
de menschen aan
andere tafels,
tafels. verschrikt
verschrikt door dien
aan de andere
En de
kreet,
zagen
op.
kreet, zagen op.
zagen de
de bijna
bijna leege tafel
tafel;; de ontdekkingsreiziger stond
Ze zagen
Techt en
en Marie
Marie Antoinefte
Antoinette lag
geknield aan
aan de
de voeten
voeten van
van
lag geknield
het Leven
Leven en
en kuste
kuste den
den zoom
zoom van
van haar
haar kleed.
kleed. In
In het
het midden
het
zat de
de zwarte
zwarte domino,
domino, die
die den
den ganschen avond gelachen had,
zat
gelachen ....
gelachen.
...
En
toen de
de menschen haar
en met
met het
het
haar zagen,
zagen, doodsbleek
doodsbleek en
En toen
groote
levensleed klagend
haar diepe,
diepe, donkere
donkere oogen, ver,
verklagend in haar
groote levensleed
zij ...
verder en
en verder
verdergleed
gleedhet
hetgeluid
geluidvan
vanpraten,
praten,
stomden zij.
al verder
. . al
toen
sprak
niemand
tot
het wegtrok
wegtrok in
in den
denversten
versten hoek...
sprak niemand
hoek. . .
tot het
klaagden....
..
meer, alleen
alleen de violoncellen
violoncellen klaagden,
klaagden. klaagden
meer,
aan. . er
bang, zij
zij stootten
stooften elkander aan..
werden bang,
De menschen werden
was een
een wanklank
wanklank in
vreugde, een
een scheur
scheur in
de pret,
pret, die
die
was
in de
de vreugde,
in de
niet te
te heelen was.
Eninindichte
dichtedrommen
drommenverdwenen
verdwenen zij
zij
was. En
niet
..
fluisterend
zaal. Marie
Marie Antoinette
Antoinette ging
ging het
het laatst. ....
fluisterenduit
uit de zaal.
Toen
hief
de
ontdekkingsreiziger
opnieuw
zijn
glas
en
hij
Toen hief de ontdekkingsreiziger opnieuw zijn glas en hij
sprak
zacht, maar
maar duidelijk,
duidelijk, met
met zijn
zijn metalen
metalen stem
stem::
sprak zacht,
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«De
lachverstart,
verstart,waar
waargeen
geentranen
tranenzijn
zijnenenwaar
waargeen
geentranen
tranen
«De lach
zijn
het hoogste
hoogsteleed,
leed,enenhet
hethoogste
hoogste
leed
waargeen
geenver,
ver.
zijn is het
leed
is,is,
waar
bestaat. Een
Een verstarde
verstarde lach
lach is
is altijd
altijd een
een masker.
masker. Niemand
Niemand
trouwen bestaat.
zag, dat
dat je een
een masker
masker droeg..
droeg .... jaren
jaren had
had je
je het
het zoo
zookunnen
kunnen
zag,
zich zelf,
zelf, om
om het
het ge,
ge.
dragen; ;alle
dragen
allemenschen
menschenletten
leftenteteveel
veel op
op zich
zicht van
van een
een ander
ander te
te kennen,
kennen, te
te begrijpen
begrijpen;; maar
maar ik heb
heb erer
zicht
oogen door
doorheen
heengezien
gezienenenzeze
warenzoo
zoobrandend
brandenddroog.»
droog.»
je oogen
waren
heb in
in geen
geen jaren
jaren geschreid,»
geschreid,» zei
zei Prosoopon.
Prosoopon.
«Ik heb
vertrouwd;; maar
maar in
in mij
mij geloof
geloof
«En je
je hebt
hebtiningeen
geenjaren
jarenvertrouwd
«En
je. ..
aan mij
mij liet
liet je
je het,
het, je
je teteontmaskeren....
ontmaskeren .... en
en je
je hebt
hebt jeje
je.
. . aan
... met
met je vertrouwen in één
één mensch..
mensch ..
vijanden daarmee
daarmee verdreven
verdreven...
waren jejelevensvijanden,
levensvijanden, dedemaskarade,liefde
maskarade.liefde en
en de
de
«Het waren
Slang.
het Leven
Leven niet
niet terug,
terug, is
is er
er een
eenmasker
masker noodig
noodig
Slang.Win
Win je
je het
kunt?»
zoolang je
je één
één mensch
menschvertrouwen
vertrouwenkunt
zoolang
?»
T oen legde
legde de
devrouw
vrouwhaar
haarhoofd
hoofdopopdede
tafelenenzezeschreide.
schreide.
Toen
tafel
Maar de
de ontdekker
ontdekker hield
hieldhet
hetmasker
masker inineen
eenkaarsvlam
kaarsvlam en
en
Maar
droopgloeiend
gloeiendover
overzijn
zijnvingers.
vingers.
het was
was begon
begon tetesmelten
smeltenenendroop
het
Maar hij
het niet.
niet.
Maar
hij voelde het
Hij zag
zag den
denzielloozen
zielloozenlach
lachsterven
sterven en
en naast
naast hem
hem lag
lag het
het
Hij
herbeginnend geluk,
het blijvend
blijvend geluk,
geluk, dat
dat aanvangt
aanvangt met
met
herbeginnend
geluk, het
tranen.
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o BLOEMEN
BLOEMEN ....
..
0
heb u een
een voor
voor een
een geplukt,
geplukt,
Ik heb
broze bloemen
bloemen der
der gedachten.
gedachten.
o broze
uwe liefdekelkjes,
liefdekelkjes, die
'k Zag uwe
groen der
der hoop
hoop me
metegenlachten,
tegenlachten,
door 't groen
mijn broze bloemen
bloemen der
der gedachten.
gedachten.
mijn
Ge waart
waart zoo rank,
rank, ge
ge waart
waart zoo
zoo rijk,
rijk,
o bloemen met
uw walmenweelde,
walmenweelde,
met uw
die, amberend de lentelucht,
zoo
mild, zoo
zoo wee.
bedwelmend streelde,
wee,bedwelmend
zoo mild,
mijn
bloemen met uw
uw walmenweelde.
mijn bloemen
Blij droomend heb
ontblaard,
heb ik u ontblaard,
o bloemen,
spruiten van
van het
het denken,
denken,
bloemen, spruiten
heel
zachtjes, heel
heel voorzichtig,
voorzichfig, om
heel zachtjes,
uw
slanke stalen
stalen niet
niet te
te krenken,
krenken,
uw slanke
mijn
spruiten van het
het denken.
denken.
mijn bloemen,
bloemen, spruiten
Verlangend
uw diep,
diep,
Verlangendzocht
zocht ik
ik in
in uw
o bloemen
bloemen uit
uit de geestesweide,
wat
kleur maalde
maalde op uw
uw blad,
blad,
wat toch
toch die kleur
en
dien geurenkeur verspreidde,
en wat dien
mijn bloemen
bloemen uit
uit de geestesweide.
I.1. Uit
ter pers
pers zijnden
«Bloeitijd».
zijndcn bundel «Bloeitijd».
Uit den ter
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Doch naar
naar uw
uw kroontje
kroontje werd
werd ontpluisd,
ontpluisd,
o bloemen met
met uw
uw vreemd
vreemd bekoren,
bekoren,
meer uw
uw wondre
wondre kleur,
kleur,
verbleekte al
verbleekte
al meer
en
hebt ge
ge uw
uwzoeten
zoetengeur
geurverloren,
verloren,
en hebt
mijn
bloemen met
met uw
uw vreemd
vreemd bekoren.
bekoren.
mijn bloemen
'k Houd
enkel nog
nog van
van 't vroeger
schoon,
vroeger schoon,
Houd enkel
o bloemen,
die 'k eens
zag benglen,
benglen,
bloemen, die
eens lief zag
de kale
kale knoppen,
knoppen, leelijk
leelijk ruw
ruw
op als
als beschaamd
beschaamd gebogen
gebogen stenglen,
stenglen,
:::ag benglen.
benglen.
mijn
bloemen, die
die 'k eens
eens lief zag
mijn bloemen,
En
starend rond
rond en
en achter
achter mij
mij
En starend
o bloemen,
ik schaars
schaars mocht
mocht garen,
garen,
bloemen, die ik
zie
'k, droef
droef te
te moede,
moede, in
in plas
plas en
en slijk
slijk
zie 'k,
uw droomerig
droomerig ontplukte
ontplukte blaren,
blaren,
mijn
bloemen, die
die ik
ik schaars
schaars mocht
mocht garen.
garen.
mijn bloemen,
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URENSTOET.
wandIen de
de uren
uren vlug
vlug en
en vroolijk
vroolijk door
door de
dedagen,
dagen,
Nu wandlen
handen zusterlijk
zusterlijk gestrengeld
gestrengeld in
in elkaar,
elkaar,
de handen
met gazen
gazen sluiers
sluiers rond
rond den
den slanken
slanken leest
leest geslagen,
geslagen,
met
geurge oranjebloemen
oranjebloemen in
in 't neergolvend haar.
en geurge
Gelach klinkt
klinkt als
als kristal,
kristal, dat
datop
opkristallen
kristallenrinkelt
rinkelt;
't Gelach
;
ieder parel,00g
parel-oog vlamt
vlamt iets
iets van
van zonnegloed,
zonnegloed,
in ieder
lied, dat
dat melodisch
melodisch opneuriet
opneuriet uit
uit den
den stoet,
stoet,
en 't lied,
lijkt merelkweelen,
merelkweelen, dat den
den zomer
zomer tegenkwinkelt.
tegenkwinkelt.
lijkt
komen uit
uit het
hetpark
park der
derjaren,
jaren, waar
waar haar
haar woon
woon
Ze komen
wenschenvijver baadt.
baadt. En
En zijn
zijn ze
zeaanminnig
aanminnig allen,
allen,
in wenschenvijver
toch
blinkt
in
ieders
blik
de
vonk
van
éigen
schoon,
tèch blinkt in ieders blik de vonk van éigen schoon,
en schenken
schenken ze
ze elk
elk om
ombeurt
beurtden
denkeest
keestvan
van't welgevallen.
't welgevallen.
en
een sust
sust de
debleeke
bleekejeugd,
jeugd,die
diealtijd
altijdheeft
heeftgeschreid.
geschreid.
De een
Een andre
andre kust
kust het
het hart,
hart, waar
waar wonden
wondentraag
traagverbloeden.
verbloeden.
Een
Een
derde
biedt
de
liefde
om
zwakke
ziel
te
voeden,
Een derde biedt
liefde om zwakke ziel te voeden,
terwijl haar
haar gezellin
verhitte slapen
slapen vleit.
vleit.
terwiji
gezellin verhifte
troostingstoon trilt
trilt fijn
fijn in
in het
hetgeleidlijk
geleidlijkzingen,
zingen,
De troostingstoon
door 't vedelspel der
schroomvallig begeleid.
begeleid.
der hoop schroomvallig
Soms
er een
een omhoog
omhoogmet
metbreede
breedegeestdriftszwingen,
geestdriftszwingen,
Soms wiekt er
en
blijft uitschiftren
uitschittren aan
bogen van
van den
den tijd.
tijd.
en blijft
aan de
de bogen
Dan houden
houden de
deandren
andrenstil
stileen
eenstond.
stond.Haar
Haarstemmen
stemmen stokken,
stokken,
en 't zwijgen
jubelt voort
voort door
door luistrende
luistrende eindloosheid
eindloosheid::
zwijgen jubelt
een
hymne aan
aan 't groot
- door
door tegenspoed
tegenspoed bereid
bereid —,,
groot geluk, —
een hymne
veel plechfiger
plechtiger dan
dan 't grofst
van bronzen
bronzen klokken.
klokken.
grofst gebons van
rij voorbij.
voorbij.
Daarna glijdt,
sierlijk deinend,
deinend, weer
weer de
de rij
glijdt, sierlijk
Nóg
wuiven
er
't
vaarwel,
als
reeds
kozen.
vaarwel,
als
jongeren
reeds
kozen.
Nég wuiven er
De bloode
bloode morgengloor
morgengloor en
en 't stemmig avondtij
avondtij
doen
op haar
haar blank
blank gelaat
gelaat verloren
verloren rozen
rozen blozen.
blozen.
doen op
Zelfs
in den
den kalmen
kalmen nacht
nacht gaan
gaan zij
zijten
tensterrendans,
sterrendans,
Zelfs in
met
gulden licht
lichtder
dermoeder,maan
moeder-maan bedropen.
bedropen.
met vloeiend gulden
En
wijden trans
trans
verdwijnen aan
aan wegwazend wijden
En vóór 't verdwijnen
ver den
den langTesloten
lang-geslot~n hemel
hemel open.
open.
vouwen
vouwen ze ver
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AVOND-INNIGHEID.
AVOND,INNIGHEID.
De gulden
gulden schijn
schijn der
der lamp
lamp droomt
droomt innig
innig om
om
uw
hoofd, gelijst
gelijst inindartelende
dartelende haren.
haren.
uw hoofd,
Nóg blijft
blijft de dag
dag in
in uwe
uweblikken
blikkenklaren,
klaren,
hoewel
hij reeds
reeds in
in 't avondmeer verglom.
hoewel hij
Op uw
uw gelaat
gelaat ligt
ligt nu
nu een
eenragge
raggeruste,
ruste,
door freelen
freelen vree
vree voorzichtig
voorzichtig uitgespreid:
uitgespreid:
Want ieder
ieder uur,
uur, dat
dat aanvlot
aanvlot en
enverglijdt,
verglijdt,
draagt
dat beiden
beiden kuste.
kuste.
draagt wijding
wijding van
van het
het heil, dat
Het is
is alsof
alsof ge
ge —
- wijl
wijl het
het laatst
laatst geluid
geluid
versmelt
slaap —
- nog luistert
luistert naar
naar het
het zingen
zingen
versmelt in
in slaap
van
kinders, die
die onzichtbaar
onzichtbaar ons
ons omringen,
omringen,
van kinders,
en 't hooglied stemmen
stemmen voor een
een jonge
jonge bruid.
bruid.
bloemenmond lacht
lacht nieuwe
nieuwe schoonheid
schoonheidtegen,
tegen,
Uw bloemenmond
die minzaam
minzaam uit genoten
genoten vreugde
vreugde ontsproot.
ontsproot.
Uw handen,
handen, siamgevouwen
säamgevouwen op uw
uw schoot,
schoot,
zijn
blank gebed
gebed om
om gróoter
gróoter zegen.
zegen.
zijn als
als een blank
Hoor
de wereld
wereld thans
thans den
den adem
adem houdt,
houdt,
Hoor hoe de
eerbiedig
luistrend naar
naar ons
ons spraakloos
spraakloos bidden.
bidden.
eerbiedig luistrend
is als
als dag,
dag, en
en wij
wij zijn
zijn midden
midden
Deze
avond is
Deze avond
een
straalkrans van
zuiverst liefdegoud.
liefdegoud.
een straalkrans
van het zuiverst

o
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GRAFSCHRIFT.
Mijn
oogen hebben
hebben hier
hier de
de verte
verte en
en 't
schoone aanschouwd.
Mijn oogen
't schoone
Genadig
zag de
de Heer
Heer op
opde'
de'armste
armstezijner
zijnerknechten.
knechten.
Genadig zag
had geen
geen deugden,loon,
deugden-loon, ikikhad
hadgeen
geendaden,rechten
daden-rechten;;
Ik had
tóch
heeft Hij
Hij 't rijkste
voor 't jagend
jagend hart
hart ontvouwd.
ontvouwd.
t6ch heeft
rijkste heil
heil voor
't Geluk
bereidde mij
mij den
den fijnsten
fijnsten disch.
disch. Ik
Iksmaakte
smaakte
Geluk bereidde
beste vruchten
vruchten van
van den
den hoogsten
hoogsten levensboom.
levensboom.
de beste
meestal ras
ras verzwindt
verzwindt met
met lang
lang betreurden
betreurden droom,
droom,
Wat meestal
was luister,
luister, die voor
voor mij
mij door
door alle
alle dagen
dagen biaakte.
blaakte.
was
Gelaten
dan mijn
mIJn oogen,
oogen, nog
nog vol
vol licht
licht
Gelaten luik
luik ik
ik dan
der
om te oopnen,
oopnen, hoop
hoop ik,
ik, voor
voor uw aangezicht,
der zon,
zon, om
die zooveel
z90veel gaaft
gaaft aan
aan de'
de'armste
armste van
vanuw
uwknechten.
knechten.
o God, die
Gij, die hier
hier eenzaam
eenzaam blijft,
blijft, bid innig
innig voor
voor mijn
mijn ziel,
ziel,
Gij,
opdat
Heer, wiens
wiens gunst
gunstals
alsmanna
mannahaar
haar beviel,
beviel,
opdat de Heer,
ze slechts
slechts naar
naar zijne
zijne liefde en
en onze
onze min
minzou
zourechten.
rechten.
ze

LEVEN
STERVEN.
LEVEN EN STERVEN.
MR. J.J.A.
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To

that
question». Z66
Zóóvroeg
vroeg
'TO bebeoror
notnot
to to
be,be,
that
is is
thethe
question:0.

«a i reeds
reeds de Deensche prins,
vraagt ook
ook thans
thans nog
nog
prins, en
en zoo vraagt

Waarom, waardoor leven, verouderen, sterven
sterven
wetenschap. Waarom,
de wetenschap.
wij?? Deze zoo
zoo eenvoudig
eenvoudigschijnende
schijnendevragen
vragenhebben
hebben van
van ouds
wij
her 's menschen brein
bestormd, en
en de
de biologische
biologische wetenschap
wetenschap
brein bestormd,
heeft daarop,
daarop, ondanks
ondanks hare
hare reusachtige
reusachtige vorderingen,
vorderingen, nog
nog geen
heeft
bevredigend antwoord
In de
degewijde
gewijde
bevredigend
antwoordvermogen
vermogentete geven.
geven. In
gij stof
stof zijt,
zijt, en
en tot
tot
Bladen
lezen wij:
«gij moet sterven
sterven omdat
wij : cgij
omd at gij
Bladen lezen
stof
zult gij
gij wederkeeren»
wetenschap harerzijds
harerzijds leert;
leert ;
stof zult
wederkeeren» ;; de wetenschap
Waar leven
daar is
is voeding;
laatste is
is slechts
slechts eene
«aWaar
deze laatste
leven is, daar
voeding ; deze
ophaar
haarbeurt
beurtbergt
bergtininzich
zichde
de
voortgezette
deze op
voortgezette generatie,
generatie, en
en deze
oorzaken van
van den
den dood,
dood, omdat
omdat door
door het
hetvoedingsproces
voedingsproces het
het
oorzaken
organisme
arbeidt en
en zich
zich verteert,
verteert, daar
daar zulks
zulks de
de samenstel.
organisme arbeidt
samenstel,
desassimileert.»
lende deelen desassimileert.»
De mensch alzoo leeft doordien
en de voeding,
doordien hij
hij zich
zich voedt,
voedt, en
algemeene en
constante eigenschap
eigenschap van
van het
het levend
levend orgaeene algemeene
en constante
orga,
nisme, kan
kan gezegd
gezegd worden te
zijn synoniem
synoniem met
met het
het leven.
leven.
te zijn
Er is
is geen
geen levens-eigenschap
voeding vooronder.
Er
levens,eigenschap welke
welke niet voeding
vooronder,
stelt,
terwijl laatstgenoemde,
zich zelf
zelf staande,
staande, de
degrond,
grond.
stelt, terwijl
laatstgenoemde, op
op zich
voorwaarde uitmaakt van
andere, en
en zoodoende
karakteri.
zoodoende karakteri,
van alle andere,
seert de vitaliteit,
vitaliteit, de
de levenskracht;
zelfs de
de functiën van
levenskracht ; want
want zelfs
het zenuwstelsel
zenuwstelsel zijn
zijn een
een uitwerksel,
uitwerksel, een resultaat der voeding,
het
geenszins de oorzaak
oorzaak daarvan.
daarvan.
geenszins
De voeding
voeding dus
dus is
is de
de meest
onafhankelijke en
autonome
De
meest onafhankelijke
en autonome
levens.eigenschap, aangezien,
eenmaal gegeven
gegeven het
hetbestaan
bestaanvan
van
levens,eigenschap,
aangezien, eenmaal
het georganiseerde
georganiseerde lichaam,
lichaam, het anatomische
anatomische element,
element, de
de voevoe,
dushethet
leven,zich
zichdaarin
daarinvoortzet
voortzet zoolang de
ding,
dat isisdus
ding, dat
leven,
stand blijft
blijft en
en het
het voedingsmateriaal, het plasma,
plasma,
vorm
vorm In
in stand
aanwezig
IS,
dat
onophoudelijk
door
den
bloedsomloop
aan
aanwezig is, dat onophoudelijk door den bloedsomloop aan
I.
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alle
alle deelen
deelen van
van ons
ons lichaam
lichaam wordt
wordt toegevoegd.
toegevoegd. Wanneer
Wanneer de
de
constitueerende
bestanddeelen van
constitueerende bestanddeelen
van den
den vorm
vorm worden
wordenopgelost
opgelost
de voedende
voedende werking
werking van
van het
hetplasma
plasmaophoudt,
ophoudt,dan
dantreedt
treedt
en de
natuurlijk verschijnsel
verschijnsel in hetwelk
hetwelk wij
wijden
denphysiologischen
physiologischen
het natuurlijk
noemen, ook
ook wel
welsenilen
senilendood,
dood,indien
indienveroorzaakt
veroorzaakt door
door
dood noemen,
blooteophouden
ophoudender
derlevensfunctiën
levensfunctiënvan
vanhet
hetlichaam
lichaamzonder
zonder
het bloote
andere causa
causa provocatrix
provocatrix dan
dan hun
hun geleidelijk
geleidelijk gradatim
gradatim uitge,
uitgeandere
bluscht worden.
worden.
Wij leven
leven dus
dus door
doorhet
hetvolgend
volgendproces.
proces. Elk
Elkorganisch
organisch
Wij
zij 't'tin
in rudimentairen
rudimentairen staat
staat van
vanspermatozoiin
spermatozoön of
ofovum
ovum
wezen, zij
volmaakt dier,
dier,heeft
heeftorganische
organischematerie
materienoodig,
noodig,geschikt
geschikt
of volmaakt
om zich
zich te
te voeden
voeden en
en tetegroeien,
groeien,behoeft
behoeftdus
dusplasma.
plasma. De
De
om
chemische elementen
noodig voor
voordedesamenstelling
samenstelling van
van
chemische
elementen nu,
nu, noodig
menschelijk lichaam,
lichaam, kunnen
kunnen daartoe
daartoe niet
niet benut
benutworden
worden
het menschelijk
in hun
hun meest
meest eenvoudigen
eenvoudigen vorm
vorm van
vankoolstof,
koolstof,waterstof,
waterstof,
in
zuurstof;
maar, opdat
opdat ze
ze deel
zuurstof; maar,
deel uit
uitkunnen
kunnenmaken
maken van
van het
het
menschelijk lichaam,
lichaam, moeten ze
zeonderling
onderlingininchemisch
chemischverband
verband
menschelijk
treden.
geen hydrogenium
hydrogenium en
en oxyge,
oxygetreden. Afzonderlijk
Afzonderlijk kunnen
kunnen wij geen
nium voor
voor onze
onze voeding
voedinggebruiken,
gebruiken, maar
maar wanneer
wanneer deze
deze twee
twee
nium
elementen
in de
elementen in
dechemische
chemischeverbinding
verbinding komen
komen die
diewij
wijwater
water
noemen, dan
dan gewordt
gewordt ons
ons organisme
organisme in
in dat
datproduct
productde
demeest
meest
noemen,
onslichaam
lichaam
enonontbeerlijke
onontbeerlijkevoedingsstof,
voedingsstof,aangezien
aangezienons
noodige en
voor twee
twee derden
derden uit
uit water
waterbestaat
bestaat;; het
het bloed
bloedbevat
bevatdaarvan
daarvan
vier vijfden,
vijfden, de
de hersenen
hersenen mede
mede twee
twee derden.
derden.
vier
Het dier
dier kan
kan de
deanorganische
anorganischematerie
materieniet
nietorganiseren
organiseren;; het
het
neemt tot zich
zich de
de organische
organische zelfstandigheid
zelfstandigheid welke
welke het
het voor,
voorneemt
bereid
vindt in
inplantaardige
plantaardige en
en dierlijke
dierlijke producten
producten en voedt
voedt
bereid vindt
zich
daarmede om
om dedevoortdurende
voortdurendeorganische
organischeverliezen
verliezen tete
zich daarmede
ze om
om warmte
warmte en
en beweging
beweging te
te ver,
ver.
herstellen;
oxydeert ze
herstellen ; het
het oxydeert
krijgen,
vervult onbewust
onbewust alzoo
alzoo het
hetgecompliceerde
gecompliceerde en
en
krijgen, en
en vervult
wondere levens,proces.
levens.proces.
Wanneer
organische stof eenmaal
eenmaal in den
den kringloop
kringloop van
van
Wanneer de organische
een organisch
organisch lichaam
lichaam is opgenomen, dan
danvervormt,
vervormt, organiseert
organiseert
zij
zich, d. w.
w. z.z.:: ze
ze houdt
houdt op
opdatgene
datgenetetezijn
zijnwat
watzezetetevoren
voren
zij zich,
ze verliest
verliesthaar
haarnatuurlijk
natuurlijkkarakter
karakter om
omeen
eenbizonderen
bizonderen
was,
was, ze
vorm
aan te
te nemen,
nemen, waardoor
waardoor het
hethaar
haar mogelijk
mogelijk wordt
wordt zich
zich
vorm aan
te amalgameeren
amalgameeren met
de weefsels
weefselsen
envochten
vochtenvan
vanhet
hetindividu
individu;;
met de
de
organische materie,
materie, waaraan
waaraan alle
alle dieren,
dieren, jajaalle
allelevende
levende
de organische
weefsels
behoefte
hebben,
wordt
verzorgd
door
het
plasma;
weefsels behoefte hebben, wordt verzorgd door het plasma ;
dit op
op zijn
zijn beurt
beurtwordt
wordtaan
aanalle
alleweefselen
weefselendie
diehet
hetmenschelijk
menschelijk
organisme
het ont,
ont.
organisme samenstellen
samenstellentoebedeeld
toebedeelddoor
doorhet
het bloed;
bloed ; het
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springt
het voedsel
voedsel en
enkan
kanbeschouwd
beschouwdworden
worden als
als het
het
springt uit
uit het
complex van voedingsstoffen,
voedingsstoffen, door
doorde
dealimentatie
alimentatieten
tenbehoeve
behoeve
complex
van
het lichaam
lichaam verkregen.
verkregen. Het
Hetisishet
hetware
warepabulum
pabulum vitae,
vitae,
van het
en
daar het
het door
door het
het bloed
bloed tot
totinindedeverste
versteschuilhoeken
schuilhoeken van
van
en daar
het lichaam wordt
wordt gebracht,
gebracht, kan
kan men
men met
metden
denoudsten
oudsten physioloog
physioloog
ter
wereld, scilicet
scilicet Mozes,
Mozes, zeggen,
zeggen, dat
dat «het
«het bloed
bloedhet
hetleven
leven isis
ter wereld,
van alle
alle vleesch.»
vleesch.»
van
Elk
organisme, hoe ook
ook gebouwd,
gebouwd, moet
moetzich
zichontwikkelen
ontwikkelen
Elk organisme,
en
voeden. Voeding
Voeding kan
kan men
men definiiren
definiëren als
alshet
hetproces,
proces,waar,
waaren voeden.
door
organen en
enweefsels
weefselsgroeien
groeien en
enzich
zichontwikkelen
ontwikkelen door
door
door organen
middel
van toevoer
toevoer of
of bijvoeging
bijvoeging van
van analoge
analoge stoffen
stoffen en
en van
van
middel van
andere cellen
vezels bij
bij de
de reeds
reeds bestaande.
bestaande. Deze
Dezevoeding
voeding
andere
cellen en
en vezels
veronderstelt dus
bestaan en
en de
de hulp
hulpeener
eenervoedende
voedende
veronderstelt
dus het
het bestaan
vloeistof, welke
welke voortdurend
voortdurend den
den weefsels
weefselswordt
wordttoegevoerd
toegevoerd
vloeistof,
ten einde
einde zij
zij kunnen
kunnen leven
leven;; en
endeze
dezevoedende
voedende vloeistof
vloeistof isis
ten
anders dan
dan het
hetbloed,plasma,
bloed.plasma,want
wantdit
ditplasma
plasmaalléin
alléénheeft
heeft
niet anders
het vermogen
vermogen uit
uit de
de bloedvaten
bloedvaten tetetreden
treden en
enzich
zich met
met de
de
het
weefsels
te vermengen
vermengen;; met
met de
debloedlichaampjes
bloedlichaampjes isis dit
dit niet
weefsels te
het geval.
geval. Dit
Ditplasma
plasmacirculeert
circuleertdoor
doorde
demicroscopische
microscopische bloed,
bloedvaatjes (haarvaatjes
(haarvaatjes genaamd),
genaamd), doordringt
doordringtderzelver
derzelveruiterst
uiterstfijne
fijne
vaatjes
wanden en
en verspreidt
verspreidt zich
zich· zoo
zoo door
door de
deweefsels,
weefsels, aan
aanwelke
welke
wanden
zij
voeding, en
en met
met de
de voeding,
voeding, het
het leven brengt.
zij voeding,
Bij weefsels,
weefsels, die
diegeen
geenhaarvaatjes
haarvaatjesbezitten,
bezitten,kan
kandergelijke
dergelijke
Bij
bevloeijing natuurlijk
plaats hebben.
hebben. Maar
Maar zij
zij
bevloeijing
natuurlijkniet
niet direct
direct plaats
geschiedt
van ter
ter zijde
zijde of
ofvan
vanonderen
onderen door
door middel
middel van
van de
de
geschiedt van
weefsels, wèl voorzien
voorzien van
vanhaarvaten,
haarvaten, welker
welker plasma
plasma zich
zich met
met
weefsels,
het omliggende
omliggende gebied
gebied vermengt.
vermengt. Op
Opeerstgenoemde
eerstgenoemdewijze,
wijze,
het
dus direct,
direct, geschiedt
geschiedt de voeding
voeding der
der hersenen,
hersenen, spieren,
spieren, inge,
ingedus
opdedetweede
tweedemanier
manier die
die van
van de
de huid,
huid, de
de
wanden
enz., en
en op
wanden enz.,
haren,
nagels, beenderen
beenderen en
en tanden.
tanden.
haren, de nagels,
Wat veroorzaakt
veroorzaakt nu den ouderdom,
ouderdom, physiologisch
physiologischgesproken?
gesproken?
Wat
deonophoudelijke
onophoudelijkewerking
werkingder
derlevensfunctiën,
levensfunctiën, het
hetonaf,
onaf.
Door de
gebroken
werken
der
spieren,
der
physische
en
psychische
gebroken werken der spieren, der physische en psychische
verschijnselen, is
hetmenschelijk
menschelijklichaam
lichaamaan
aanvoortdurende
voortdurende
verschijnselen,
is het
slijtage
wordendoor
doorhet
hetleven
levenverteerd,
verteerd, door
door
slijtage onderhevig.
onderhevig. Wij worden
wij elk
elkoogenblik
oog en blikeen
eendeel
deelonzer
onzerweefselen.
weefselen.
te leven
leven verliezen
verliezen wij
ditteteherstellen
herstellenmoet
moethet
hetorganisme
organismezich
zichsteeds
steedsvernieuwen,
vernieuwen,
Om dit
en
deze vernieuwing
vernieuwing geschiedt
geschiedt door
door middel
middel van
van de
de voeding.
voeding.
en deze
de slijtage
slijtage der
der weefsels
weefsels (physiologisch
(physiologischdesassimilatie
desassimilatie ge,
ge.
Aan de
noemd)
wordt
tegemoet
gekomen
door
het
herstel
der
vernoemd) wordt tegemoet gekomen door het herstel der ver,
bruikte weefsels,
weefsels, welk
welk proces
proces men
men »assimilatie»
»assimilatie» noemt.
noemt. Door
Door
bruikte
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deze desassimilatie
desassimilatie welke
ons veroudert,
veroudert, en
en dedeassimilatie
assimilatie
deze
welke ons
eenerestitutio
restitutioininintegrum
integrumtracht
tracht te
te bewerken,
bewerken,hernieuwen
hernieuwen
welke eene
wij ons
ons voortdurend
voortdurend en
en verwisselen
verwisselen van
van lichaam
lichaam als
als van
van een
een
wij
kleed; ; dit isiswat
watmen
menmen
menmet
metden
dennaam
naamvan
vanstofwisseling
stofwisseling
kleed
Deweefsels,
weefsels,welke
welkevóór
vóórettelijke
ettelijkeweken
weken
te bestempelen.
bestempelen. De
pleegt te
wij op
op het
het
ons
lichaam vormden,
vormden, zijn
zijn niet
niet meer
meer die
die welke
welke wij
ons lichaam
huidige oogenblik
oogenblik de
de onze
onzenoemen
noemen;
des assimilatie heeft
heeft
huidige
; dededesassimilatie
langzaam ons organisme
organisme verteerd,
verteerd,dedeassimilatie
assimilatiehetzelve
hetzelveinineen
een
langzaam
gelijk
tempo hersteld.
hersteld. Op deze
deze wijze
wijzeherbouwt
herbouwtdedeassimilatie
assimilatie
gelijk tempo
onze organische
organische apparaten,
apparaten, doet
doet levenskracht
levenskracht aan
aan de
de cellen
cellen
onze
toestroomen,
daardoor derzelver
derzelver reintegratie
reintegratie te
hulp komend,
komend,
toestroomen, daardoor
te hulp
en onderhoudt
onderhoudt de
de toestellen
toestellen die
die de
dekracht
kracht voortbrengen,
voortbrengen, de
de
en
Op hunne
hunne beurt
beurt nu
nuvervormen
vervormen
zenuw-centra
zenuw,centraen
en spieren.
spieren. Op
laatstbedoelden die
brandstof ininlevende
levendekracht
krachtenenwarmte.
warmte.
laatstbedoelden
die brandstof
organisch verbruik,
verbruik, daardoor
daardoor veroorzaakt,
veroorzaakt, openbaart
openbaart zich
zich
Het organisch
in afgestooten
afgestooten producten
producten en
en wel
wel op
opzoodanige
zoodanige
in
en koolzuur,
koolzuur, en
wijze dat
dat de
de hoeveelheid
hoeveelheidkoolzuur
koolzuurdoor
doordedelongen
longenuitgeademd
uitgeademd
wijze
mitsgaders
de urine,
urine, het
hetzweet,
zweet, het
het vet
vetder
der huid
huid
mitsgaderswat
wat door
door de
enz.
wordt afgescheiden,
afgescheiden, in
in hoofdzaak
hoofdzaak kunnen
kunnen geacht
geachtworden
worden
enz. wordt
het
verbruik der
der organische
organische stof
stof en
endedevoortbrenging
voortbrenging der
der
het verbruik
levende
kracht daar
daar te stellen.
stellen.
levende kracht
Met ons
ons lichaam
lichaam geschiedt
geschiedt wat
wat wij
wijwaarnemen
waarnemen bij
bij eene
eene inin
actie
zijnde stoommachine.
stoommachine. Deze
blijft in
in werking
werking zoolang
zoolang zij
zij
actie zijnde
Deze blijft
brandstof wordt
wordtgevoed,
gevoed,zijzijlevert
levertwarmte
warmteen
ennuttig
nuttigwerk,
werk,
door brandstof
zij een
een zekere
zekere mate
mate van
van afval,
afval,
maar
daarenboven produceert
produceert zij
maar daarenboven
houdtgelijken
gelijkentred,
tred, ofofisisevenredig
evenredig aan
aan de
de
de
asch. Deze
Dezehoudt
de asch.
door de
de machine
machine geleverd,
geleverd, in
indier
diervoege,
voege,
quantiteit arbeid
quantiteit
arbeid door
dat
de organische
organische scoriën
scoriën in den
den vorm
vorm van
van urine,
urine, zweet
zweet en
en
dat de
doorhet
hetorganisme
organismeafgestooten,
afgestooten,overeenstemmen
overeenstemmenmet
met
koolzuur, door
consumptie door het
het lichaam
lichaam en
en de
deproductie
productie van
vanlevende
levende
de consumptie
kracht.
Zoolang het organisch
organisch verbruik
verbruik zich
zichdekt
dektmet
metde
deinkomsten,
inkomsten,
met de
devoeding,
voeding,enenmet
metdedeassimilatie,
assimilatie,blijft
blijfthet
hetorganisme
organisme
dus met
regelmatig werken,
maar wanneer
wanneer het
het zijn
zijn maat
maat tetebuiten
buitengaat
gaat
regelmatig
werken, maar
komen debiliteits,verschijnselen,
debiliteits-verschijnselen,*terwij1
terwijl wanneer
wanneer de
deassimilatie
assimilatie
de desassimilafie
desassimilatie overtreft, zooals
zooals in
in de
de eerste
eerste levensphasen,
levensphasen,groei
groei
gezonden
en ontwikkeling van het lichaam het gevolg zijn.
zijn. In den gezonden
staat
van het
het volwassen
volwassen organisme
organisme wegen
wegen assimilatie
assimilatie en des,
des~
staat van
assimilatie
elkander op
op;; is
is dit
ditniet
nietlanger
langerhet
hetgeval,
geval,dan
dan
assimilatie tegen
tegen elkander
ontstaan functionele
functionele stoomissen,
stoornissen, ziekten,
ziekten, eindelijk
eindelijk gaat
gaat het
het
ontstaan
organisme
dood.
organisme onder
onder in
in den dood.
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Onder de oorzaken
oorzaken van
van stoornis
stoornis inin't 'tvolmaakte
volmaakteevenwicht,
evenwicht,
Onder
en
bijgevolg
van
de
gezondheid,
die
leiden
tot
veroudering
en bijgevolg van de gezondheid, die leiden tot veroudering
van
het organisme,
organisme, dient
in de
de eerste
eerste plaats
plaats genoemd
genoemd de
de
van het
dient wel
wel in
De
soort
arbeid, dien
dien de
de mensch
mensch van
van zijn
zijn corpus
corpus vergt.
vergt. De
soort van
van arbeid,
gezondheid
toch isisgeenszins
geenszinseen
eenonafhankelijk,
onafhankelijk,automatisch
automatisch
gezondheid toch
physisch verschijnsel,
eene vooraf
vooraf bepaalde
bepaalde formule
formule uit
uit te
te
physisch
verschijnsel, in
in eene
drukken.
Integendeel:: elk
elk mensch,
mensch, gelijk
gelijkhij
hijden
deninvloed
invloedzijner
zijner
drukken. Integendeel
omgeving waarin
waarin hij
hij leeft,
leeft, der
der lucht
luchtdie
diehijhijinademt,
inademt,der
derspijs
spijs
omgeving
waarmee hij
bemerkt, is even
even gevoelig
gevoelig voor
voor den
den
waarmee
hij zich
zich voedt,
voedt, bemerkt,
invloed
van den
denarbeid
arbeid;
zijngezondheidstoestand,
gezondheidstoestand, zijn
zijn
invloed van
; enen
zijn
ge~
organisch
verbruik en
en slijtage
slijtage kunnen
kunnen belangrijk
belangrijk worden
worden ge,
organisch verbruik
wijzigd
zijn werk,
werk, zelfs
zelfs z66,
zóó, dat
dat het
hetvoor
voormenigeen
menigeeneen
een
wijzigd door
door zijn
dood kan
kan worden
worden;; door
door den
denononder,
ononder~
questie
van leven
leven en
en dood
questie van
broken invloed
den arbeid
arbeid wordt
wordt het
het leven
levenvan
van den
den
broken
invloed van
van den
mensch geen
zuivere cirkel
cirkel van
van evolutie
evolutie en
eninvolutie,
involutie,maar
maar de
de
mensch
geen zuivere
physische toestand
van het
het 'individu
is wat
watzijn
zijnlevenswijze
levenswijze er
er
physische
toestand van
s individu is
van maakt.
maakt. Zijn
Zijn ware
ware gezondheid
gezondheid ligt
ligtininhet
hetzich
zichgezamenlijk
gezamenlijk
van
Nu komt
komt het
hetvoor,
voor,dat
datzekere
zekere
wèl bevinden
bevinden zijner
zijner organen.
organen. Nu
wèl
en zekere
zekerewijze
wijzevan
vanarbeiden
arbeideneen
eenverterenden
verterenden
levensgewoonten en
zekereorganen
organenvan
vanhet
hetmenschelijk
menschelijklichaam,
lichaam,
oefenenopopzekere
invloed oefenen
of wel
wel zij
zij doen
doenzekere
zekeredeelen
deelenvan
vanhet
hetorganisme
organismebuitensporig
buitensporig
tot volslagen
volslagen inertie
inertie zijn
zijn ge,
ge~
werk verrichten
verrichten terwijl
terwijl andere
andere tot
werk
doemd. Beide
Beide uitersten
uitersten raken
raken zich
zich;; te
te veel
veel en
enteteweinig
weinigwerk,
werk,
doemd.
van een
een orgaan
orgaan gevergd,
gevergd, openen
openen beiden
beiden den
den weg
wegvoor
voor 't't phy,
phy~
van
sisch
verval. Het
Het isiseen
eennatuurwet,
natuurwet, dat
datzekere
zekere levenswijze
levenswijze en
en
sisch verval.
zekere
bepaalde werkzaamheden
werkzaamheden bij
mensch eene
eene besliste
besliste
zekere bepaalde
bij den mensch
organische
veroorzaken, ook
ookeene
eenebepaalde
bepaaldefragiliteit
fragiliteit
organische debiliteit veroorzaken,
of
van
zekere deelen,
deelen, en
en beiden
beiden eindigen
eindigen inineen
eenverbruik
verbruik of
van zekere
slijtage
met veroudering.
veroudering.
slijtage synoniem met
Wieherinnert
herinnert
Voorbeelden hiervan
hiervan liggen
liggen voor
voorhet
hetgrijpen.
grijpen. Wie
Voorbeelden
zich
niet zijn
zijn eerste
eerste kennismaking
kennismaking (zij
(zij het
hetin
inbescheiden
bescheiden dosis)
dosis)
zich niet
of met
met<<Koning
«Koning Alcohol»? of
ofliever,
liever,
met
herba nicotiana
nicotiana of
met de herba
wien bekruipt
bekruipt niet
niet eene
eenerilling
rillingals
alshijhijdenkt
denktaan
aande
detoenmalige
toenmalige
wien
daarvan?? En
hier hebben
hebben wij
wijeen
eenzeer
zeermerkwaardig
merkwaardig
gevolgen
gevolgen daarvan
En hier
feit te
te constateeren,
constateeren, namelijk
namelijk een
een staaltje
staaltje van
van het
het groote
groote aan,
aan~
feit
passingsvermogen van
het organisme
organisme aan
aan invloeden
invloeden van
van buiten
buiten
passingsvermogen
van het
al zijn
zijn die
die n6g
nóg zoo
zooschadelijk.
schadelijk. Weten
Weten we
we niet
nietuit
uitde
de oud,
oud~
af,
af, al
heid
dat Koning
Koning Mithridates
Mithridates zich
zich immuun
immuun maakte
maakte tegen
tegen ver,
ver~
heid dat
giften
door die
dieinintetenemen,
nemen,beginnende
beginnende
natuurlijkmet
metuiterst
uiterst
giften door
natuurlijk
verhaal, vaak
vaak betwijfeld,
betwijfeld, wordt
wordt ons
ons hand,
hand.
kleine doses
doses?? Dit verhaal,
kleine
tastelijk waar
waar gemaakt
drinker, den
rook er. Nadat
Nadat
tastelijk
gemaakt door
door den
den drinker,
den rooker.
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aanvankelijk
zijn geheele
aanvankelijk zijn
geheele organisme
organisme in
inopstand
opstand kwam
kwam tegen
tegen
ingestie van
vaneen
eengiftige
giftigezelfstandigheid
zelfstandigheidzooals
zoo alsde
dealcohol
alcoholen
en
de ingestie
de nicotine,
nicotine, leert
leert het
het zich
zich ininden
denloop
loopdes
des
tijdsdaaraan
daaraan
de
tijds
gewennen, jà
jà kan
kan het
hetten
tenslofte
slotteniet
nietmeer
meerontberen.
ontberen. Maar
Maar
gewennen,
dikwijls blijven
blijven de
de gevolgen
gevolgenniet
~ietuit.
uit.DeDe
straf
heetcarcinoom.
carcinoom.
dikwijls
straf
heet
wij nog
nogininhet
hetduister
duisterverkeeren
verkeerenomtrent
omtrentdedeoorzaak
oorzaak
Hoezeer wij
van dezen
dezen kwaadaardigen
kwaadaardigen tumor,
zooveel isis uit
uitdedestafistiek
statistiek
van
tumor, zooveel
wel op
op te
te maken,
maken, dat
dat het
hetzeer
zeervaak
vaak bij
bij hen voorkomt die zich
wel
aan
te buiten
aan genoemde
genoemde genotmiddelen
genotmiddelen te
buiten gaan.
gaan. De
Deverklaring
verklaring
ligt voor
voor de
dehand.
hand. Van
Vancarcinoom
carcinoomweten
wetenwe
wealleen
alleendat
dathet
het
ligt
eene
woekering van
van een
een cellengroep
is, die, uit
eene spontane
spontane woekering
cellengroep is,
uit den
den
band springend,
springend, niet
niet meer
meer met
met de
deanderen
andereneendrachtig
eendrachtigwillen
willen
band
samenwerken maar
maar een
een staat
staatininden
denStaat
Staatwillen
willengaan
gaanuitmaken.
uitmaken.
samenwerken
aanleiding ? En
En nu
vraag isis maar,
maar, wat
wat gaf daartoe
daartoe aanleiding?
nu is
is de
de
De vraag
niet gewaagd,
gewaagd, dat
dateen
eenvoortdurende
voortdurendeen
enonafgebroken
onafgebroken
conclusie niet
prikkel,
prikkel, zooals door
doorhet
hetaanhoudend
aanhoudendrooken
rook enen
enalcoholgebruik
alcoholgebruik
veroorzaakt, hier
hand in
in het
het spel
spelheeft.
heeft.Vandaar
Vandaarcirrhose
cirrhose
veroorzaakt,
hier de
de hand
der lever,
lever, carcinoom
carcinoom van
van maag
maagen
enoesophagos,
oesophagos,epithelioom
epithelioomder
der
der
lippen enz.
enz. Op
Opgelijke
gelijkewijze
wijzezijn
zijngeslachtelijke
geslachtelijkeuitspattingen
uitspattingen
lippen
met hunne
hunne gevolgen
gevolgen aan
aan tetemerken
merken als
als een
eenvis
visextranea,
extranea, die
die
met
het natuurlijke
natuurlijke verbruiksproces
verbruiksproces verhaast.
de oudheid
oudheid
het
verhaast. Al
Al in de
waren ze bekend
bekend;; Martialis
Martialis en
en Juvenalis
Juvenalis gewagen
gewagen er
er van,
van, zij
zij
waren
het
ook
dat
ze
de
klok
hoorden
luiden
maar
niet
wisten
waar
het ook dat ze de klok hoorden luiden maar niet wisten waar
klepel hing.
hing.
de klepel
c4 res
Onzen
tijd was
was het
het voorbehouden
voorbehouden de
de gevolgen
gevolgen van
van d~
Onzen tijd
venerea
in haar
haarmeest
meestverschillende
verschillende vormen
vormen duidelijk
duidelijk te
te
venerea in
kunnen nu
nu de
de lues
luesonderscheiden
onderscheidentusschen
tusschen
onderkennen.
onderkennen.We
We kunnen
lues
acquisita en
en congenitalis,
congenitalis, we
wehebben
hebbenzelfs
zelfsdedemicrobe
microbe
lues acquisita
gevonden
evenals die van
van de
de gonorrhoe
gonorrhoe;; we weten
weten dat
dat door
door
gevonden evenals
het
migratievermogen der
der gonococcen
gonococcen vele
vele aandoeningen
aandoeningen yens
verhet migratievermogen
oorzaakt
zijn door
door venerische
venerische infectie,
infectie,die
dievroeger
vroegerop
oprekening
rekening
oorzaakt zijn
van tuberculose of rheumatisme
rheumatisme werden
(Rheumatismus
werden gesteld.
gesteld. (Rheumatismus
gonorrhoicus).
nu nog
nogde
detallooze
talloozeinfecties
infectiesvan
vanbuiten
buiten
En
hierbij komen
komen nu
En hierbij
af
door het
hetmicroben,heir,
microben-heir, dat,
dat, om
omzoo
zootetezeggen,
zeggen,dagelijks
dagelijks
af door
toeneemt;
men na
naaan
aanwelke
welkeschadelijke
schadelijke invloeden
invloeden een
een
toeneemt ; gaat
gaat men
leven is en
organisme
en blijft
blijftblootgesteld,
blootgesteld,dan
dan
organisme in 't't dagelijksch leven
mag
men zeker
zeker bewondering
bewondering gevoelen
gevoelen voor
voorzijn
zijnaangeboren
aangeboren
mag men
weerstandsvermogen,
vaillance zouden
zoudendedeFranschen
Franschenzeggen,
zeggen,
weerstandsvermogen, sa vaillance
voor de
de dappere
dappere verdediging,
verdediging,door
doorde
de leucocythen
leucocythen in
in het
het bloed,
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tegen
elke invasie
invasie van
van pathogene
pathogene microben,
microben, en
en over
over zooveel
zooveel
tegen elke
meer
dat
ik
hier
nu
niet
nader
kan
ontwikkelen.
meer dat hier nu niet nader kan ontwikkelen.
mensch veroudert,
veroudert, omdat
omdat zijn
zijnorganisme
organisme afslijt
afslijt in
in de
de
De mensch
voortdurende productie
productie dier
dier gecompliceerde
gecompliceerde voedingsfunctiën
voedingsfunctiën
voortdurende
welke het
het physisch
physisch leven
leven uitmaken,
uitmaken, en
en ininhet
hetverloop
verloop dier
dier
welke
onweegbare
en abstracte
abstracte gebeurtenissen
gebeurtenissen van
vanhet
hetzieleleven
zieleleven; ;
onweegbare en
dit alles
alles onder
onder den
den invloed
invloedvan
vanzijn
zijnomgeving,
omgeving,zijn
zijn«milieux.,
«milieu»,
en de
de soort
soort van
van zijn
zijn arbeid.
arbeid.
en
wij hoe
hoe het
het corpus
corpus humanum
humanum veroudert,
veroudert, thans
thans doet
doet
Zagen
Zagen wij
zich
de vraag
vraag voor
voor:: waardoor
waardoor sterven
sterven wij
wij?
zich de
?
werd uiteengezet
uiteengezet dat
dat waar
waar leven
levenis,is,daar
daarisisvoeding
voeding;
Boven werd
;
't
zonder het
het ander
ander is
is niet
niet denkbaar.
denkbaar. Hieraan
Hieraan dient
dient nu
nu
't een
een zonder
dieuitwisselings.phenomenen
uitwisselings.phenomenen
toegevoegd dat
dat het
hetveld,
veld,waar
waaralaldie
plaats vinden
is:: het
het bloed.
bloed. En
Enom
omzich
zicheen
eendenkbeeld
denkbeeld te
te
plaats
vinden is
maken van
de ongehoorde
ongehoorde activiteit
activiteit dier
dierprocessen,
processen,moet
moetmen
men
maken
van de
zich
rekenschap geven
van de
deonophoudelijke
onophoudelijkemutatiën
mutatiën en
en
zich rekenschap
geven van
transformatiën, veroorzaakt
zóóveelliters
afvaltransformatiën,
veroorzaakt eensdeels
eensdeels door zóóveel
liters afval.
materiaal, excrement,
zweet, urine,
urine, gal,
gal, longen.exhalatie,
longen.exhalatie,
materiaal,
excrement, zooals zweet,
zóóveel
liters der
der verschillende
verschillende afscheidingen
afscheidingen als
als speeksel,
speeksel,
zó6veel liters
maagsap,
intestinaal. vocht, en anderdeels
anderdeels door
door de
de
maagsap, pancreas
pancreas en
en intestinaal.vocht,
menigte van opgenomen
opgenomen digestie.producten.
digestie.producten. En
En tusschen
tusschen eene
eene
menigte
groote menigte
menigteafscheidingen,
afscheidingen, welke
welke dan
dan nog
nog slechts
slechts de
de
zoo groote
uiterste
schakels
zijn
van
de
zeer
ingewikkelde
keten
der
uiterste schakels zijn van de zeer ingewikkelde keten der
moleculaire aggregatiën
aggregatiën en
en veranderingen,
veranderingen, staat
staat de
delange
langereeks
reeks
moleculaire
van
voedende, assimileerende
assimileerende en
endesassimileerende
desassimileerende processen.
processen.
van voedende,
Wel isis waar
waar vormen
vormen deze
deze processen
processen het
het leven
levenvan
van het
het
zij te
te beschouwen
beschouwen als
als een
een
organisme;
behalve dat
dat zijn
zijn zij
organisme ; maar
maar behalve
en progressief
progressieforganisch
organischverbruik,
verbruik, hetwelk
hetwelkop
opzijn
zijn
voortdurend en
beurt het
het geheele
geheelesamenstel
samenstel des
deslichaams
lichaams verandert
verandert en
en doet
doet
beurt
ontaarden
daarvan in
in 't leven
roept de
de verschillende
verschillende phy.
phyontaarden en daarvan
leven roept
oflangeren
langeren tijd
tijd dat
datzij
zij zich
zich
sionomie,
gedurende den korteren
korter en of
sionomie, gedurende
van
het
individu.
Uitgeafspelen;; hier
hier scheppen
afspelen
scheppen zij
zij den leeftijd
leeftijd van
individu. Uitge.
nomen de eerste
eerste periode
periode van
vanontwikkeling
ontwikkelingen
engroei,
groei,wordt
wordt die
die
nomen
leeftijd gekarakteriseerd door zekere kenteekenen,
kenteekenen,eene
eeneorganische
organische
als het
hetware,
ware, resulterende
resulterende uit
uitde
devoortdurende
voortdurende ver.
verphysionomie als
wording van
van het
hetorganisme,
organisme,terwijl
terwijldedeaanblik
aanblikreeds
reedsvoldoend
voldoendee
te kennen
kennen geeft,
geeft, hoeverre
hoeverre dit
proces reeds
reeds is gevorderd.
gevorderd. Tot
Tot
te
dit proces
op zeker
zeker punt
punt wikkelt
wikkelt zich
zich dit
ditproces
procesaf,af,waarna
waarnahet
hettot
totstaan
staan
komt
liever van
van zelf
zelf ophoudt,
ophoudt, omdat
omdat er
er niets
niets meer
meer tetever.
ver.
komt of liever
te verbruiken
verbruiken valt
valt;; het
hetorgan
organisme
isme heeft
heeftzichzelf
zichzelfdan
dan
teren of te
teren
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geheel opgebruikt,
opgebruikt, en
en deze
dezetoestand
toestandisisniet
nietlanger
langer vereenigbaar
met het
het leven,
leven, omdat de ontaarding
ontaarding der
der organische
organische functiën
met
en
de torpor
torpor van
van alle
alle zintuigen
zintuigen een
een zoodanigen graad hebben
en de
bereikt,
dat zij
zij niet
niet meer
meer als
als levens=phenoment!n
levens.phenomenen maar
bereikt, dat
maar veeleer
zijn aan
aan te
te merken;
de ouderdom,
ouderdom, tot
tot
vitaliteits,stase zijn
merken ; en
als vitaliteits-stase
en de
een
dergelijk uiterste
synoniem met
met den
den dood.
dood.
een dergelijk
uiterste gevorderd,
gevorderd, is synoniem
De verwoesting
verwoesting van
van het
hetorganisme
organismedoor
doorhet
hetverdrongen
verdrongen
voomamelijk gevoeld door
worden der
levenskracht wordt
wordt voornamelijk
door de
de
der levenskracht
organen
van den
den bloedsomloop:
hart en
en de
de arteriën;
bloedsomloop : het
het hart
organen van
arteriën ; en
zoo nauw verbonden
aan den
den
de
leeftijd van
van het
het individu
individu is zoo
de leeftijd
verbonden aan
toestand der
der groote vaten,
men de juistheid moet
moet erkennen
erkennen
toestand
vaten, dat men
van het
het gezegde;
áge de ses artères». Dat de
gezegde ; «tout homme a l'
l'áge
van
ouderdom
ten nauwste
nauwste verband
verband houdt
houdtmet
metdedeconditie,
conditie,waarin
waarin
ouderdom ten
beseffen, die
dienagaat
nagaat dat
dat dit
dithet
hetorgaan
orgaan
het hart verkeert, kan ieder beseffen,
is aan
aan hetwelk,
hetwelk, meer
meer dan
dan aan
aan elk
elk ander, een zoo onafgebroken
werk,
dag en
en nacht
nacht ten
ten deel
deel valt.
valt. Het
Hetbegint
begintzijn
zijnfunctie
functienog
nog
werk, dag
individu het
hetlevenslicht
levenslichtaanschouwde,
aanschouwde, in
inden
den moedervóór het individu
moeder,
schoot,
het laat
laat niet
niet af
af die
dietot
totop
opden
den laatsten snik
schoot, en
en het
snik te
vervullen;
met zijn
zijn laatsten
laatsten slag
slag besluit
besluit het
het de
deingewikkelde
ingewikkelde
vervullen ; met
Voorts staat
levens-verschijnselen. Voorts
staat het
het algemeene
lichaamslevens,verschijnselen.
algemeene lichaams,
verbruik in nauwen samenhang met den anatomisch
en toestand
verbruik
anatomischen
der slagaderen,
slagaderen, welke,
welke, zooals ieder
weet, eene met
het hart
hart
ieder weet,
der
met het
analoge
functie vervullen
vervullen;; met
met hunne
hunne elasticiteit
elasticiteit en
en contractaanaloge functie
contracta,
den bloedsomloop,
bloedsomloop, maken
maken den
den stroom
stroom
biliteit regelen
regelen zij
zij den
gelijkmatig
maken het
het hem
hem mogelijk
mogelijk tot
tot in
in de
deverst
verst ver.
gelijkmatig en
en maken
ver,
het organisme
organisme door
door te
te dringen.
dringen.
wijderde schuilhoeken
schuilhoeken van
van het
Op bovenaangevoerde
bovenaangevoerde gronden
dus de
de ouderdom der
gronden isis dus
slagaderen
zekeren zin
zin als
alssynoniem
synoniemmet
metden
denouderdom
ouderdom
slagaderen in
in zekeren
van het
het individu
individu tetebeschouwen
beschouwenen
eneen
eenzeer
zeerveel
veelvoorkomende
voorkomende
van
doodsoorzaak
dagen zijn
zijn dan
dan dedeziekten
ziekten
doodsoorzaakbij
bij ouderen
ouderen van
van dagen
van
hart en
en de
de bloedvaten
bloedvaten zoo
als apoplexie, endocarditis,
van het hart
zooals
aan de valvulae (klapvliezen),
(klapvliezen), arterio,sclerose,
arterio-sclerose, embolie,
embolie,
gebreken aan
trombose, etc.
etc.
trombose,
Den
leeftijd der
der arteriën
men afleiden
afleiden uit
uit derzelver
Den leeftijd
arteriEn kan
kan men
Bij het
het kind
kind zijn
zijn die
dievaten
vaten teeder,
progressieve verharding.
progressieve
verharding. Bij
zacht,
buigbaar, elastisch;
bij den
den mensch van
zacht, buigbaar,
elastisch ; terwijl
terwijl zij
zij bij
gevorderden leeftijd
leeftijd kenteekenen van
het omgekeerde dier
gevorderden
van het
eigenschappen vertoonen. Hun toestand
toestand van
van verharding openopen,
baart
zich
in
de
zoogenaamde
arterio-sclerose
of
arteromosia;
baart zich in de
arterio,sclerose
arteromosia ;
È;OXTj'l eene
ziekte des ouderdoms.
deze aaridoening is xn'
zati i.o-/.-riv
eene ziekte
De ouderdom
ouderdom zelve
zelve is
is eene
ziekte, de ziekte der zintuigen
zintuigen
eene ziekte,
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die hun
die
hun dienst
dienst weigeren,
weigeren, der
derorganen
organen die
diehun
hunfunctie
functie niet
niet
meer richtig kunnen
der spieren
spieren die niet
niet dan
dan ver.
kunnen vervullen,
vervullen, der
ver,
en langzaam
aan den
den wil gehoorzamen,
stijfd en
langzaam aan
gehoorzamen, van
van het
het geheele
geheele
dat langzamerhand
langzamerhand zich
zich verhardt,
verhardt, verkromt,
verkromt, tot
tot
lichaam
lichaam dat
mummie wordt.
mummie
Aan
geboorte eene zekere
Aan elk
elk organisme
organisme is bij de geboorte
zekere hoeveelheid
hoeveelheid
energie toebedeeld, welke
of verwerkt
energie
welke noodzakelijk
noodzakelijk moet
moetverteerd
verteerd of
In juiste
juiste
werden
van activiteit.
activiteit. In
werden in eene corresponderende
corresponderende mate
mate van
verhoudingtot
tot dit
dit gegeven
gegeven verschijnen
verschijnen dan
dan ook
ook op
op zeker
verhouding
tijdstip de eerste
tijdstip
eerste verschijnselen
verschijnselen der
der arterio-sclerose.
zijn
arterio,sclerose. Deze zijn
dan
ook identiek
identiek met
met den
den ouderdom,
ouderdom, in
in zooverre zij
dan ook
zij niets
anders beteekenen dan
het bezinksel
bezinksel van
van de
deverminderde
verminderde
dan het
sahaduwen die het naderend einde voor
levenskracht,
eerste sèhaduwen
levenskracht, de eerste
zich uitwerpt.
uitwerpt.
Wanneer
ook de
dedebiliteit
debiliteit zoover is.
voortgeschreden
Wanneer dan
dan ook
is .voortgeschreden
dat
zij
bijna
gelijk
staat
met
dat zij bijna gelijk staat met onbewegelijkheid, dan
staken de
dan staken
levensfunctiën voor goed hunne
hunne werkzaamheid
werkzaamheid en
en het
het organisme
organisme
sterft af.
af. Behalve
of vis extranea
sterft
Behalve in
in het
hetgeval
gevalvan
vanacute
acuteziekten
ziekten of
wordt
dit verschijnsel
verschijnsel echter
echter voorbereid
voorbereid door
door een
een langzamer.
wordt dit
langzamer,
hand
of verouderen
verouderen der
derorganen
organen enenzintuigen,
zintuigen,
hand verstompen
verstompen of
soms door algeheele extinctie
van een
een of
ofmeer
meerdezer
dezerlaatsten.
laatsten.
extinctie van
In
In de
de eerste
eerste plaats
plaats zijn
zijn de
de zg.
zg.animale
animale functiën aan
de
beurt,
aan de beurt,
die
die zich
zich in de
de algemeene ontwikkeling
het
laatst
hebben
vervol.
ontwikkeling het laatst hebben vervol,
maakt, namelijk
namelijk het gevoel,
gevoel,de
deintelligentie,
intelligentie,de
debewegelijkheid
bewegelijkheid ;;
maakt,
die
die het
het laatst zich
zich ontwikkelden
ontwikkelden verdwijnen
verdwijnen het
het eerst,
eerst, zooals
het voorttelingsvermogen.
Wanneer de
dezestig
zestigjaren
jarenzijn
zijn bereikt,
bereikt,
voorttelingsvermogen. Wanneer
beginnen de spierkracht,
spierkracht, de
de sensitieve
sensitieveen
en intellectuële
intellectuële vermogens
te verzwakken
verzwakken:: de zintuigen
zintuigen verstompen,
verstompen, gehoor
gehoor en
en gezicht
verminderen
van scherpte,
verminderen van
scherpt~, de huid
huid wordt
wordt perkamentachtig,
perkamentachtig, de
hersenen
hersenen traag,
traag, het
het vormen en
en verbinden
verbinden van
van denkbeelden
denkbeelden
moeielijker,
moeielijker, de
de spraak
spraak hortend,
hortend, de
debewegingen
bewegingen onzeker
onzeker en
en
bevend, de
de gang
gang onzeker.
onzeker.
bevend,
Wanneer
Wanneer deze
deze achteruitgang
achteruitgang een
een zeker punt heeft
heeft bereikt,
bereikt,
dan komen
komen ook
ook de
de organen
organen van
van het
het vegetatieve
vegetatieve leven
leven in
in het
het
dan
gedrang
wordt moeielijk,
moeielijk, de bloedsomloop
bloedsomloop
gedrang:: de spijsvertering
spijsvertering wordt
traag,
traag, de
de afscheidingen
afscheidingen schaarsch en de
de lichaamstemperatuur
lichaamstemperatuur
lager.
het hart.
hart. Met zijn
zijn
lager. Ultimum moriens,
moriens, als hekkesluiter,
hekkesluiter, is het
laatsten
slag valt
op het
het levensdrama
levensdrama;; een drama
drama
laatsten slag
valt het
het gordijn
gordijn op
zoo vaak
vaak vol
volsmart,
smart,geheimzinnig
geheimzinnigen en
ondoordringbaar,
zoo
ondoordringbaar,
wanneer
wanneer wij,
wij, afziende
afziende van
van de
de anatomische
anatomische en
en physiologische
physiologische
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feiten, ons
ons door
door de
de wetenschap
wetenschap onthuld,
onthuld, ons
ons wenden
wenden tot
tothet
het
feiten,
drama der
der psyche.
psyche.
eigen drama
smartelijksteoogenblikken
oogenblikken van
van het
het
Zelfs de
detreurigste
treurigste enensmartelijkste
Zelfs
menschelijk bestaan
bestaan hebben
hebben aan
aan penseel
penseelenenbeitel
beitelvan
vanschilders
schilders
menschelijk
beeldhouwers werken
werken weten
weten te
te ontlokken,
ontlokken, die
die ons
onstreffen
treffen
en beeldhouwers
waarheid, hartstocht
Zelfs tooneelen
tooneelen op
op
door waarheid,
hartstocht en
en schoonheid.
schoonheid. Zelfs
gebied der
derpathologie
pathologieenenanatomie,
anatomie,die
dieinindedewerkelijkheid
werkelijkheid
het gebied
ons eerder
eerder zouden
zouden afstooten
afstooten (ten
(tenminste
minste waar
waar we
we die
die voor
voor
ons
kunnen door
door het
hetgenie
genieworden
wordenovergebracht
overgebracht in
in
't eerst
eerst zagen)
zagen) kunnen
Behoef
sfeer, waaraan
waaraan het
het stoffelijke
stoffelijkevreemd
vreemd is geworden. Behoef
eene sfeer,
hem te
te noemen,
noemen, dien
dien ik
ik hier
hier op
op het
hetoog
oogheb
heb?
Wiedenkt
denkt
ik hem
? Wie
beschouwingder
derbeide
beideanatomische
anatomischelessen
lessenvan
vanRembrandt,
Rembrandt,
bij de beschouwing
en teteAmsterdam,
Amsterdam, ook
ookmaar
maareen
eenoogenblik
oogenblikaan
aanhet
het
te 's Hage en
aanvankelijk weerzinwekkende
onderwerp, en
en voelt
voelt
aanvankelijk
weerzinwekkendevan
van het onderwerp,
zich
zich niet
niet door
doordedemeesterhand
meesterhanddes
desgrooten
grootentoovenaars
toovenaarsdam.,
daarheen verplaatst
verplaatst waar
aardsch leed hem
hem meer
meer deren
derenkan,
kan,
heen
waar geen
geen aardsch
naar
het
rijk
van
't
ideale?
naar
rijk van 't ideale ?
Bij een
een tot
tot 't'tuiterste
uiterste gevoerd
gevoerdrealisme,
realisme, met
metname
namezooals
zoo alshet
het
Bij
Amsterdamsche werk
zien geeft,
geeft,was
washet
hetslechts
slechtsRembrandt,
Rembrandt,
Amsterdamsche
werk te zien
en
hij alleen,
alleen, die
die dit
ditvermocht.
vermocht.
en hij
Van den
den vroegsten
vroegstentijd
tijdafaf
hebbenkunstenaars
kunstenaars op
opallerlei
allerlei
Van
hebben
gebied zich
met het thema
thema van
van den dood
dood in
inde
deverschillende
verschillende
gebied
zich met
leeftijden van
van den
den mensch
mensch beziggehouden,
beziggehouden, en
en zulks
zulks met
met een
een
leeftijden
Welke
groote verscheidenheid
verscheidenheid van
voorstelling. Welke
groote
van symbolen
symbolen en
en voorstelling.
heerlijke beelden hebben
hebben de
de ouden
ouden gewrocht, die
die het
het oogenblik
oogenblik
heerlijke
van
scheiden daarstelden
daarstelden ! I Wie, die
diedede
ltaliaanschemusea
musea
van scheiden
Italiaansche
bezocht,
herinnert zich
niet den
den stervenden
stervenden Galliër
Galliër uit
uit het
het
bezocht, herinnert
zich niet
KapitooI,
stervende Amazone,
Amazone, den
den stervenden
stervenden Aiax
Aiax?
Kapitool, de stervende
?
De
antieken hadden
haddeneene
eeneandere
anderevoorstelling
voorstellingvan
vanden
dendood
dooddan
dan
De antieken
later,
voornamelijk in
indedemiddeleeuwen,
middeleeuwen,gangbaar
gangbaarisisgeworden
geworden;
later, voornamelijk
;
den o:Koning
«Koning der verschrikking»
verschrikking» kenden
Schoon er dan
kenden zij
zij niet.
niet. Schooner
Schiller
zijn heerlijk
heerlijkgedicht
gedicht«die
«dieGiitter
GötterGriechenlandsz
Griechenlands»
Schiller in zijn
heeft
voorzeker
niemand
dit
weergegeven.
Audiamus:
heeft voorzeker niemand dit weergegeven. Audiamus :
Damals
trat kein grissliches
grässliches Gerippe
Gerippe
Damals trat
Vor
das Bett
Bett des Sterbenden.
Sterbenden. Ein
Ein Kuss
Kuss
Vor das
Nahm
letzte Leben
Leben von
von der
der Lippe
Lippe
Nahm das letzte
Seine
Fackel senkt
senkt ein
ein Genius.
Genius.
Seine Fackel
Selbst des Orkus
Orkus strenge
strenge Richterwage
Richterwage
Hielt der
der Enkel
Enkel einer
einer Sterblichen,
Sterblichen,
Und des
des Thrakers
Thrakers seelenvolle Klage
Klage
Rührte
Erinnyen.
Riihrtc die
dic Erinnyen.
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Seine Freunden
Freunden traf
traf der
der frohe Schatten
Schatten
Seine
In Elysions
Elysions Hainen
Hainen wieder
wieder an
an::
In
Treue Liebe
Liebe fand den
den treuen Gatten
Gatten
Treue
Und der
der Wagenlenker
Wagenlenkcr seine
seine Bahn.
Bahn.
Und
Linus Spiel
Spie! tiint
tönt die
die gewohnten
gewohnten Lieder
Lieder
Linus
In Alcestens
Alcestens Arme sinkt Admet,
Admet.
In
Treund erkennt
erkennt Orestes
Orestes wieder,
wieder.
Seinen Treund
Seine Pfeile
pfeile Philoktet.
Philoktet.
Seine

eeneandere
anderevoorstelling,
voorstelling, niet
nietwaar,
waar, dan
dandie
dievan
van
Dit isis eene
ofvan
vanHolbein's
Holbein'sDoodendans.
Doodendans.Dit
Ditlaatste
laatsteonder,
onder.
Dante's Hel,
Het, of
Dante's
zeer vaak
vaak in
in beeld
beeldgebracht.
gebracht. Het
Hetwilde,
wilde, ininde
demiddel,
middel.
werp is zeer
werp
denmenschen
menschensteeds
steedsdedebijbelsche
bijbelscheuitspraak
uitspraak«memento
«memento
eeuwen, den
quia pulvis
pulvis es»
es» voor
vooroogen
oogenhouden,
houden,hem
heminin
herinnering
quia
herinnering
fonkelde de
de
brengend dat
hij slechts
slechts een
een worm
worm gelijk
gelijk was,
was, alal fonkelde
brengend
dat hij
koningskroon
of
de
tiara
op
zijn
hoofd.
De
doodendans
was
koningskroon of
tiara
zijn hoofd. De doodendans was
tijd;; het
hetwas
waseen
eenkunst,
kunst,
karakteristieke kunstuiting
kunstuiting van
vandien
dientijd
de karakteristieke
die den
den spot
spotdreef
dreefmet
metde
deijdelheid
ijdelheid der
der vorsten,
vorsten, de
deweelde
weelde
die
der pausen,
pausen, dedeongenaakbaarheid
ongenaakbaarheidder
derheerschers
heerschers;; weshalve
weshalve
der
men hen
hen'- voorstelde
omringd door
door een
eenrijrijvan
vangeraamten,
geraamten,
men
voorstelde omringd
doodsbeenderen en waggelende
waggelende schedels.
schedels.
doodsbeenderen
het feit
feitdat
datde
deouden
oudenniet
nietdie
dievrees
vreesen
enafschuw
afschuw voor
voor
Uit het
dood hadden,
hadden,die
dieinindedemiddeleeuwen
middeleeuwenheerschte,
heerschte, dient
dient
den
den dood
dathet
hetonvermijdelijk
onvermijdelijkverouderen,
verouderen, het
het
echter
niet afgeleid
afgeleid dat
echter niet
vervat
lichaams hen
hen ganschelijk
ganschelijk onverschillig
onverschillig liet.
liet.
verval des lichaams
Wel zegt
zegtHoratius
Horatius:: non
non omnis
omnis moriar,
moriar, en
en troost
troost hij
hij zich
zich
de gedachte
gedachteaan
aanzijn
zijnonsterfelijk
onsterfelijkwerk
werk:: exegi
exegimonumentum
monumentum
bij
bij de
aere
perennius, maar
maar toch
toch laat
laatde
degedachte
gedachteaan
aanden
dennaderenden
naderenden
aere perennius,
ouderdom
niet koud,
koud, zooals
zooals blijkt
blijkt uit
uitzijn
zijndroefgeestige
droefgeestige
ouderdom hem
hem niet
Ode
Lib. II,
11, XIV
XIV::
Ode Lib.
Eheu II fugaces,
Postume. Postume
fugaces, Postume,
Labuntur
piëtas moram
moram
Labuntur anni;
anni ; nee
nec piitas
Rugis et instanti
senectae
instanti senectae
Afferet.
morti.
Afferet, indomitaeque morti.

De
kunst, wij
wij zagen
zagenhet
hetreeds,
reeds,heeft
heeftzich
zichveeltijds
veeltijds bezig
bezig
De kunst,
als wilde
wilde zij
zij met
met
gehouden
probleem van
gehouden met
met het
het probleem
van den
den dood, als
op dedebeangstigende
beangstigende
werken
schoonheid antwoorden
antwoorden op
werken van
van schoonheid
vragen,
zich der
dermenschheid
menschheidsteeds
steedsblijven
blijvenopdringen
opdringen:
vragen, die
die zich
:
W
áárom leven,
leven, verouderen,
verouderen, sterven
sterven wij
wij?
Wiárom
?
In
weerwil van
van zoovele
zoovele en
enzoo
zoogroote
grootetriomfen
triomfen door
door de
de
In weerwil
ook thans
thans nog
nog
wetenschap
moderne biologie,
wetenschapbehaald,
behaald,isis de
de moderne
biologie, ook
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verplicht te
te bekennen
bekennen dat
dathet
hetintieme
intiemelevensvraagstuk,
levensvraagstuk, wat
wat
verplicht
betreft
van alle anatomische
betreft de coCirdinatie
coördinatie van
anatomische en
en physiologische
physiologische
gegevens en de
psyche, de
degrenzen
grenzen van
van het
hetmenschelijk
menschelijk ken,
ken.
de psyche,
eind
vermogen overschrijdt;
steeds aan
aan 't'teind
vermogen
overschrijdt ;de
de mensch
mensch ziet
ziet nog steeds
van
zijn leven
leven een
een graf,
graf, en
en de
deaarde
aardemoet
moethij
hijbeschouwen
beschouwen als
als
van zijn
een schip
schip met
metdooden
doodenbeladen,
beladen,zeilende
zeilendeininhet
hetonmetelijk
onmetelijkruim.
ruim.
nu nog
nogkan
kanhet
hetmenschelijk
menschelijk leven
leven symbolisch
symbolisch worden
worden
Ook nu
op de
deoude
oudePompeiaansche
Pompeiaansche fresque)
fresque) door
door
voorgesteld
voorgesteld (zooals
(zooals op
een gevleugeld
gevleugeld rad
rad dat
dat rolt
rolt en
envoortrolt
voortrolttot
tothet
hetbij
bij een
een doods,
doodseen
aangekomen.
hoofd isis aangekomen.
«Ignoramus» dus,
«ignorabimus»?? De
De positieve
positieveweten,
weten«Ignoramus»
dus, ook «ignorabimus»
schap kan
kan onze
zouden we
we in
beantwoorden; ; zouden
in de
de
schap
onze vragen
vragen niet
niet beantwoorden
metaphysica
ten opzichte
opzichtevan
vanhet
hethiernamaals
hiernamaals eenig
eenigtroostwoord
troostwoord
metaphysica ten
vinden?
kunnen vinden
?
In den
den bijbel,
bijbel, die
diezoo
zooeerwaardige
eerwaardigemaar
maar heterogene
heterogene compi,
compi$
In
lang ver,
ver$
latie van
van geschriften,
geschriften, overleveringen
overleveringen en
mythen uit lang
latie
en mythen
vlogen, eeuwenomvattende
eeuwenomvattende tijdperken,
tijdperken, wordt
die geduchte
geduchte
vlogen,
wordt op die
vraag door de
deverschillende
verschillende schrijvers,
schrijvers, (wie
(wiedat
dat dan
dan ook
ook mogen
mogen
vraag
Menvergelijke
vergelijke
zijn
uiteenloopendantwoord
antwoordgegeven.
gegeven. Men
zijn geweest) uiteenloopend
maar eens
voorstelling van
van de
de Hebreeuwsche
Hebreeuwsche Sheol
Sheolen
en wat
wat
maar
eens de voorstelling
wordt verkondigd,
verkondigd, met
methetgeen
hetgeen
dienaangaande
den Prediker
Prediker wordt
dienaangaande in den
daarover
Stichter van
van het
het Christendom
Christendom wordt
wordt ininden
den
daarover aan
aan den
den Stichter
mond
gelegd.
mond gelegd.
zij het
het mij
mij veroorloofd
veroorloofd eenige
eenigeuitspraken
uitspraken aan
aan tete
T
en slotte
slotte zij
Ten
menschdom heeft
heeft
halen van twee
twee der voornaamste
voornaamste geesten, die het menschdom
voortgebracht:
vonGoethe
Goetheen
enArthur
ArthurSchopenhauer.
Schopenhauer.
voortgebracht : Wolfgang
Wolfgang von
(Gespräche mit
mit Eckermann):
Eckermann): «Die
«Die Ueberzeugung
Ueberzeugung
Goethe zegt (Gespriche
«unserer Fortdauer
aus dem
dem Begriff
Begriffder
der Thitig,
Thätig$
«unserer
Fortdauer entspringt
entspringt mit
mit aus
«keit; ; denn
wenn ich
ich bis
bis an
anmein
meinEnde
Enderastlos
rastloswirke,
wirke, so
so
«keit
denn wenn
«ist
die Natur
Natur verplichtet
verplichtet mir
mir eine
eine andere
andere Form
Form des
des Daseins
Daseins
«ist die
aus$
«anzuweisen
wenn die
die jetzige
jetzige meinen
meinen Geist
Geistnicht
nichtferner
ferner aus,
«anzuweisen wenn
«zuhalten vermag.
vermag.
lässt der Gedanke
Gedanke an
anden
denTod
Todininviilliger
völligerRuhe,
Ruhe,denn
denn
«Mich 15sst
«ich
habe die
die feste
festeUeberzeugung,
U eberzeugung, dass
dassunser
unser Geist
Geist ein
ein Wesen
Wesen
«ich habe
«ist ganz
ganz unzerstiirbarer
unzerstörbarer Natur,
Natur, ererist
istein
einfortvvirkendes
fortwirkendes von
von
«ist
«Ewigkeit zu
Ewigkeit, er
er ist
ist der
derSonne
Sonne Anlich,
ähnlich, die
die bloss
bloss
«Ewigkeit
zu Ewigkeit,
«unseren
irdischen Augen unterzugehen
unterzugchen scheint,
scheint, die aber
ab er nie
nie
«unseren irdischen
«untergeht,
sondern
unaufhörlich
fortleuchtet.»
«untergeht,
unaufhiirlich fortleuchtet.»
mij voor
voor den
den geest,
geest, toen
toen ik
ik ten
ten
Deze
woorden kwamen
kwamen mij
Deze woorden
Goethehaus teteWeimar
Weimar mij
mij in
in des
desgrooten
grooten
vorige jare
jare in
in 't'tGoethehaus
vorige

LEVEN
LEVEN EN STERVEN.
STER'VEN.

29

meesters
sterfkamer beyond,
bevond, tegenover
tegenover den
denleunstoel
leunstoelwaarin
waarm
meesters sterfkamer
Licht:o den
den geest
geest gaf.
gaf.
hij
met de
de woorden
woorden «mehr
«mehr Licht»
hij met
En de
de Wijze van
van Frankfort
Frankfort (Uber
(Uber den
denTod
Todund
unddie
dieUnzer,
Unzer~
En
störbarkeit
esens) laat
zich als
als volgt
volgt uit
uit::
st6rbarkeit unseres
unseresW
Wesens)
laat zich
für jeden fasslicher
fasslicher Trost:
ist
«Ein zu jeder Zeit und fiir
Trost: Der Tod ist
natürlich wie
wiedas
dasLeben
Leben;
unddann
dannwollen
wollenwir
wirweiter
weitersehn.
sehn.
«so natiirlich
; und
ich eine
Fliege klappe,
klappe, so ist
ist doch
doch wohl
wohlklar,
klar, dass
dass
«Wenn ich
eine Fliege
«ich
nicht das
das Ding an
an sich
sich todt geschlagen
geschlagen habe,
sondern
«ich nicht
habe, sondem
«bloss seine
seine Erscheinung.
«Bald
Tod mich
michabfordern
abfordern;; ererististder
derunbekannte
unbekannte
0:Bald wird
wird der
der Tod
«Führer
mich in dieses
dies es Leben
Leben gebracht
gebracht;; ich
ich zaudre
zaudre nicht
nicht
«Fiihrer der
der mich
«auf seinen
seinenRuf,
Ruf,nichts
nichtsheisst
heisstmich
michweilen
weilen;
istmir
mirunbekannt,
unbekannt,
; ererist
«doch
ich mit
mit Zutrauen
Zutrauen;; er
er ist gemeint
gemeint in
in der
der Zauber,
Zauber~
«doch folge ich
«flöte,
der Priester,
Priester, der
der die
dieAugendecke
Augendeckebringt,
bringt, die
dieererden
den
«fliite, als der
«Helden
und Duldern
DulderniiberWingt,
überhängt, ehe
ehe er
ersie
sieweiter
weiter fiihrt.
führt. Die
Die
«Heiden und
«Zauberflöte ist
symbolisch es Stiick.
Stück. La
La mort,
mort, mon
mon cher,
cher,
«Zauberfl8te
ist ein
ein symbolisches
«n'est autre
qu'un changement
changement de
dedécoration.
décoration.
cm'est
autre chose
chose qu'un
«Die Sichtbarkeit
Sichtbarkeit der Dinge,
Dinge, diese
dieseallein
alleinanschauliche
anschauliche Seite
Seite
«der
die reine
reine Vorstellung,
Vorstellung, in
inwelcher
welcherdie
diegesonderten
gesonderten
«der Welt, die
«und
mannigfaltigen Formen,
sich mani,
mani~
«und mannigfaltigen
Formen,in
in denen
denen der
der Wille sich
«festirt so
bedeutungsvoll dastehen,
dastehen, dies
diesalles
alles ist
ist
0:festirt
so deutlich
deutlich und bedeutungsvoll
«so
dass
uns Dasein
an's Dasein
Ort
derHelle
Helle
«so schön,
dass es
unsesan's
als als
an an
denden
Ort
der
«und
Deutlichkeit fesseln
fesseln muss
muss;; und
und wir
wir schaudern
schaudern vor
vor dem
dem
«und Deutlichkeit
«T
ode vielleicht
dasteht als
alsdie
dieFinster,
Finsterc<Tode
vielleicht hauptsächlich,
haupts5chlich, weil
weil er dasteht
niss,
au st der
der wir
wireinst
einsthervorgetreten
hervorgetreten und
und in
in die
diewir
wirnun
nun
niss, aust
«zurückfallen.
glaube, das
das wann
wann der
derTod
Todunsere
unsere
0:zuriickfallen.Aber
Aberich
ich glaube,
«Augen
schliesst, wir
wir in
ineinem
einemLichte
Lichtestehn,
stehn,von
vonwelchem
welchem
«Augen schliesst,
«unser
nur der
der Schaften
Schatten ist.»
«unser Sonnenlicht nur
hodie.
Haec hodie.

SAMARCAND.
W. J.
w.
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And
And on aa feasMide,
feastAide, in Afrasiab's hall,
In Samarcand, he will
will arise
arise and
and cry::
cry::
'I
challenged once,
once, when
when the
the two
twoarmies
armies camp'd
'I challenged
Beside the
the Oxus,
thc Pcrsain
Persain lords
lords!'I'
Oxus, all the
MArrHEw
ARNOLD.
MATTHEW ARNOLD.

ET zijn
welke de
de Zerafshan
Zerafshan besproeit.
besproeit.
zijn rijke
rijke groene dreven, welke
HET
H
En wel mag
mag de
de rivier
rivier zoo
zoogenoemd
genoemdworden
worden:: de
de goud,
goudEn
strooier,
heeft zij
zij niet
nietdededorre
dorreeindelooze
eindeloozezandvlakte,
zandvlakte,
strooier, want
want heeft
waar
verblind wordt
wordt door
door de
de weerkaatsing
weerkaatsing van
van den
den
waar het
het oog verblind
felIen
zonneschijn, of waar
waar het
het stof
stofopwaait
opwaaitininhooge
hoogedonkere
donkere
fellen zonneschijn,
kolommen
de woestijnwind
woestijnwind het
het zweept,
zweept,omgetooverd
omgetooverd in
in
kolommen als
als de
lieflijke valleien,
groen landschap,
landschap, waar
waar de
de
lieflijke
valleien,inin een
een golvend
golvend groen
horizon verborgen
verborgen isis door
doorhoog
hoog,
donkergroenlomtnerrijk
lomtnerrijk
horizon
, donkergroen
geboomte, en
waar de korenvelden
korenvelden een rijken,
rijken, gouden oogst
oogst
geboomte,
en waar
beloven?? Een
Een helderblauwe,
helderblauwe, wolkenlooze
wolkenlooze hemel
hemel spant
spant zich
zich
beloven
dit vriendelijk
vriendelijk landschap,
landschap, terwijl
terwijl in
in de
deverte
verte de
de koepels
koepels
boven dit
en
minarets van
en zoo
zoo beroemde
beroemde Samarcand
Samarcand zich
zich
en minarets
van het
het oude
oude en
aan het oog
oog vertoonen.
vertoonen.
aan
Samarcand
dubbele bekoring
bekoring heeft
heeft deze
deze schilderachtige
schilderachtige
SamarcandlJ Een dubbele
streek,
aanblik onze
onze zinnen
zinnenstreelt,
streelt,waarbij
waarbij dedegedachten
gedachten
streek, wier aanblik
als
van zelf
zelfterug
terugijlen
ijlennaar
naarlang
langvervlogen
vervlogen tijden,
tijden, zoo
zoo vol
vol
als van
geheimzinnigheid,
van poëzie
poëzie en
enroem.
roem.Heeft
Heefthier
hier
geheimzinnigheid,zoo
zoo vol
vol van
drie
jaar geleden
geleden Afrasiab
Afrasiab niet
niet zijn
zijn mysfisch
mystisch rijk
rijk
drie duizend
duizend jaar
wiens legerscharen
legers::harenschrik
schriken
envrees
vreesverspreidden
verspreiddenen
enver
ver
gesticht, wiens
weg trokken
trokken over
over den
den Jaxartes
Jaxartes en
den Oxus,
Oxus, over
over bergen
bergen en
en
en den
door woestijnen,
woestijnen, om zich
zich te
te meten
meten met
metden
dengrooten
grootenheld
heldvan
van
door
Perzie,
Rustan, wiens
wiens verschrikkelijke
verschrikkelijke daden
nog in
in
Perzie, Rustan,
daden zelfs
zelfs nu nog
hier, dat
dat bloei
bloei en
enwel,
welIran bezongen
Iran
bezongen worden?
worden ?Was
Was het
het niet hier,
staat
vaart heerschten,
dat nog
nog bij
bij ons
onszelfs
zelfsstad
stadofofstaat
vaart
heerschten,lang
lang voor
voor dat
bestond?
bestond ?
En wij
wij genieten
genieten van
van die
die visioenen
visioenen uit
uitde
deoudheid,
oudheid,verwekt
verwekt
En
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door 's dichters
beeld, die
diede
deoude
oudevolkslegenden
volkslegendenvan
van
dichters zang
zang en beeld,
deze historische
historische streken
streken aan
aan de
devergetelheid
vergetelheid ontrukt
ontrukt hebben.
hebben.
deze
De indruk
indruk is dan
dan ook
ook groot,
groot, dien
dienhij
hij ontvangt,
ontvangt, die
dieTurkestan
T urkestan
bezoekt,
het oude
oudeBactria
Bactriaen
enhier
hierin
inSogdiana
Sogdiana denzelfden
denzelfden grond
grond
bezoekt, het
betreedt,
welks roem
roem van
van rijkdom
rijkdom en
en van
van schoonheid
schoonheid voldoende
voldoende
betreedt, welks
was om
om den
dengrooten
grootenAlexander
Alexanderzijne
zijnelegers
legers dwars
dwars door
door de
de
was
Hongersteppe heen
voeren om
om teterusten
rustenininhet
hetlieflijke
lieflijke
Hongersteppe
heen te
te voeren
«Maracanda»,
reeds toen
toen wegens
wegenszijn
zijnschaduwrijke
schaduwrijke
«Maracandaz, befaamd
befaamd reeds
tuinen, zijn
zijn zacht
zachtenenheerlijk
heerlijkklimaat,
klimaat,zijn
zijnhelder,
helder,ruischend
ruischend
tuinen,
water en
zijn schat
schat van
van veelkleurige
veelkleurige bloemen.
bloemen. edskanderz,
«Iskander», de
de
water
en zijn
grootsche
legerheer, de aanvoerder,
aanvoerder, die
die zijn
zijnscharen
scharen door
door heel
heel
grootsche legerheer,
de toen
toen bekende
bekendewereld
wereldterteroverwinning
overwinningvoerde,
voerde,zijn
zijnnaam
naam
de
nog voort
voortnanameer
meerdan
dantwee
twee
duizend
jarenininalle
allestreken,
streken,
leeft nog
duizend
jaren
waar hij
hij zijn
zijn jeugdige,
jeugdige, zijn
zijnijzeren
ijzeren en
engeniale
genialepersoonlijkheid
persoonlijkheid
waar
vertoonde.
En ook
ookhier
hierbij
bijhet
hetaanschouwen
aanschouwenvan
vanSamarcand
Samarcand
vertoonde. En
denkt
men aan
aan hem,
hem, die
dieMaracanda
Maracanda eens
eensveroverde.
veroverde.
denkt men
Moet men
men het
het treurig
treurig noemen,
noemen, dat
dat de
derijkste
rijkste en
enschoonste
schoonste
bloed?
valleien der aarde
aarde ook
ookhet
hetmeest
meestgedrenkt
gedrenktworden
wordenmet
met bloed
valleien
?
Of isis dit
ditniet
nieteen
eenbewijs
bewijsvan
vandede
geestkrachtvan
vanden
denmensch,
mensch,
geestkracht
een
geestkracht die
diebeschaving
beschavingbracht
brachtininvruchtbare
vruchtbare streken,
streken,
een geestkracht
en
die vernieuwde
vernieuwde waar
waar zij
zij dreigde
dreigde teniet
teniet te
te gaan
gaan?? Zoo
Zoo ook
ook
en die
het dal
dalvan
vande
deZerafshan.
Zerafshan. De
De oude
oudebeschaving
beschaving der
der bevolking
bevolking
in het
was niet
niet bestand
bestand tegen
tegen de
deGrieksche
Griekschewapenen
wapenen;; en
enGrieksche
Grieksche
was
cultuur vestigde
vestigde nieuwe
nieuwe rijken
rijken onder
onder de
de dynastiën
cultuur
dynastiën der
der veld,
veldheeren van
van den
dengrooten
grootenveroveraar,
veroveraar,die
dieheerschten
heerschten tot
totkort
kort
heeren
den aanvang
aanvang der
derChristelijke
Christelijke aera.
aera.
voor den
de achtste
achtste eeuw
eeuwwaren
warenhet
hetdede
Arabieren,dat
datwonderbare
wonderbare
In de
Arabieren,
volk, dat
dat ininzijn
zijngodsdienstig
godsdienstigenthousiasme
enthousiasmekoninkrijken
koninkrijkenter
ter
volk,
neer wierp
wierp en
enkunsten
kunstenen
enwetenschappen
wetenschappen deed
deed bloeien
bloeien waar
waar
neer
verscheen, die
die hier
hier met
metwapengeweld
wapengewelddedegrondvesten
grondvestenvoor
voor
het verscheen,
den
Islam kwamen
kwamen leggen.
leggen. De
DeChristelijke
Christelijke gemeente,
gemeente, die
die ook
ook
den Islam
hier vasten
vasten voet had
had gekregen,
gekregen, was,
was, als
alsop
opzoo
zoomenige
menigeandere
andere
hier
plaats,
deze gewelddadige
gewelddadigeMuselmansche
Muselmanschegeloofsverbrei,
geloofsverbrei_
plaats, tegen deze
ding niet
niet bestand.
bestand.Langen
Langentijd,
tijd,het
hetisiswaar,
waar, bleef
bleefde
de bisschoppe,
bisschoppe.
lijke kerk
kerk van
van St.
St.Johannes
Johannes den
denDooper
Doopernog
noginin
Samarcand
lijke
Samarcand
bestaan,
doch haar
haar ledental
ledental verminderde,
verminderde, en
en ten
ten slofte
slotte ging
ging
bestaan, doch
zij
ten gronde,
gronde, zoodat
zood at thans
thans zelfs
zelfs de
de plek
plek niet
nietmeer
meerisisaan
aantete
zij ten
wijzen waar
waar haar
haar gewelven,
gewelven, waarvan
waarvan de
de voornaamste
voornaamste zuil
zuil zonder
zonder
voetstuk op
op miraculeuze
miraculeuze wijze
wijze in
in de
de lucht
lucht moet
moet hebben
hebben ge,
gevoetstuk
nrhieven.
hangen, zich
zich verhieven.
hangen,
Het was
was inindezen
dezenArabischen
Arabischentijd,
tijd,dat
dateen
eendrietal
drietalherders
herders

32

SAMARCAND.

zich van
van Mecca
Mecca begaven
begaven om
om in
in Centraal
Centraal Azië hun
hun geloof
geloof tete
zich
Samar~
verkondigen.
En
aangekomen
op
den
heuvel,
van
waar
verkondigen. En aangekomen op den heuvel, van waar Samar,
cand
zichtbaar was,
bereidden zij
zij zich
zich een
eenmaal,
maal,bestaande
bestaande uit
uit
cand zichtbaar
was, bereidden
een
lam. De
De eerste
eerste prediker
prediker stak
stak zijn
zijn hand
hand in
in den
denschotel
schotelen
en
een lam.
bracht het
geslachte dier
dier te
te voorschijn.
voorschijn. Dit,
Dit, zoo
zoo
bracht
het hart
hart van
van het geslachte
verklaarde hij,
hij, was voor
verklaarde
voor hem
hemeen
eenteeken
teekenom
omnaar
naarMecca
Meccaterug
terug
te
keeren, want
want het
het isisdaar
daardat
datdede
hartadervan
vanden
denIslam
Islam
te keeren,
hartader
tweede, eveneens
eveneens zijn
zijn hand
hand ininden
denschotel
schotelstekende,
stekende,
slaat.
slaat. De tweede,
verkreeg
van het
het lam
lam en
envond
vonddaarin
daarinaanleiding
aanleidingom
om
verkreeg den
den kop
kop van
zijn
naar Samarcand
Samarcand voort
zetten, daar
daar met
met vuur
vuur den
den
zijn tocht naar
voort te zetten,
Islam te prediken,
prediken, opdat
opdat de
de ware
ware leer
leerhier
hierniet
nietalleen
alleenruimen
ruimen
Islam
aanhang zoude
vinden, doch
doch opdat
opdat deze
deze stad
stad door
door hare
hare ge,
ge.
aanhang
zoude vinden,
leerdheid het
brein der
der Muselmansche
Muselmansche wereld
wereld zoude
zoude worden.
worden.
leerdheid
het brein
De derde
derde herder,
herder, die
dieeen
eenbout
boutbekwam,
bekwam,wendde
wenddezijne
zijneschreden
schreden
naar
En zoo
naar Bagdad.
Bagdad. En
zoo heet
heet nog
nogheden
hedenten
tendage
dageMecca
Mecca het
het
hart
Samarcand het
heuvel,
hart en
en Samarcand
hethoofd
hoofdvan
vanden
den Islam.
Islam. En
En de heuvel,
waarop
herders zaten,
zaten, draagt
draagt thans
thans nog
nogden
dennaam
naam van
van
waarop de
de herders
T
sjoepan-ata, avader,herder»,
«vader-herder», en
en het
hetgraf
graf van
van den
den ouden
ouden heilige
heilige
Tsjoepan,ata,
bevindt zich
zich hier
hier:: hij
de schutspatroon
schutspatroon der
der veehoeders
veehoeders en
en
bevindt
hij is de
van de
destad
stadSamarcand
Samarcand;
zijndenkbeeld
denkbeeldwerd
werdverwezenlijkt,
verwezenlijkt,
van
; zijn
want in
in later
later eeuwen
eeuwen kon
kongeen
geenstad
stadzoovele
zoovelegroote
grooteenenrijke
rijke
want
scholen
en colleges
collegesaanwijzen,
aanwijzen, waar
waar met
met zooveel
zooveelgeleerdheid
geleerdheid
scholen en
de
beginselen van
vanMohamed's
Mohamed'sleer
leeronderwezen
onderwezenwerden,
werden, als
als
de beginselen
Samarcand.
Het isisechter
echterniet
nietdoor
door
deze
verhalen,dat
datSamarcand
Samarcand in
in
Het
deze
verhalen,
de westersche
westersche verbeelding
verbeelding omgeven
omgeven werd
werdmet
meteen
eenromanfisch
romantisch
aureool, dat
dat zijn
zijn naam,
naam, zooals
zooals die
die van
van geen
geenandere
andere stad
stad van
van
aureool,
v,mnieuwsgierigheid
nieuwsgierigheid
morgenland, een
een onbeschrijflijk
onbeschrijflijk gevoel
gevoelvan
het morgenland,
en verlangen
verlangen opwekte,
opwekte, en
en dat
dat ererals
alshet
hetware
wareeen
eenmystische
mystische
en
sluier
deze dalen
dalen gespreid
gespreidwerd.
werd.
sluier over deze
Het
zijn de
deveroveringen
veroveringen der
der Mongoolsche
Mongoolsche horden
horden van
van
Het zijn
Djenghis.Khan, die
deze landschappen
landschappen zwermden,
zwermden, het
het
Djenghis,Khan,
die over
over deze
zijn de vorsten
vorsten der
der dynastie
dynastie van
van Chagatai,
Chagatai, den
den zoon
zoonvan
van den
den
zijn
onverbiddelijken
veroveraar, het
eindelooze oorlogen,
oorlogen,
onverbiddelijken veroveraar,
het zijn
zijn de eindelooze
veldtochten en
gevechten, ons bekend
bekend uit
uit Perzische
Perzische histories
histories
veldtochten
en gevechten,
en gedichten
gedichten en
enuit
uitdede
beschrijvingenvan
vanChineesche
Chineeschereizigers,
reizigers,
beschrijvingen
en
voor. en
en bovenal,
bovenal, het
hetisisdedeopkomst
opkomst
hetleven
levenvan
vanhem,
hem,
en voor,
enenhet
die deze
deze dynastiën
dynastiën ten
tenslotte
slotteomverwierp
omverwierpenenininTurkestan
T urkestan
die
door de
de kracht
kracht van
vanzijn
zijnzwaard,
zwaard,door
doorzijn
zijnpersoonlijken
persoonlijken moed
moed
en door
door zijne
zijne groote
grootegaven
gaveneen
eenrijk
rijkstichtte,
stichtte,waar
waarwelvaart
welvaart en
en
beschaving, weelde en
enpracht
prachtheerschten,
heerschten,met
metSamercand,
Samercand,«de
«de
beschaving,
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Paradijs» als
als hoofdstad, het
Koningin
het Paradiis»
het was
was Tamar
T amarlan,
Koningin van
van het
lan, i1
de groote Emir
ransoxiana, die
de verbeelding
verbeelding van
van het
het
Emir in T
Transoxiana,
die de
Westen
geboeid hield,
hield, en
endie
dieaan
aanzijn
zijnstad
stadeen
eenvermaardheid
vermaardheid
Westen geboeid
heeft
geschonken, die voort zal
duren lang
lang nadat
nadat zijne
heeft geschonken,
zal duren
zijne groote
werken en
en die
werken
die zijner
zijner nazaten
nazaten geheel
geheel in
inpuin
puin gestort zullen zijn.
Timoer was
zijn naam.
naam. Hij
Hij was
was in
in Kesht geboren
het
was zijn
geboren in
in het
jaar 1344. Hij
Hij beoorloogde
beoorloogde alle
alle Khans
Khans en
en Emirs
Emirs van
van het
het ge.
ge,
totzijn
zijn
slacht Chagatai;
overwon hen
hen en
en maakte
maakte hen
hen tot
Chagatai ; hij
hij overwon
vasallen;
veroverde Afghanistan
Afghanistan en
en Noord.lndië,
vasallen ; hij
hij veroverde
Noord,Indië, een
een deel
van Perzië
van
Perzië en
en breidde
breidde zijn
zijn macht
macht uit tot
tot nabij de Zwarte Zee;
de Sultan
door hem
hem gevangen
gevangen genomen,
genomen, de
de
de
Sultan Bajazet werd
werd door
Mongoolsche stammen
het noord.oosten
geslagen
stammen in
in het
noord,00sten werden
werden geslagen
en
het plan
plan werd
werd door
door hem
hem opgevat
opgevat om
om zelfs
zelfs China
China te
te
en het
veroverenen
en het
veroveren
het rijk
rijk van
van Djenghis Khan
herstellen. De
Khan te
te herstellen.
dood
evenwel overviel
overviel hem
hem in
in het
hetjaar
jaar 1405, toen hij
hij zijne
dood evenwel
voorbereidingen getroffen
voorbereidingen
getroffen had
had voor
voor dezen
dezen grooten veldtocht.
Zijn naam
naam verspreidde
verspreidde schrik
schrik in
in geheel
geheel de
de Oostersche wereld,
en
wanneer hij
hij in
in zijn
zijn hoofdstad
hoofdstadzegevierend
zegevierendterugkwam
terugkwam van
van
en wanneer
tochten, en
zijne roemrijke
roemrijke tochten,
en zijne
legerscharen in
de groene
groene
zijne legerscharen
in de
valleien liet
dan richtte
hij zijn
zijn hof in
in met
met allen
allen
valleien
liet kampeeren, dan
richtte hij
luister, alle
weelde en
en alle
alle grootheid,
grootheid, welke
welke Azië
Aziëinindie
diedagen
dagen
luister,
alle weelde
kon spreiden;
de gezanten
gezanten van
van alle
alle streken,
streken, van
van
ten toon kon
ten
spreiden ; en
en de
heinde en ver,
ver, kwamen
kwamen hem
hem hier
hierhulde
huldebrengen
brengenen
enhunne
hunne ge~
heinde
ge,
schenken aanbieden.
hen was
was ook
ook Ruy Gonzales
Gonzales de
schenken
aanbieden. Onder
Onder hen
lIl.
den CastiIiaanschen
Clavijo, afgezant
afgezant van den
Castiliaanschen Koning Hendrik III.
diens geschriften
geschriften kunnen
kunnen wij
wij ons
ons een
een voorstelling maken
Uit diens
omtrent de
pracht van
van Samarcand in
in de
de vijftiende
vijftiende eeuw.
eeuw.
omtrent
de pracht
en lustoorden
lustoordenwaren
warenaangelegd
aangelegdenendedefraaiste
fraaiste moskeeEn
moskeeën
Tuinen en
verrezen, want
want Timoer streefde
streefde er
er naar
naar
en religieuse colleges verrezen,
alleen de
de voornaamste
voornaamste en
en schoonSte
schoon~e stad
van Samarcand niet alleen
der wereld
wereld te maken,
maken, ook
ook op
opgeestelijk
geestelijkgebied
gebiedmoest
moesthet
hetden
den
der
hoogsten
hoogsten trap
trap bereiken
bereiken en
en de
de Muselmansche beschaving moest
brandpunt hebben.
hebben.
hier haar
haar brandpunt
hier
opvolgers van
van Tamerlan,
T amerlan, vooral
vooral zijn
zijn kleinzoon
kleinzoon Oeloeg,
Oeloeg.
De opvolgers
Bek,
Dewetenschap
wetenschapwerd
werd bevorderd
bevorderd
Bek, volgden
volgden zijne voetsporen. De
de stad
stad verrijkt
verrijkt met
met grootsche gebouwen, door Azië's beste
en de
kunstenaars ontworpen
opgetrokken. Een
Eensterrenwacht,
sterrenwacht,
kunstenaars
ontworpen en opgetrokken.
opden
denheuvel
heuvel
welker roem
roem nog
nog heden
heden bekend
bekend is,is,verrees
verrees op
welker
Tsjoepan,ata.
T sjoepan.ata. Rijke
Rijke bazaars
bazaars waren
met alle
alle producten
producten
waren gevuld met
van geheel de
de oude
oude wereld.
wereld.
van
1.
\. Emir
Emir Timocr
is in
in het
het Westen
Westen voornamelijk als Tamarlan bekend.
bekend.
Timer is

I.

33

34

SAMARCAND.

Van
al die
diepracht
prachtenengrootheid
grootheidisisniet
nietveel
veelovergebleven,
overgebleven,
Van al
doch wat
doch
wat er
er ons
ons van
van rest,
rest, toont. hoe
de beschaving gehoe hoog de
ge,
staan moet hebben;
hebben ; en een
een eigenaardig
eigenaardig gevoel
gevoelmaakt
maakt zich
zich van
van
staan
ons
als wij
wij op het
het plein,
plein, den
den <cRighistan»
aan
ons meester,
meester, als
aRighistan» staan,
staan, aan
der colleges
colleges of
of
welks drie
drie zijden
zijden zich
zichde
dereusachtige
reusachtige gevels
gevels der
welks
door beroemde
beroemde Perzische
Perzische bouw_
medresse's verheffen,
verheffen, gebouwd door
bouw,
meesters. Veel
hebben zij
zij geleden,
geleden, die
die oude
oude grijze
grijze reuzen;
Veel hebben
reuzen ; de
tand
herhaalde aardbevingen
tand des
des tijds, herhaalde
aardbevingen en
en voortdurende
voortdurende ooroor,
logen hebben
hebben hen
henvan
vanhun
hunglans
glansberoofd.
beroofd.Zij
Zijhebben
hebbenbijna
bijna
logen
al hunne
al
hunne tijdgenooten ten
gronde zien
zien gaan,
gaan, en
enhier
hierstaan
staan zij,
ten gronde
te midden
hun
midden der
der kronkelende
kronkelende en
en stoffige straatjes,
straatjes, die
die met hun
en kleine
kleine winkeltjes
winkeltjes menig typisch
bouwvallige leemen huizen
huizen en
oostersch,schilderachtig
oostersch-schilderachtig plekje aanbieden,
aanbieden, te
te midden
middender
derkramen
kramen
van hetgeen
en venters-uitstallingen
venters,uitstallingen van
hetgeen thans de bazaar
bazaar genoemd
wordt;; en
zij schijnen
schijnen te
te droomen in het midden
midden van
van dit
dit alles,
alles,
en zij
wordt
en
dereusachtige
reusachtigeslanke
slankemet
metveelkleurig
veelkleuriggeglazuurde
geglazuurdetegels
tegels
en de
schijnen te
te staan,
staan, droomen ook.
bekleede minarets,
minarets, die
die scheef schijnen
De glorie
glorie van
van Samarcand is geweken,
geweken, de
de ongeloovige
heerscht
ongeloovige heerscht
er thans,
de stad
er
thans, de
stad is
is in
in verval
verval en
enondergaat,
ondergaat, zij
zij het
het ook
ook langlang,
zaam, den
invloed van
van eene andere, eene geheel uitheemsche
den invloed
zij behooren nog tot een andere
beschaving. Zij
Zij zelven
zei ven echter,
echter, zij
beschaving.
periode, vreemd
alles wat
wat rondom
rondom hen
hen enenaan
aanhunne
hunne
periode,
vreemd aan
aan alles
zij behooren tot
tijden toen
toen de
de echt-Aziavoeten gebeurt,
gebeurt, zij
tot de tijden
echt,Azia,
hier macht
macht en
en grootheid,
tische cultuur
cultuur bovenaan
bovenaan stond,
stond, toen hier
wijsheid en poëzie
poëzie heerschten. En
zij roepen
roepen het
het den
den voorbijwijsheid
En zij
voorbij,
ganger toe,
het klinkt
klinkt uit
uit alle
alle hoeken
hoeken van
vanden
den Righistan:
ganger
toe, het
Righistan :
wij staan
staan hier
nog, de
de medresse
medresse Oeloeg,Bek,
Oeloeg-Bek, met
met de
de groote
wij
hier nog,
poort en
de twee
twee trotsche minarets,
daartegenover de
de
minarets, en
en daartegenover
poort
en de
Shir-Dar,
met leeuwen
leeuwen versierde
versierde medresse, eveneens
gede met
Shir,Dar, de
eveneens ge,
minarets en
en getooid
getooid met
met fraai-gevormde
flankeerd door minarets
fraai,gevormde koepels,
en hiertusschen de Tila,Kari,
Tila-Kari, de met
met goud
goud versierde
versierde medresse,
eenvoud van
van lijnen;
staan hier
hier nog
nog en
en
lijnen ; wij
wij staan
grootsch door
door den eenvoud
wij
getuigen
van
lang
vervlogen
tijden,
van
de
idealen
van
wij getuigen van lang vervlogen tijden, van de idealen van
den
Islam, van den
den kunstzin van
voorheen, en
van de
de macht
macht
van voorheen,
en van
den Islam,
is dezelfde
dezelfde
en
rijkdom van
vroegere koninkrijken.
koninkrijken. Het
en den rijkdom
van vroegere
Het is
ook gehoord
gehoord wordt
wordt in
in
stem,
die ons
ons dit toeroept,
toeroept, welke
welke ook
stem, die
Goa of
of Macoa, het
is de
de
Venetië en
Amalfi, in
Brugge, in
en Amalfi,
in Brugge,
in Goa
VenetiE
het is
monumentale gebouwen
gebouwen ons
ons op
op wee,
wee.
stem
waarmede de
stem waarmede
de oude monumentale
moedigen
vertellen van
van de
de grootsche daden,
de
moedigen toon
toon vertellen
daden, van
van de
ambities
idealen van
van een
eenkrachtig,
krachtig, forsch geslacht, hetwelk
hetwelk
ambities en
en idealen
meer bestaat.
bestaat.
niet meer
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Zij zijn
zijn indrukwekkend,
indrukwekkend, die
drie gebouwen
gebouwen en
en de
denaar
naar
Zij
die drie
buiten overhellende
overhellende torens;
boeien de
de zinnen
zinnen niet
niet slechts
slechts
zij boeien
buiten
torens ; zij
door hunne
hunne fiere
fiere bogen
bogenenenharmonische
harmonische lijnen,
lijnen, door
door hunne
hunne
door
in het
het zonnelicht
zonnelichtschitterende
schitterendekleurenpracht
kleurenprachtonder
onderden
den strakken
de heerlijke
heerlijke mozaïeks
hel.blauwen, wolkenloozen
wolkenloozen hemel,
hemel, door de
mozaieks
hel,blauwen,
door hunne
hunne teekenen van
teere kleur,schakeeringen
kleur.schakeeringen en
en door
in teere
begoochelen niet minder
minder door
door de
de histogrijzen
histo,
grijzen ouderdom,
ouderdom, zij
zij begoochelen
van hen
henuitstraalt,
uitstraalt, waartoe
waartoe de
de in
in bonte
bonte
bekoring, die
die van
rische bekoring,
gewaden
gehulde menigte,
menigte, met
met den
den groot
en witten
witten tulband
gewaden gehulde
grooten
op
het hoofd,
hoofd, welke
welkezich
zichover
overhethet
pleinbeweegt
beweegtmet
meteen
een
op het
plein
Oosten gekend
gekend wordt,
wordt, het
het hare
hare
slechts in
in het
het Oosten
kalmte zooals slechts
beeld, gevoelt
gevoelt men
men zich,
zich, zij
zij
bijdraagt. En
getroffen door
bijdraagt.
En getroffen
door dat beeld,
het ook
ook slechts
slechts voor
voor een
een kort
kort oogenblik, in Oud.Samarcand,
Oud,Samarcand,
het
indruk van
van den
den Righistan
de hoofdstad
hoofdstad der
der Timoeriden. De indruk
onvergcetbaar.
is onvergeetbaar.
En binnentredende
binnentredende door
de poorten
poorten van
van de
de medresse's komt
En
door de
door de
decellen,
cellen,waarin
waarin vroeger
vroeger de
de
men in
in een
een hof,
hof, omgeven
omgeven door
men
studeere~lden verblijf hielden; slechts weinigen wonen
wonener
erthans.
thans.
studeerenden
Onder den
ouden boom
boom zit
zit geen
geenschriftgeleerde
schriftgeleerde meer
meer in
in den
den
Onder
den ouden
kring zijner
zijner weetgierige
weetgierige discipelen
discipelen;; aan
den rand
rand van het koele
kring
aan den
bassin, in
het midden
midden van
van den
den hof,
hof, verpoozen zich geene
bassin,
in het
niets gestoord,
gestoord, heerscht
studenten;
stilte, door niets
studenten ; een doodelijke stilte,
nu binnen
binnen deze
deze zoo
zooberoemde
beroemde muren.
muren. En
En in
inde
demoskeeën
moskeeën
nu
met hare
hare hooge meloenvormige
meloen vormige koepels,
waarvan er
er een
een aan
aan
met
koepels, waarvan
de
binnenzijde
geheel
met
zwaar
verguld
was
belegd
en
de binnenzijde geheel met zwaar verguld was belegd en inin
welke nog
nog de
desporen
sporenzijn
zijnvan
vankostbare
kostbaremarmeren
marmeren en
en mozaïeken
mozaïeken
en
muurbedekkingen.
muurbedekkingen, door kunstenaarshanden zorgvuldig
zorgvuldig en
met geduld vervaardigd,
vervaardigd, treedt
treedt de
de ongeloovige, de «kaffir»
met
om de
deoverblijfselen
overblijfselen tetebewonderen
bewonderen dezer
dezer kunst,
kunst.
vrij binnen
binnen om
vrij
werken,
die langzaam
langzaam maar
maar zeker in verval
verval raken
raken en
en waarvoor
waarvoor
werken, die
de Muselmansche bevolking
stad geen
geen gevoel
gevoel meer schijnt
bevolking der stad
bezitten. Eenige
Eenige zeer ernstige beschadigingen,
diehet
hetbestaan
bestaan
te beziften.
beschadigingen, die
van een
een der
der fraaiste
fraaiste koepels
koepelsbedreigden,
bedreigden,zijn
zijn door
door de
de Slavisch
van
Slavisch e
een instorting
instorting voor.
overheerschers in zooverre hersteld,
hersteld, dat
dat een
voor,
komen
werd, en
en ook
ookopopandere
andereplaatsen
plaatsenontwaart
ontwaart men,
men, dat
dat
komen werd,
Russische handen
handen althans
althans getracht
getracht hebben
hebben het
hetverval
verval eenigs'
Russische
eenigs,
zins tegen
tegen te
te houden.
houden.Zij
Zijzijn
zijnvreedzaam,
vreedzaam,die
diebinnenhoven
binnenhoven
zins
der
oude medresse's;
kalmte ademen er
men gevoelt,
gevoelt,
der oude
medresse's ; rust en kalmte
er en men
dat zij
aangelegd werden
werden voor
voor ernstige,
ernstige, diepe
diepe overpeinzingen,
dat
zij aangelegd
voor
hier wijsheid
wijsheid zochten,
de faam
faam van
van
voor hen,
hen, die
die hier
zochten,en
en die
die de
hoog hielden.
hielden.
Samarcand als
«brein van
van den Islam»
Islam» hoog
als «brein
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In het
In
het westen
westen der
der stad,
stad,niet
nietver
vervan
vandedeoude
oudecitadel,
citadel, isis
het mausoleum
mausoleum gelegen
gelegen van
vanTamarlan.
T amarlan. Ghoer,Emir,
Ghoer.Emir, het
het graf
graf
het
wordt het
hetgenoemd.
genoemd.Reeds
Reedsuit
uitde
deverte
verte herkent
herkent
van den
den Emir,
Emir, wordt
van
door zijn
zijn sierlijken
sierlijken hoogen
hoogen koepel,
koepel, bedekt
bedekt met
met licht
licht
men het door
men
doorzijn
zijnhelaas
helaaster
ter halve
halve hoogte
hoogte
blauwe geglazuurde
geglazuurde tegels,
tegels, en
endoor
blauwe
ingestorte slanke
slanke minaret,
minaret, geheel
geheelbedekt
bedektmet
metkleurrijk
kleurrijk mozaïek.
mozaïek.
ingestorte
een met
met boomen
boom en
Een schilderachtige
schilderachtige poort
toegang tot een
Een
poort geeft
geeft toegang
beplanten hof,
van het
het
beplanten
hof, waarin
waarinzich
zich het
het achthoekige
achthoekige gebouw
gebouw van
mausoleum bevindt.
Boven de
de deur
deurprijkt
prijkteen
eenopschrift
opschrift in
in
mausoleum
bevindt. Boven
mozaïek, vermeldende,
dat «dit
«dit isisgebouwd
gebouwddoor
doorden
denzwakken
zwakken
mozaïek,
vermeldende, dat
slaaf
Mohamed, zoon
zoon van
vanMahmoed
Mahmoed van
van Isphanan».
Isphanan». In
In het
het
slaaf Mohamed,
hoofdvertrek, versierd
albaster beeldhouwwerk
in relief,
relief,
hoofdvertrek,
versierd met
met albaster
beeldhouwwerk in
de donkergroen
donkergroen nephrieten
nephrieten graftombe
graftombe van
van den
dengrooten
grooten ver,
veris de
zeven andere
andere tomben,
tomben,opgericht
opgericht boven
boven
overaar,
overaar, omgeven
omgeven door zeven
het
stoffelijk overschot
zijn klein,
kleinhet stoffelijk
overschot van
van zijn
zijn vriend,
vriend, zijn
zijn zoon,
zoon, zijn
zonen en
en zijnen
zijnen minister.
minister. Deze
Dezeacht
achttomben
tombenzijn
zijnomgeven
omgeven
zonen
door een
een uiterst
uiterstartistiek
artistiekgebeeldhouwde
gebeeldhouwdewit,marmeren
wit-marmeren ba,
badoor
lustrade.
hiervan bevindt
bevindtzich
zicheen
eennegende
negendegraftombe,
graftombe,
lustrade. Terzijde hiervan
dooreen
eenmarmeren
marmerenhek,
hek,waaronder
waaronderde
deover,
overeveneens omgeven
omgeven door
den hoek
hoekvan
van
blijfselen rusten
rusten van Tamerlan's
T amerlan's leermeester.
leermeester. In den
blijfselen
het vertrek,
vertrek, welks
welkswanden
wandenmet
metspreuken
spreukenuit
uitden
denKoran
Koranprijken,
prijken,
aan
de zijde
zijdegericht
gerichtnaar
naarMecca,
Mecca,staat
staateen
eenkleine
kleinemarmeren
marmeren
aan de
zuil
met daarnaast
daarnaast een
oude banier
banier versierd
versierd met
met een
een zwarten
zwarten
zuil met
een oude
af
in
het
zeer
paardestaart.
Langs
een
kleinen
trap
daalt
men
paardestaart. Langs een kleinen trap daalt men in het zeer
kunstig
gemetselde
gewelf,
gelegen
onder
het
zoo
juist
kunstig gemetseide gewelf, gelegen onder het zoo juist beo
be,
schreven
de eigenlijke
eigenlijke graven.
graven. Ieder
Ieder graf
graf
schreven vertrek.
vertrek. Hier
Hier liggen
liggen de
is gedekt
gedektmet
meteen
eeneenvoudigen
eenvoudigenzerk
zerkenenbevindt
bevindtzich
zichnauwkeurig
nauwkeurig
onder
tombe.
onder de tombe.
het mausoleum
mausoleum van
van Tamerlan,
T amerlan, waar
hij rust
rust met
met
Dit is
is het
waar hij
eenigen
der zijnen.
zijnen.Mohammedaansche
Mohammedaansche kunst
kunst heeft
heeft het
hethare
hare
eenigen der
gedaan om dit
ditmonument
monumentden
dengrooten
grootenman
manwaardig
waardigtetemaken;
maken;
gedaan
ook hier
hier heeft
heeftdedeChristelijke
Christelijkeveroveraar
veroveraar ininmoeten
moeten
maar ook
maar
grijpen om
om dit
ditprachtige
prachtigebouwwerk,
bouwwerk,waaraan
waaraan de
qe meest
meest boeiende
boeiende
grijpen
herinneringen van
Midden-Azië'sroemrijk
roemrijk verleden
verleden verbonden
verbonden
herinneringen
van Midden,Azië's
zijn, voor algeheelen
algeheelen ondergang
ondergang te
te behoeden.
behoeden.
zijn,
E
ven buiten
buiten de
de stad
stad liggen
liggen de
de colossale
colossale ruïnes
ruïnes van
van de
de
Even
medresse, genaamd
genaamd Bibi,Khanim,
Bibi-Khanim, door
door Tamerlan
T amerlan gebouwd
gebouwdter
ter
medresse,
eere van
van zijne
zijne vrouw,
vrouw, die,
die,zooals
zooalsdedeoverlevering
overlevering ons
ons zegt,
zegt,
eere
1
De
overblijfselen
eene
Chineesche
prinses
geweest
moest
zijn.
eene Chineesche prinses geweest moest zijn. De overblijfselen
I.
waarheid dezer
dezer overlevering
overlevering wordt
wordt ontkend door Elias
EJias &.
hun werk
werk
1. De waarheid
Ex Ross
Ross in hun
..ahe
The Tarikh,i,Rashidi».

SAMARCAND.
SAMARCAN D.

37

van deze
deze gebouwen,
gebouwen,welke
welkeslechts
slechtseen
eentreurigen
treurigenindruk
indrukmaken,
maken,
van
en
meer dan
daneenig
eenigander
anderbouwwerk
bouwwerkininSamarcand
Samarcandgetuigen
getuigen
en meer
van
van de
de diepte,
diepte, waarin
waarin deze
deze stad
stad vervallen
vervallen is, toonen
toonen op
op welk
welk
een
grootsche schaal
schaal TamerIan
T amerlan zijne
zijne denkbeelden
denkbeelden ten
ten uitvoer
uitvoer
een grootsche
bracht.
en gedeelten
gedeelten daarvan,
daarvan, de
de grootste,
grootste,
bracht. Reusachtige
Reusachtige bogen
bogen en
gebouwdwerden,
werden, ten
tendeele
deelenog
nogbedekt
bedekt
welke
wellicht ooit
ooit gebouwd
welke wellicht
tijd nog
nog
met fraaie
fraaie mozaïeks,
met
mozaieks,waarvan
waarvandedekleuren
kleurendoor
doorden
den tijd
harmonischer
alsalshet
hemel,
harmonischerzijn
zijngeworden,
geworden,rijzen
rijzen
het ware
ware ten hemel,
dat ook
ook zijzijgedoemd
gedoemdzijn
zijnter
terneer
neertetestorten,
storten, want
want
klagend
klagend dat
geene
handen zijn
zijn er die
die hulp
hulp bieden
bieden;; brok
brok na
na brok
brok valt
valt af,
af,
geene handen
tegel na
na tegel
tegelvergaat
vergaat en
en ininafzienbaren
afzienbaren tijd
tijd zal
zal het
het weinige,
weinige,
tegel
ver$
wat
thans nog van
van deze
deze enorme
enorme gebouwen
gebouwen rest,
rest, in
in puin
puin ver,
wat thans
anderd
zijn.
anderd zijn.
Zij,
te wier
wier eere
eeredeze
dezemonumentale
monumentalewerken
werkenverrezen,
verrezen, werd
werd
Zij, te
dat
begraven in
kleine moskee;
vertelt ons,
ons, dat
begraven
in eene
eene kleine
moskee ;en
en de
de gids
gids vertelt
zij bevreesd
bevreesd was
was door
dooreen
eentarantella
tarantella te
te worden
worden gedood.
gedood. Zij
Zij
zij
liet
daarom haar
haar graftombe
graftombe in
in een
een gewelf
gewelfplaatsen,
plaatsen, en
en toen
toen
liet daarom
zij dit
eens bezocht,
zich op
op haar
haar
zij
dit eens
bezocht,kwam
kwamerereen
een slang,
slang, die
die zich
zij begraven,
begraven, ge,
ge$
schouder
nestelde. Korten
Korten tijd
tijd daarna
daarna werd
werd zij
schouder nestelde.
met alal hare
hare kostbare
kostbare juweelen,
juweelen,hetgeen
hetgeeneen
eenharer
harervolge,
volge$
tooid met
De slang
slang
lingen
bestelen. De
lingen verleidde
verleiddehaar
haarlijk
lijkdes
des nachts
nachts te
te bestelen.
echter
aan en
en
echterbewaakte
bewaaktehaar
haargraf,
graf,viel
vielden
den snooden
snooden dief
dief aan
doodde
hem. Zijn
Zijn lijk
lijk werd
werd 's anderen
Er
doodde hem.
anderen daags
daags gevonden. Er
kleinodiën opnieuw
opnieuw bij
bij de
de doode
doode
werd
bevolen, dat
werd bevolen,
dat de
de kleinodiën
Koningin
geplaatst
zouden
worden,
doch
hij
die
hiermede
Koningin geplaatst zouden worden, doch hij die hiermede
belast werd,
zware bronzen
bronzen deur
deur
belast
werd, keerde
keerde nimmer
nimmer terug;
terug ; de
de zware
van
het graf,gewelf
graf-gewelfsloot
slootzich
zichvanzelf
vanzelfachter
achterdezen
dezentrouwen
trouwen
van het
de legende.
legende.
dienaar. Zoo
dienaar.
Zoo luidt de
In
het midden
midden van
van hetgeen
hetgeen eens
eens de
de moskee
moskee geweest
geweest is,
is, be,
be$
In het
vindt
zich nog
nogheden
bedeneen
eenopopnegen
negen
marmerenzuilen
zuilenrustende
rustende
vindt zich
marmeren
lessenaar
vorm van
van een
een opengeslagen
opengeslagen boek.
boek. Hier
Hierlag
lagin
in
lessenaar in
in de
de vorm
vroeger
reusachtige Koran.
thans nog
nog wordt
wordt
vroeger tijden
tijden een
een reusachtige
Koran. Zelfs thans
aan
marmeren monument
monument heelende kracht
kracht toegekend
toegekend voor
voor
aan dit marmeren
hen,
op handen
handen en
en knieën
knieën ereronder
onderkruipen.
kruipen.
hen, die op
Een ander
ander overblijfsel
glorie-tijd van
van Samarcand
Samarcand isis
Een
overblijfsel uit
uit de
de glorie,tijd
moskee van
vanShah,Zinda,
Shah$Zinda,den
den«Levenden
«LevendenKoning».
Koning».Tamerlan
T amerlan
de moskee
bouwde die
die buiten
buiten de
destad
stadtegen
tegenden
denheuvel
heuvelvan
vanAfrasiab,
Afrasiab,
bouwde
Abbas, een
een apostel
apostel van
van
tcr nagedachtenis
nagedachtenis van
Kazim Ibn
tcr
van Kazim
Ibn Abbas,
vond. Na
Na zijne
zijne
het
Muselmansche geloof,
het Muselmansche
geloof,die
die hier
hier den
den dood
dood vond.
onthoofding, evenwel,
evenwel, greep
greep de
deverslagene
verslagenezijn
zijnafgehouwen
afgehouwen
onthoofding,
hoofd
en sprong
sprong er
er mede
mede in
in een
een put,
put, alwaar
alwaar hij
hij volgens
volgens het
het
hoofd en
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volksgeloof
op den
denhuidigen
huidigendag
dagverblijf
verblijfhoudt
houdt en
en uit
uit
volksgeloof tot
tot op
welke
schuilplaats hij
hij eens
eens weder
wedertetevoorschijn
voorschijnzal
zaltreden.
treden.
welke schuilplaats
Talrijke pelgrims
de omstreken
omstreken bezoeken
bezoeken
Talrijke
pelgrimsuit
uit Samarcand
Samarcanden
en de
deze
heilige plaats
plaats om
om den
denmartelaar
martelaar en
enwonderdoener
wonderdoener tete
deze heilige
vereeren. Een
Een buitengewoon
buitengewoon schilderachtig
schilderachtig geheel
geheel levert
levert dit
dit
vereeren.
complex
van gebouwen,
gebouwen, koepels
koepels en
enpoorten
poorten op,
op, zooals
zooals het
het
complex van
daar ligt,
rustend tegen den
den groenen
groenen heuvel,
heuvel, ininzijn
zijnschat
schatvan
van
daar
ligt, rustend
graf
van
den
heilige,
wiens
stem
door
kleuren.
Behalve
het
kleuren. Behalve het graf van den heilige, wiens stem door
de geloovigen
geloovigen nog
nog van
van tijd
tijd tot
tottijd
tijdgehoord
gehoordwordt,
wordt,bevinden
bevinden
de
zich
grafsteden van
van de
de verwanten
verwanten enenmetgezellen
metgezellen
zich hier
hier vele
vele grafsteden
van
den grooten
grooten Tamerlan,
T amerlan, voor wien
wien deze
deze plaats
plaats gewis
gewis een
een
van den
zijn, want
want geen
geen ander
ander
zeer
zeer geliefkoosd
geliefkoosd oord
oord moet
moet geweest
geweest zijn,
gebouw wijst
wijst zoo'n
zoo'nrijkdom
rijkdomaan
aanvan
vankunstvolle
kunstvolleversiering,
versiering,van
van
fraaie
vormen en
en prachtige,
prachtige,fijne
fijneen
eningewikkelde
ingewikkeldemozdieks,
mozaïeks,
fraaie vormen
door groote
grooteverscheidenheid
verscheidenheidN-an
nn kleuren.
kleuren. Een
Een
uitmuntende door
uitmuntende
gedeelte
der gebouwen
gebouwen bevindt
bevindt zich
zich aan
aan den
den voet
voet van
van den
den
gedeelte der
heuvel, de
de rest
rest ligt
ligtop
opden
denheuvelrug;
heuvelrug;een
eengeplaveide
geplaveidecorridor
corridor
heuvel,
aan
welks zijden
zijden bid,plaatsen,
bid.plaatsen, cellen
l:ellen en
engraftomben
graftomben zijn
zijn ge,
geaan welks
plaatst, en
een breede
breedesteenen
steen entrap
trapvormen
vormendedeverbinding.
verbinding.
plaatst,
en een
Moeilijk
het een
een beschrijving
beschrijving te geven
geven van
van de
de vele
vele groote
groote
Moeilijk is het
en kleine
kleine gebouwen,
gebouwen,verschillend
verschillendvan
vanelkaar
elkaarininarchitectuur
architectuur en
en
door galerijen
galerijen en
en gangen
gangen en
endonkere
donkere
versiering
verbonden door
versiering en
en verbonden
een daarvan
daarvan wordt
wordt een
een reusachtige
reusachtige en
en met
met
vertrekken. In
vertrekken.
In een
dat
groote kunst
kunst geschreven
geschreven en
enversierde
versierdeKoran
Koranbewaard
bewaard;
groote
; dat
vertrek geeft
toegang tot
tot dedeeigenlijke,
eigenlijke,met
metkbstbare
kostbare oude
oude
vertrek
geeft toegang
tapijten belegde
men de
dehalfduistere
halfduistere
tapijten
belegdemoskee,
moskee,van
van waar
waar uit
uit men
kamer
bereikt, waar
waar zich
zich het
het graf
grafvan
vanden
denheilige
heiligebevindt,
bevindt,
kamer bereikt,
versierd
een oude
oude banier.
banier.
versierd met
met een
De moskee
moskee van
van Shah,Zinda
Shah.Zinda maakt
maakt op
opden
denbezoeker
bezoeker een
een
diepen indruk.
indruk. Bij
Bijiedere
iedereschrede
schredeontwaart
ontwaartmen
menschilderachtige
schilderachtige
eene harmonische
harmonische
architectonische effecten,
architectonische
effecten, verkregen
verkregen door
door eene
samenvoeging
kleuren en
en lijnen,
lijnen, en
en menig
menigplekje
plekjewekt
wektde
de
samenvoeging van
van kleuren
op
voor
den
waren
kunstenaarszin
van
hen,
die
bewondering
bewondering op voor den waren kunstenaarszin van hen, die
tot stand
stand brachten
brachten met
met
in vroeger
vroeger eeuwen
eeuwen deze
deze bouwwerken
bouwwerken tot
in
een
voor het
het schoone,
schoone,
een geduld,
geduld, een
een fijn
fijn gevoel
gevoel en
en een
een liefde
liefde voor
waarnaar
in deze
deze streken
streken vergeefs
vergeefs zoude
zoude omzien.
omzien.
waarnaarmen
men thans
thans in
faam van
van den
den «Levenden
«Levenden Koning»
Koning» heeft
heeft echter
echter door
door
De faam
den loop
loop der
derhistorische
historischegebeurtenissen
gebeurtenissen wel
welwat
watgeleden.
geleden.Eene
Eene
den
oude profetie,
profetie, die
die als
als een
eenversje
versjeininden
denvolksmond
volksmondvoortleeft,
voortleeft,
dat in
in het
het jaar
jaar 1281
1281 (1864
(1864
voorspelde
voorspelde reeds
reeds eeuwen
eeuwen geleden,
geleden, dat
n. Chr.)
Chr.) de
deongeloovigen
ongeloovigeniniilTurkestan
Turkestanzouden
zoudenbinnendringen,
binnendringen,
n.
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en in
1283 (1866
n. Chr.)
en
in 1283
(1866 n.
Chr.) tot
tot zelfs
zelfs tot
tot Samarcand
Samarcand zouden
voortrukken, doch
alsdan Shah.Zinda
zijn bron
bron zoude
doch dat alsdan
Shah,Zinda uit
uit zijn
verrijzen om
om de legerscharen aan
te
voeren,
die
de
veroveraars
verrijzen
aan voeren, die de veroveraars
zouden
van Allah
Allah!! De pro,
prop
zouden verslaan
verslaan en
en vernietigen
vernietigen tot
tot glorie
glorie van
bewaarheid ; in
fetie werd bewaarheid;
de zestiger
zestiger jaren
jaren verschenen
verschenen de
de
in de
legers
van Rusland
Rusland in
in Turkestan
Turkestan en
en drongen
drongen tot
tot Samarcand
legers van
door, doch
Shah,Zinda verrees niet uit
stad
door,
doch Shah.Zinda
den dood;
uit den
dood ; de
de stad
werd ingenomen zooals de
werd
andere steden
steden van
van Turkestan
T urkestan j; een
de andere
beleg daarna
krachts.
beleg
daarna door de Bokhara.troepen
Bokhara,troepea werd met groote krachts,
inspanning door eene kleine
inspanning
Russische bezetting
bezetting afgeslagen
afgeslagen en
en
kleine Russische
de vruchtbare
oasen van
van de
de
vruchtbare oasen
de Zerafshan, met Samarcand, «het
<diet
aangezicht der
aangezicht
der aarde» werden
bij het
het T
sarenrijk gevoegd.
werden bij
Tsarenrijk
De sluier
sluier van
vangeheimzinnigheid
geheimzinnigheid werd
werdopgelicht,
opgelicht, en
en naast
naast
de stad,
de
stad, die
die ondanks
ondanks haar
haar verval nog zoo menig schilderachtig
nog
schaduwrijk
in welker
welker caravanserai's
caravanserai's nog
schaduwrijkplekje
plekjeoplevert
opleverten
en in
zoo menig
is, waar
zoo
menig typisch
typisch hoekje
hoekje is,
waar de
de oude
oude getulbande
koopman
kostbare tapijten
tapijten en
en antieke
antiekeborduursels
borduursels in
in kleine
kleine
koopman kostbare
donkere
winkeltjes verborgen
verborgen heeft,
heeft, en
en dat
dat een
een beeld
beeld geeft
geeft
donkere winkeltjes
van
het leven
leven van
vanvoorheen,
voorheen, van
van een
eengeheel
geheel andere
andere en
en ons
ons
van het
vreemde wereld,
naast deze
deze stad
stad isisthans
thans een
een groote ruime
vreemde
wereld, naast
Europeesche nederzetting
nederzetting aangelegd.
aangelegd. Breede, met boomen
beplante
beplante straten,
straten, met
met moderne
moderne magazijnen aan
aan weerszijden,
weerszijden,
park ligt
het midden,
midden,
strekken zich uit in alle richtingen
richtingen ;j een
een park
ligt in het
waar
opera.melodi~n ten gehoore
waar een
een militair
militair muziek,corps
muziek.corps opera,melodiën
geeft ;j kerkklokken
kerkklokken roepen
roepen den
den Christelijken
Christelijken geloovige
geloovige op ten
gebede, de fluit
Westen
fluit van
van de
delocomotief
locomotiefgilt
giltinindedeverte,
verte,het
het Westen
is in
het
gebied
van
het
Oosten
getreden.
in het gebied van het Oosten getreden.
En oud,Samarcand
oud.Samarcand behoort tot
tothet
het verleden.
verleden. Welk
Welkvoorrecht
voorrecht
dus, de
de laatste
laatste sporen ervan
ervan nog te
te hebben mogen aanschouwen
aanschouwen
en
en bewonderen,
bewonderen, en
en daardoor
daardoor in
in zijne gedachten
gedachten en
in zijn
zijn
en in
stemming
zich nog
nog in
stemming zich
in de
de c<schoonste
«schoonste stad der aarde» te hebben
mogen verplaatsen,
verplaatsen,
En
zijgeweest
geweestzijn,
zijn, die
die tuinen,stad
tuinen.stad van Timoer.
En schoon
schoon moet
moet zij
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kent
Novalis
thans
beter
dan
kort
zijndood,
dood,toen
toen
MENEN
kent
Novalis
thans
beter
dan
kort
nanazijn
M
Schleiermacher hem «den
«den goddelijken
goddelijken jongeling»
jongeling» noemde,
noemde,

«voor wien
tot één groot
gedicht had
had
«voor
wien het
het Universum
Universum zich
zich tot
groot gedicht
getransfigureerd»,
ternauwernood kon
kon vatten,
vatten, dat
datdeze
deze
getransfigureerd», en
en men ternauwernood
mysticus, deze
deze ziener
zienerininhet
hetrijk
rijkder
dergeesten,
geesten,tevens
tevenseen
eenmensch
mensch
mysticus,
van
vleesch en bloed
bloed was
was geweest.
geweest. Door
Doordedeonderzoekingen
onderzoekingen
van vleesch
door de studie
studie van
van de
de bij
bijde
defamilie
familievan
vanHar,
Harvan later
later tijd,
van
tijd, door
denberg bewaarde
bewaarde dagboeken,
dagboeken, waarin
de geper,
geperdenberg
waarin Novalis,
Novalis, die de
sonifieerde
niets verzweeg
verzweeg aangaande
aangaande zich
zich
sonifieerde eerlijkheid
eerlijkheid was,
was, niets
door de
deuitgave
uitgaveder
dernagelaten
nagelatenongeordende
ongeordendelosse
lossebladen,
bladen,
zelf, door
zelf,
zoogenaamde »Fragmenten»,
»Fragmenten», die
invallen en
en gedachten,
gedachten,
de zoogenaamde
die invallen
ook
citaten te
te lezen
lezen geven,
geven, isismen
menthans
thansininstaat
staat een
een zoo
zoo
ook citaten
!oortreffelijk
over den
den persoon
persoonvan
vanNovalis
Novalisenenzijn
zijnwerk
werk
foortreffelijk boek
boek over
~e geven,
geven, als
als wij
wij uit
uitdedehand
handvan
vanden
den
franschenhoogleeraar
hoogleeraar
ze
franschen
mochten
mochten ontvangen.
ontvangen.
Schoon voortgesproten
voortgesproten uit een
een piEtistischen
piëtistischen en ietwat
ietwat som,
somSchoon
beren kring
kring en
en bij
bij de
deHernhutters
Hernhutterseen
eentijdlang
tijdlangopgevoed,
opgevoed,was
was
beren
vollevenslust
levenslusteneninindedegezonde
gezondebeteekenis
beteekenisdes
deswoords
woords
Novalis vol
plaats van,
van, zooals
zooals zijn
zijnvader
vader hem
hem gebood,
gebood,
aardsgezind. In
aardsgezind.
In plaats
de rechten
rechten te
te bestudeeren,
bestudeeren, kon
kon hij
hijininJena
Jenaen
enLeipzig
Leipzig niet
niet
de
Sc hl egelfeest
feesttetevieren.
vieren.
nalaten te dichten
dichten enenmet
metFrederik
FrederikSchlegel
nalaten
Wittenberg gezonden,
gezonden, verwierf
verwierf hij
hij zich
zich inineen
een
N aar het stille
stille Wittenberg
Naar
ongeloofelijk
korten
tijd
den
graad,
vereischt
om,
gelijk
zijn
ongeloofelijk korten tijd den graad, vereischt om, gelijk zijn
vader, bij
bij de
de zoutgroeven
zoutgroeven te
te worden
worden aangesteld.
aangesteld. Werkelijk
Werkelijk isis
vader,
Maar dat
dat belet
belet hem
hem niet,
niet, zich
zich
hij een
een voorbeeldig
voorbeeldig ambtenaar.
ambtenaar. Maar
hij
de geschriften
geschriften van
van theosofen,
theosofen, alchimisten
alchimisten en
enmystici
mystici te
te ver,
verin de
tot de
deovertuiging,
overtuiging, dat
dat de
demensch
mensch met
met de
de
diepen; ; hij
komt tot
diepen
hij komt
onzichtbare geestenwereld,
geestenwereld, waartoe
waartoe hij
hij in
in de
de diepte
dieptevan
vanzijn
zijn
onzichtbare
wezen behoort,
behoort, onder
onder zekere
zekere voorwaarden
voorwaarden kan
kan in
inbetrekking
betrekking
wezen

NOVALIS.
NOVALIS.

41
41

treden. Hij
treden.
Hij isisweergaloos
weergaloos vlug.
vlug. Het
Hettechnische
technischevan
vanzijn
zijnvak
vak
weet
hij zich
zich in
in een
eenpaar
paardagen
dagen eigen
eigen te
te maken.
maken. Aan
Aan de
de
weet hij
van Freiberg
hij de vriend
bergakademie van
Freiberg isis hij
vriend van
van den
den beroemberoem,
Werner en den
den grooten
physicus Ritter,
den
den geoloog
geoloog Werner
grooten physicus
Ritter, beiden
scherpe en
waarnemers,doch
doch tevens
scherpe
en onvermoeide waarnemers,
tevens natuur,
natuur.
enkel met
met hun
hun ver.
philosofen;
philosofen ; het
het Universum
Universum willen
willen zij
zij niet enkel
ver,
hun hart
hart en
en fantasie
fantasie begrijpen,
begrijpen, en
enzij
zij
stand,
met hun
stand, maar
maar tevens
tevens met
doen
proeven op
ophet
hetgebied
gebiedvan
vantelepathie,
telepathie,dierlijk
dierlijk magne.
doen proeven
magne,
somnambulisme enz.
tisme, somnambulisme
enz. Novalis voelt
zich tot dat
dat alles
alles
voelt zich
ook wordt
wordt hij
hij een
een flink
flink wiskunstenaar,
aangetrokken. Doch
Doch ook
aangetrokken.
geen vreem.
maakt
er voor geen
maakt zich
zich medische
medische kennis
kennis eigen,
eigen, zorgt
zorgt er
vreem,
deling te
deling
te zijn
zijn inindedegeschriften
geschriften van
van Plato
Plato en
en Plotinus, van
Kant, Schelling,
Kant,
Schelling, Barrie,
Böhme, Baader
Baader;; vooral
die van
van Fichte
Fichte en
en
vooral in
in die
Hemsterhuys, wier
denkbeelden hij,
hij, schoon
schoon gewijzigd,
gewijzigd, over,
over.
wier denkbeelden
neemt.
In het
het boek
boekvan
vanLichtenberger
Lichtenbergerbeslaat
beslaatde
devreemde
vreemdeen
en smarte.
smarte,
lijke liefdesroman
lijke
liefdesroman tusschen
tusschen Novalis
Novalis en
Sophie von
von Kühn
en Sophie
Kiihn een
belangrijke
plaats. Hoe kon
kon de
de 23jarige jonge
man met
met zijn
zijn
belangrijke plaats.
jonge man
Wittenberg allerlei
vlinderachtige
in Jena,
Jena, Leipzig,
Leipzig, Wittenberg
vlinderachtige natuur,
natuur, die
die in
avonturen had
had doorleefd,
avonturen
doorleefd, zich
zich laten
laten boeien
boeien door
dooreen
eenkind
kind
1/
121/2
van 12
jaar, dat
dat 14 jaar
jaar oud
van zijne zijde door een
een ramp,
ramp.
oud van
2 jaar,
zalige leverziekte werd
weggerukt? Als
de band
band tusschen
werd weggerukt?
Als de
beiden
dat on,
on.
beiden geknoopt
geknoopt is,
is, vindt
vindt Novalis den
sleutel
voor dat
den sleutel voor
rustig heimwee,
heimwee, waardoor
waardoor zijn
zijn ziel
zieltot
totdusver
dusverwas
wasgefolterd
gefolterd
rustig
geweest
geweest;; hij
hij begrijpt
begrijpt nu
nu dat
datverlangen
verlangennaar
naarvrede
vredeeneninnerlijk
innerlijk
evenwicht,
evenwicht, dat
dat hunkeren
hunkeren naar
naar ade
«de blauwe
blauwe bloem»,
bloem», die
die later
later
door
door hem
hem in
in aOfterdingen»
«Ofterdingen» bezongen
bezongen werd
de ro,
ro.
werd en
en voor de
mantici het zinnebeeld van
van alle
alle hoogere aspiraties
aspiraties der
der ziel
ziel
gebleven is. Het
Hetstreven
strevennaar
naarliefde,
liefde,naar
naargeluk
gelukenennaar
naar God
God
gebleven
is één, want
want het
het is
is de
de bestemming der menschelijke
menschelijke ziel
ziel op
op
te
te gaan
gaan in
in de
de groote liefde
liefde Gods,
Gods, welke
welke de
de ziel
zielder
derwereld
wereld
mag heeten. In het
hij aan
aan Fr.
Fr. Schlegel
Schlegel
het verlovingsbericht,
verlovingsbericht, dat hij
zond, schrijft
schrijft hij
hij:: «Mijn
«Mijn meest
meest geliefde
geliefde studie
studie draagt denzelf.
denzelf,
den naam
bruid:: Sophie heet
heet zij,
zij, philosofie
phiIosofie is de ziel
naam als
als mijn
mijn bruid
van
innig.
van mijn
mijn leven,
leven, de sleutel
sleutel die
die mij
mij den
den toegang
toegang tot mijn innig,
ste
ste wezen ontsluit.
ontsluit. Schrijven
Schrijven en
en huAren,
huwen, ziedaar
ziedaar het identische
doel,
al mijn
mijn wenschen
wenschen uitgaan.
uitgaan. Steeds
Steeds klaarder
klaarder
doel, waarnaar
waarnaar al
ik, dat
dat alle
alle dingen
dingen de
de leden
ledenzijn
zijnvan
van één
één verheven Ge,
Ge.
besef ik,
heel,
heel, waarin
waarin ik
ik moet
moet wegsmeiten
wegsmelten en zoo
zoo de
de volledige
volledige ont,
ont.
plooiing van
van mijn
mijn ik
ikerlangen.»
erlangen.» Sophie
Sophie is
is in
in de
de oogen van
plooiing
tot God
Godheeft
heeft ge,
ge.
haar bruidegom
bruidegom de middelares,
middelares, die
die hem
hem tot
haar
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bracht. Door
Doorhaar
haarheeft
heefthijhijdede
openbaringgekregen
gekregenvan
vanzijn
zijn
bracht.
openbaring
aardsche en
en van
van zijn
zijn geestelijke
geestelijke zending.
zending. Zij
Zijheeft
heefthem
hemden
den
aardsche
totgeluk
gelukgewezen.
gewezen.
zin van
van het
het leven
leven en
en den
den weg
wegtot
zin
dat de
deliefde
liefdetusschen
tusschen die
dietwee
tweeniet
niet
T och weten
weten wij
wij thans,
thans, dat
Toch
ideaal isisgeweest,
geweest,alsals
Novalis
zich
latervoorspiegelde.
voorspiegelde.
zoo ideaal
Novalis
zich
later
Uit de
dedagboeken
dagboekenblijkt,
blijkt,dat
datzijzijhaar
haarprozaischen,
prozaïschen,haar
haarleelij,
leelij~
Uit
ken kant
kant heeft
Maar na
na den
den dood
dood van
van Sophie
Sophie komt
komt
ken
heeft gehad.
gehad. Maar
achtereen~
zielenadel van
van Novalis
Novalis tetevoorschijn.
voorschijn. Hij
Hijheeft
heeftachtereen,
de zielenadel
volgens
volgens zijn
zijn bruid
bruid en
en een
een geliefden
geliefden broccler
brol:der verloren.
verloren. Reeds
Reeds
hij dat
dat zijn
zijn gestel
gestelondermijnd
ondermijnd wordt
wordtdoor
dooreen
eenongenees,
ongenees~
weet hij
lijke kwaal,
kwaal, tuberculose.
tuberculose. Hij
lijdt, is in
in diepen
diepen rouw
rouw gedom,
gedom~
lijke
Hij lijdt,
peld, maar
maar kent
kent geen
geen oogenblik
oogenblikvan
vanopstand.
opstand.Zijn
Zijneigen
eigenleven
leven
peld,
moge gebroken
gebroken zijn,
zijn, hij
hij meent
meent nogtans
nogtans niet
niet dat
dat het
hetleven
leven
moge
Hij blijft
blijfthet
hetals
als goed
goeden
enmooi
mooibeschouwen.
beschouwen. Hij
Hij
slecht is.
slecht
is. Hij
schrijft aan
aan een.vriendin
een-vriendin Mevrouw
Mevrouw Just
Just:: ((ik
«ik had
had deze
dezeaarde
aarde
schrijft
mij op
ophet
hetgeluk,
geluk,dat
datmij
mijwachtte.
wachtte. Van
Van
lief en
enverheugde
verheugde mij
zoo lief
dat alles
alles afstand
afstand doen,
doen, isis wel
welhard.
hard.Een
Eenrijke
rijkeschadeloosstel,
schadeloosstel~
dat
ling zal
zal ikikvinden
vindeninindede
vluchtnaar
naarhet
hetonzichtbare
onzichtbare leven,
leven,
ling
vlucht
God,het
hetmeest
meestverhevene
verhevene dat
dat de
de
in de
de vrome
vrome poging
poging om
om tot
totGod,
in
«Hymnen aan
aan den
den
mensch kent,
kent, te
te naderen.
naderen. Hij
Hijdicht
dichtzijn
zijn«Hymnen
mensch
dáárdoor opmerkelijk,
opmerkelijk, dat ze
ze geen
geenminachting
minachting toonen
toon en
Nacht,» cláárdoor
voor
de onwezenlijke
onwezenlijkewereld
wereldder
derverschijnselen,
verschijnselen, geen
geen vloek
vloek
voor de
dat Universum,
Universum, waarin
waarin tijd
tijden
enverscheiden,
verscheiden~
uitspreken
uitspreken over
over dat
heid
heerschen, waarin
waarin de
zielen door
door slagboomen
slagboom en van
van elkan,
elkan~
heid heerschen,
de zielen
der
gescheiden zijn
zijn en
en het
heteindige
eindigeschepsel
schepseleen
eenprooi
prooivan
van
der gescheiden
den
dood moet
moet worden.
worden. Die
Dienatuurlijke
natuurlijkewerkelijkheid
werkelijkheid isis vol,
vol~
den dood
gens
hem een
een droom,
droom, waaruit
waaruit de geest
geest bestemd
bestemd is te
te ontwa,
ontwa~
gens hem
ken,
terwijl het rijk
rijk van
van den
den nacht,
nacht, waarin
waarin geen
geen tegenstelling
tegenstelling
ken, terwijl
heerscht,
en geest,
geest, alles
alles één
één is
is
heerscht, geen
geen verschil
verschil tusschen
tusschen stof
stof en
door
liefde, de
de echte
echtewerkelijkheid
werkelijkheid heet.
heet. Toch
Tochbemint
beminthij
hij
door liefde,
het
rijk der
der levenwekkende
levenwekkende zon
zonmet
metzijn
zijnduizende
duizendekleuren,
kleuren,
het rijk
zijn
schitterende gesteenten,
zijn geurende
geurende bloemen,
bloemen, zijn
zijn rijk,
rijk~
zijn schitterende
gesteenten, zijn
dom
van levensvormen.
levensvormen. Maar
Maar heerlijker
heerlijker isis het
het visioen
visioen van
van
dom van
den
eeuwigen, tijdeloozen
tijdeloozen nacht,
nacht, die
die het
hetkoninkrijk
koninkrijkder
der liefde
liefde
den eeuwigen,
poëzie is,
is, het
hetrijk
rijkder
dervolstrekte
volstrekteeenheid,
eenheid,waarin
waarin geen
geen
en
en der poëzie
is de
demensch
mensch in
in staat,
staat, in
in dat
dat
fatum
Reeds thans
thans is
fatum heerscht.
heerscht. Reeds
geheimzinnig
dringen. Indien
Indien hij
hij het
het niet
niet kon,
kon,
geheimzinnigrijk
rijk door
door te
te dringen.
indien
hij veroordeeld
veroordeeld ware
ware in
in de
desfeer
sfeerder
derzinnen
zinnenverstrikt
verstrikt
indien hij
te
blijven, dan
dan zou
zou hij
hij geen
geen burger
burger van
van het
hetUniversum,
Universum, maar
maar
te blijven,
woor~
enkel
Novalis beseft,
beseft, dat
dat het
het niet
niet onder
onder woor,
enkel een
een dier
dier zijn.
zijn. Novalis
den
brengen wat
watdedemensch
menschondervindt,
ondervindt,wanneer
wanneer hij
hij in
in
den isis tetebrengen
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een toestand
toestand van
van extase
extase verkeert.
verkeert. Hij
zulk een
Hij zegt
zegt:: het is
is geen
geen
zien,
geen hooren,
hooren, geen
voelen, het
het is
is dat
dat alles
alles tetesamen
samen en
en
zien, geen
geen voelen,
veel
meer dan
dan dat,
dat, het
hetisisonmiddellijke
onmiddellijkezekerheid,
zekerheid,intuïtie
intuïtievan
van
veel meer
het waarachtige,
innerlijkeleven.
leven. Wie
Wie eens
eens die
dieextase
extasegekend
gekend
het
waarachtige, innerlijke
opbrui.
heeft,
den nacht,
nacht, voelt reeds
reeds in
in zich
zich opbrui,
heeft, blijft
blijft trouw
trouw aan
aan den
sen
den herscheppenden
herscheppenden golfslag
doods;; hij
hij is
is geduldig
geduldig
sen den
golfslag des
des doods
en dapper
en
dapper te midden
midden van
van alle
allelevensstormen.
levensstormen.
door Novalis
Novalis
Die opname
opname in
in het
het rijk
rijk van
vanden
den Nacht,
Nacht, welke
welkedoor
verwacht
waarvan men
men reeds
reeds hier
hier op
op aarde
aarde het
het
verwachtwordt,
wordt, en
en waarvan
volgensLichtenberger
Lichtenberger de
de verlossing
verlossing in
in
voorgevoel
heeft, isis volgens
voorgevoel heeft,
den
christelijken zin
des woords,
woords, het
hetdeel
deelkrijgen
krijgenaan
aan het
het
den christelijken
zin des
Koninkrijk
door het
hetevangelie
evangeliewordt
wordtgepre,
gepre.
Koninkrijk Gods,
Gods, zooals
zooals dat door
dikt.
Misschien zal
zal menigeen
menigeen aan
aan de
dejuistheid
juistheiddezer
dezeruitspraak
uitspraak
dikt. Misschien
twijfelen.
Maar duidelijk
duidelijk zet
zetLichtenberger
Lichtenberger uiteen,
uiteen, dat
dat No,
No.
twijfelen. Maar
valis,
hunkerende naar
naar een welgelukzalige
welgelukzalige bewusteloosheid
bewusteloosheid in
in
valis, hunkerende
den schoot
authentieke
God,dede
authentiekeerfgenaam
erfgenaam isis van
van die
die
den
schoot van
van God,
lange
reeks van
van Christelijke
Christelijke mystici,
mystici, die
die de
devereeniging
vereeniging der
der
lange reeks
ziel
met het
hetWezen
Wezenaller
allerwezens
wezensalsalsden
denzeer
zeerwenschelijken
wenschelijken
ziel met
dood
van het
hetindividueele
individueeleleven,
leven, als
als de
deblijde
blijde oplossing
oplossing in
in
dood van
het eeuwig
eeuwig Eén
Eén en
en Al,
Al,alsalsden
den
hoogstentriumf
triumfder
der liefde
liefde
het
hoogsten
hebben afgeschilderd.
Om slechts
slechts één
één voorbeeld
voorbeeld tetenoemen
noemen::
hebben
afgeschilderd. Om
Meester Eckart
Eckart verheerlijkt
verheerlijkt het drievoudige
drievoudige sterven
sterven der
der ziel,
ziel,
Meester
welke, afgestorven
afgestorven aan
aan iedere
iedere begeerte,
begeerte, afgestorven
afgestorven aan
aan zich
zich
welke,
want zij
zij houdt
houdt op
op zich
zich als
als
zelve, afgestorven
afgestorven zelfs
zelve,
zelfs aan
aan God,
God, want
verschillend van
van God
God te
te gevoelen, onderdompelt
onderdompeltin
in den
denbodem,
bodem.
verschillend
Godheid en
en dan
danbespeurt,
bespeurt, dat
datzij
zijnu
nuzelve
zelve
loozen oceaan
oceaan der Godheid
loozen
wat zij
zij zoolang
zoolanghad
hadverlangd
verlangdtetezijn
zijn;
wantzijzijvindt
vindtininzich
zich
is wat
; want
Gods, beleeft
beleeft dat
dat zij
zij en
en de
de Godheid
Godheid een
een en
en
het Koninkrijk
Koninkrijk Gods,
het
dezelfde zaligheid,
zaligheid, een
een en
en hetzelfde
hetzelfde Koninkrijk
Koninkrijk zijn.
zijn. Bij
Bijzulk
zulk
dezelfde
een opvatting
opvatting is de
de dood
doodgeen
geenbrutale
brutalevernietiging,
vernietiging,maar
maar het
het
een
beginsel,
het leven,
leven, zooals
zooals Novalis
Novalishet
hetuitdrukt,
uitdrukt,((roman,
«roman.
beginsel, dat het
tischz
tisch» doet
doet zijn.
zijn.
lyrisme van
van Novalis
Novalis ademt
ademtdie
dieecht
echtvrome
vromeblijmoedig,
blijmoedig.
Het lyrisme
welke het
hetleven
levenaanvaardt
aanvaardtmet
metalalzijn
zijnsmarten
smartenenenteleur,
teleur.
heid, welke
stellingen, geen
geen menschenhaat,
menschenhaat, geen
geen wanhoop,
wanhoop, geen
geengering,
gering.
stellingen,
schatting kent,
kent, een
een verheven
verheven stemming,
stemming, hem
hem voortdurend
voortdurend bij,
bij.
schatting
gebleven, totdat
totdat hij
hij in
indedelente
lentevan
van1801,
1801,vier
vierjaar
jaarna
naden
den
gebleven,
van zijn
zijn eerste
eerste verloofde,
verloofde, in
in de
dearmen
armen van
van zijn
zijntweede
tweede
dood van
verloofde en
en van
vaneen
eenzijner
zijnerbroeders,
broeders, 29
29jaar
jaar oud,
oud, zacht
zacht en
en
verloofde
kalm ontsliep.
ontsliep. Hij
Hijhad
hadgeestelijke
geestelijkeliederen
liederen gedicht,
gedicht, die
die nog
nog
kalm
heden ten
ten dage
dage met
metstichting
stichtingininverschillende
verschillendechristelijke
christelijkeker,
ker.
heden
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ken
zooals
Lichtenberger
ken gezongen
gezongen worden.
worden. Toch
Tochwas
washij,hij,
zooals
Lichtenberger
van protestantisme
protestantisme en
enkatholicisme
katholicismebeiden
beidenvervreemd
vervreemd
aantoont, van
en droomde
droomde hij
hij van
van een
een nieuwe
nieuwe kerk,
kerk, die
die aan
aan de
de alles
alles door,
door#
en
dringende Godheid
zou zijn
zijn gewijd.
gewijd.
dringende
Godheid zou
spreekt Lichtenberger
Lichtenberger over
over«Ofterdingen»,
«Ofterdingen»,dien
dien
Breedvoerig spreekt
vreemden roman,
roman, welken
welken Novalis onder
onder den
den invloed
invloed van
van en
en
vreemden
«WilhelmMeisters
Meisters Lehrjahre»
Lehrjahre» heeft
heeft ge,
ge#
als repliek
repliek op
op«Wilhelm
als
schreven. Breedvoerig
Breedvoerig eveneens
eveneens spreekt
spreekt hij
hij over
over de
debronnen,
bronnen,
schreven.
geput:
mysticisme,
christen~
waaruit
Novalis
gedachten
heeft
waaruit Novalis gedachten heeft geput : mysticisme, christen.
dom, wijsgeerige
wijsgeerige bespiegeling,
bespiegeling, natuurwetenschap,
natuurwetenschap, theologie,
theologie,
dom,
Doch het
hetmeest
meestopmerkelijke
opmerkelijke van
van het
hetboek
boek isishet
het
magie. Doch
magie.
hoofdstuk, waarin
waarin de
deschrijver,
schrijver, schoon
schoonaarzelend,
aarzelend, de
dehoofcl,
hoofd#
hoofdstuk,
trekken van
dat «magisch
«magisch idealisme»
idealisme» aanwijst,
aanwijst, dat als
als de
de leer
leer
trekken
van dat
van Novalis
Novalis kan
kanworden
worden beschouwd,
beschouwd, voor
voor zoover
zoover men
men haar
haar
van
Hier
uit de
de fragmenten
fragmenten en
en gedrukte
gedruktebescheiden
bescheiden kan
kan opmaken.
opmaken. Hier
Lichtenberger zich
zichaan
aan een
eendergelijke
dergelijke taak,
taak, als
alshij
hijvroeger
vroeger
waagt Lichtenberger
in een
een ander
ander boek
boekmet
metgroot
grootgeluk
gelukten
tenopzichte
opzichtevan
vanNietzsche
Nietzsche
had vervuld.
vervuld. Ik
Ik wil
wilerertwee
tweewoorden
woorden van
van zeggen.
zeggen.
had
is volgens
volgens Novalis
Novalis het
het heimwee,
heimwee, dat
dat de
de geheele
gehede
Philosofie is
natuur doortintelt,
in den
den mensch
menschbewust
bewustwordt,
wordt, het
het
natuur
doortintelt, doch
doch in
verlangen om
overal thuis
thuis tetezijn.
zijn. Het
Het
paradijsligt
ligtachter
achter
verlangen
om overal
paradijs
waarin de
de harmonie
harmonie tusschen
tusschen den
den geest
geesten
ende
dewereld
wereldnog
nog
ons, waarin
niet
verbroken was.
N udie
dieharmonie
harmonie door
door een
eennoodlottige
noodlottige
niet verbroken
was. Nu
gebeurtenis, een
een soort
soort van
van kosmischen
kosmisch en zondeval,
zondeval, verstoord
verstoord isis
gebeurtenis,
geworden en
mensch tengevolge
tengevolge van
van zijn
zijn waan
waan de
de wereld
wereld
geworden
en de mensch
als
een vreemde
vreemdeenendikwijls
dikwijlsvijandige
vijandigemacht
machttegenover
tegenover zich
zich
als een
opaan
aandedeeenheid
eenheidteteherstellen,
herstellen,enende
depoor,
poor#
ziet,
komt het
het er
er op
ziet, komt
Dat kin
kán en
enzal
zal
ten
van het
het paradijs
paradijs op
ten van
op nieuw
nieuw te
te ontsluiten.
ontsluiten. Dat
geschieden
desamenwerking
samenwerking van
vanverschillende
verschillendefactoren.
factoren.
geschieden door de
De vooruitgang
vooruitgang der
der wetenschap
druk, door
door de
de wereld
wereld
zal de druk,
wetenschap zal
op den
den mensch
mensch uitgeoefend,
uitgeoefend, steeds
steedsmeer
meerdoen
doenverdwijnen.
verdwijnen. Zij
Zij
zal
er in
in slagen
slagendedegrenzen
grenzenvan
vanhet
hetleven
levenuit
uittetezetten
zetten en
en
zal er
ons
een soort
soort van
van kunstmatige
kunstmatige onsterfelijkheid
onsterfelijkheid bezorgen.
bezorgen. Zij
Zij
ons een
deelenvan
vanons
ons
lichaamnaar
naarwillekeur
willekeur
zal
ons leeren
leeren alaldede
zal ons
deelen
lichaam
te
beheerschen en
ons, zooals
zooals Hemsterhuys
Hemsterhuys verwacht,
verwacht, nieuwe
nieuwe
te beheerschen
en ons,
Dedag
dagzalzalaanbreken,
aanbreken,waarop
waaropieder
ieder
zintuigen
doen verwerven.
verwerven. De
zintuigen doen
doordedekracht
krachtvan
van
zijn.
geneesheer kan
kan zijn
zijn en
enmen
mendoor
zijn. eigen
eigen geneesheer
den
wil een
eenverloren
verlorenlichaamsdeel
lichaamsdeel weder
wederzal
zaldoen
doenaangroeien,
aangroeien,
den wil
zijn
lichaam zal
zal kunnen
kunnen verlaten,
verlaten, enz.
enz. Behalve
Behalvewetenschap
wetenschap
zijn lichaam
ook meer
meer geloof
geloof vereischt.
vereischt. Wat
Wat
en
wilsversterking wordt
en wilsversterking
wordt er
er ook
wij
werkelijkheid noemen,
niet anders
anders dan
dan een
eenfictie,
fictie,waar,
waar.
wij werkelijkheid
noemen, is niet
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aan wij
wij gelooven.
gelooven. Niemand
Niemand was
was er
erooit
ooitkrachtiger
krachtiger dan
dan No,
No~
aan
valis van
van overtuigd,
overtuigd, dat
dat het
het geloof
geloofbergen
bergen verzet.
verzet. Als
Alseen
een
valis
mensch plotseling
plotseling gelooft goed
goed te
te zijn,
zijn,dan
danwordt
wordthij
hijhet
hetook.
ook.
mensch
wordtererliefde
liefdevereischt.
vereischt.Voor
Voorwie
wiewaarlijk
waarlijk
de vierde
vierdeplaats
plaatswordt
In de
heeft, isisdedewereld
werelduitstraling
uitstraling van
van liefde.
liefde. Op
Oppoëtische
poëtische
lief heeft,
wijze heeft
heeft Novalis
Novalis die
diegedachte
gedachtevertolkt
vertolktininzijn
zijnsprookje
sprookje
wijze
wordt de
de hulp
hulp der
der
van
van Hyacinth
H yacinth en
en Rozeknop.
Rozeknop. Ten
T enslotte
slotte wordt
dichterlijke fantasie
ingeroepen, welke
welke bij
bij Novalis
Novalis((die
«dieallver,
allver~
dichterlijke
fantasie ingeroepen,
schwisterende Himmelsgenossin»
daar zij
waan van
van
schwisterende
Himmelsgenossin» heet,
heet, daar
zij den waan
natuur
en
leven
de
blinde
noodzakelijkheid
verdrijft
en
in
blinde noodzakelijkheid verdrijft en in natuur en leven de
vrije belichaming
belichaming van
van een
een droom
droom van
vanschoonheid
schoonheidterugvindt.
terugvindt.
vrije
een beeldspraak
beeldspraak vertolkt
vertolkt Novalis
Novalis zijn
zijn bedoeling
bedoelingop
opdeze
deze
In een
wijze: : geest
geest en
en stof
stofwaren
warenoorspronkelijk
oorspronkelijk één,
één, zooals
zooals een
wijze
troebele oplossing
oplossing één is.
is. Nu
Nu zet
zet er
er zich
zich een
eenbezinksel
bezinksel af
af en
en
troebele
wordthelderder.
helderder. Gelijk
Gelijkdie
diebeide
beide
verschijnselen,
het vocht
vocht wordt
het
verschijnselen,
is er
er geen
geen geest
geest
bezinken
zoo is
bezinken en
en helder
helder worden,
worden, samengaan,
samengaan, zoo
zonder stof
en geen
geen stof
stofzonder
zonder geest.
geest. De
Demensch
menschspanne
spanne
zonder
stof en
zich in
in om
om het
het bewustzijn
bewustzijn van
van de
de eenheid
eenheid van
van geest
geest en
en stof,
stof,
zich
dervrijheid
vrijheidenendiedieder
der
noodzakelijkheid, tete
van de
de wereld
wereldder
van
noodzakelijkheid,
heroveren.
Gelijk Lichtenberg
Lichtenberg opmerkt,
opmerkt, zijn
zijn hier sporen
sporen van
van denkbeel,
denkbeelGelijk
den van
van Kant,
Kant, Fichte,
Fichte, Schelling
Schelling enz.
enz. aan
aan tetewijzen.
wijzen.
den
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p Witten
Witten Donderdag,
Donderdag, 30
30 April
April 1899,
1899, omtrent
omtrent 44 uur
uur in
in
P
den namiddag,
namiddag, kwam
kwam ikikvan
vanhet
hetkerkenbezoek
kerkenbezoektehuis
tehuis
in den
en vond
vond ererNoom
N oom
Guido,
tamelijk
opgewekt,aan
aan't 'tpraten
praten
en
Guido,
tamelijk
opgewekt,
mijnen vader,
vader, 's dichters broeder Romaan, en
enmijne
mijnemoeder,
moeder,
met mijnen
broêrs en
en zusters.
zusters. Hij
Hijkwam
kwamniet
nietdikwijls
dikwijls bij
bij ons
onsaan
aanhuis,
huis,
broérs
opdedeeene
eeneofofopopdedeandere
andere
voor een
een lang
langbezoek,
bezoek,tenzij
tenzijop
nooit voor
familieplechtigheid ; ;hij
engel onder
onder ons,
ons,
familieplechtigheid
hijwas
was welkom
welkom als
als een engel
maar wij
waren er
er allen,
allen, tot
tot vader
vader toe,
toe,min
minofofmeer
meerbenauwd
benauwd
maar
wij waren
van, omdat
omdat hij
hij zoo
zoo groot
grooten
enzoo
zoovreemd
vreemdblekte
blektein
inonze
onze woon,
woonvan,
een ongelegen
ongelegen plek
plek tete
kamer, hij
hij koos
koos immers
immers altijd
altijd zate
zate op een
kamer,
op den
den stoel
stoel
midden der
vloer, en
en zat,
zat, met
metzijn
zijngroot
groot lijf
lijf op
midden
der vloer,
achterovergeleund, uit
eene lange,
lange, telkens
telkens eene
eene nieuwe,
nieuwe, wit,
wit.
achterovergeleund,
uit eene
steen
en pijp
rooken; wij
wij kropen
kropen mijde
mijde ievers
ievers aan
aan een
een kant
kant
steenen
pijp te rooken;
en
lieten hem
hem spreken.
spreken. We gevoelden
gevoelden en
en zagen
zagen 't dat hij met
en lieten
gansch
zijn hert
hert bij
bij ons
onswas,
was,maar
maar niet
niet met
met zijn
zijn geest,
geest, zijne
zijne
gansch zijn
gedachten
waren altijd
altijd elders,
elders, en
en dat
dathield
hieldons
onsop
opeen
eenafstand.
afstand.
gedachten waren
Hij
was weinig
weinig gesprakig,
gesprakig, en
en't'tverwonderde
verwonderde ons,
ons,zijne
zijneneven,
neven,
Hij was
dathij
hijmet
metkinderen
kinderenuit
uitandere
andere
wanneer
ons vertelde
vertelde dat
wanneer men
men ons
huisgezinnen
kind meê
meê was.
was. Voor
Voor
huisgezinnen doorgaans
doorgaanszoo
zoo plezierig
plezierig en
en kind
ons
was hij
hij ernstig
ernstig maar
ernstig dat,
dat,
ons was
maar onzeggelijk
onzeggelijkgoed,
goed, zóó ernstig
't
nooit
op
zijn
aangezicht
tenzij
wanneer
hij
loech,
wij
op
zijn
aangezicht
konden
tenzij wanneer hij loech, wij
of hij
hijwelgezind
welgezindwas
wasdan
danwel
welkwaad
kwaad;
hij zag
zag er,
er, voor
voor
zien
zien of
; hij
ons,
altijd kwaad
kwaad uit.
uit.
ons, altijd
Maaar dien
Donderdag, zag
zag hij
hij er
er bijzonder
bijzonder opgewekt
opgewekt uit
uit
dien Donderdag,
en
zenuwachtig, hij
hij kwam
kwam immers
immers van
van het
het bisdom,
bisdom, waar
waar hij
hij
en zenuwachtig,
had ontvangen
ontvangen '•1.
eene
nieuwe benoeming
benoeming had
eene nieuwe
«Noom komt
naar Brugge
Brugge wonen,»
wonen,» zei
zei moeder,
moeder, en
en dat
dat was
was
komt naar
Nonkel Guido
GuidoenenKortrijk
Kortrijk waren
waren
voor
ons een
een donderslag
donderslag! I Nonkel
voor ons
1.
Geestelijken Bestuurder,
Bestuurder. namelijk,
n3melijk. van
van het
hetklooster
kloosterder
derreguliere
reguliere kanonikessen
kanonikessen
Tot Geestelijken
1. Tot
van
Sint Augustijn,
Augustijn, of Engelsche
Engelschc Damen,
Damen, binnen
binnen Brugge.
Brugge.
van Sint
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in
onze jonge
jonge geest
geest zoodanig tot één vergroeid.
we nooit
vergroeid, dat
dat we
in onze
op de
de mogelijkheid
mogelijkheid van
vaniets
ietsanders
anderszouden
zoudengedacht
gedachthebben.
hebben.
Hij was
was ontsteld
ontsteld en
en verlegen,
met allerhande
allerhande klei~
verlegen met
veriegen, verlegen
klei,
Hij
verhuizing, met
nigheden:: met zijne verhuizing,
met zijne boeken,
met zijn
zijn
boeken, met
nigheden
indruk dien
dien hij,
hij, «zoo'n
man,»
nieuw ambt,
ambt, en
en met
met den
den indruk
azoo'n oude man,»
nieuw
dat klooster
klooster zou maken.
maken. Vader
Vader en
enmoeder
moeder
als
hij zeide, in
in dat
als hij
boden hem
hem alle
alle
stelden
hem gerust
gerust voor
voor zooveel ze konden, wij boden
stelden hem
voor zijne verhuizing,
verzekerden hem
hem dat
dat
onze
hulp aan
aan voor
verhuizing, en verzekerden
onze hulp
alles op wieltjes
wieltjes zou
zou loopen. Maar
er toch van
van door
door
Maar hij
hij trok
trok er
alles
al zijn
zijn zwaar
zwaar hoofd
moede, en
en ik
ik hoor
hoor
al
hoofd schuddend,
schuddend, droef
droef te
te moede,
hem nog zeggen:
hem
zeggen :
«Een
boom wil
wil niet
nietverplant
verplant zijn!»
zijn !»
oude boom
aEen oude
stond hem
hem vrij
vrij zijn
zijn nieuw
nieuwambt
ambtteteweigeren,
weIgeren,maar
maardat
dat
Het stond
hij niet.
niet.
wou hij
maanden nadien
was hij
hij dood.
dood.
Zes maanden
nadien was

o
Zijne nieuwe
nieuwe benoeming
benoeming was
niet die
die zijne
Zijne
was het niet
zijne dood kostte,
integendeel, deze
deze was
was hem
hem eene kostelijke troost, eene herstelling
en een
een blijk
blijk van
van vereerende genegenheid uitgaande
uitgaande van
van Z.
Z. D.
D. H.
Mgr. Waffelaert, die
hem diep
diep genegen
genegen was
was en
en dien
dien hij
hij uit
uit
die hem
geheel zijn
zijn hert
hert hoogschatte
hoogschatte en
en liefhad.
liefhad. Maar
Maar de
de wijze waarop
geheel
en de
de al
al te
te groote nauwge,
nauwgehij zijne benoeming aanveerdde en
zijn nieuwe
nieuwe ambt
ambt waarnam,
waarnam, waren
waren zijn
zijn
zetheid waarmede
waarmede hij
hij zijn
doodsteek.
aHij
«Hij begon
zijn nieuwe
nieuwe arbeid
arbeid met
met den
den kinderlijken
kinderlijken iever
iever
begon zijn
van een pas
pas ontloken
ontloken priesterhert,» schrijft Dequidt 1, en men
van
zou
veel meer
meer dienen
dienen te
te zeggen:
uit genegenheid
genegenheid voor
voor zijnen
zijnen
zou veel
zeggen : uit
en uit
uitingeboren
ingeboren plichtgevoel en schuch~
Doorluchtigen vriend,
vriend, en
schuch,
terheid tevens,
hij aan
aan zijn
zijn nieuwe
nieuwe taak,
taak, met
met de
de ernstige
tevens, ging
ging hij
emstige
nauwgezetheid van
van een
een jonge
jongeseminarist.
seminarist.
nauwgezetheid
Sedert
te Brugge
Brugge was,
was, kwam
kwamhij
hij geregeld
geregeld eens
eens in
in de
de
Sedert hij
hij te
week bij
bij ons
ons te
te noenmale
week
noenmale ;; hij kwam toe omtrent half twaalf
in den
den morgen
morgen en
en moest
moest half
half drie
drie weer
weer tehuis
tehuiszijn
zijn voor 't een
of 't ander van zijn
bestuurwerk. Hij
zou
om
drie
ofhalf
halfvier
vier
zijn bestuurwerk.
Hij zou om drie of
uur t'huis gekomen
zijn, dan had
had hem
hem dat
datniemand
niemand kwalijk
kwalijk
gekomen zijn,
genomen,
voort, had
had hij
hij noch
noch rust
rust noch
noch
genomen, maar
maar van
van één uur
uur voort,
geduur meer,
en kwart
kwart over
over één was
hij reeds
reeds op
opstraat.
straat.
meer, en
was hij
Niemand had
had hem
hem ooit
ooitverboden
verboden te
te rooken op zijne werk~
Niemand
werk,
I.
Gudo Gezelle.
GezelIe.
1. Gudo

Leven
Werken. 2e uitg.,
uitg., blz.
blz. 23.
23.
Leven en
en Werken.
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kamer, en
en alwie
alwie hem
hem gekend
gekend heeft
heeft weet
weet hoe
hoe groot
groot liefhebber
liefhebber
kamer,
was van
van een
eenpijp,
pijp,vooral
vooralals
alshij
hijdie
die rooken
rooken mocht te midden
midden
hij was
zijne boeken.
boeken. K.
K. de
de Flou,
Flou, van
van de
de Vlaamsche
Vlaamsche Academie,
Academie, heeft
heeft
zijne
dat G.
G. G.
G. van
van zijn
zijn lang
lang verblijf in
in Engeland,
Engeland,
geschreven '1 dat
geschreven
.veel van de
de Engelsche
Engelsche levenswijze had
had overgenomen
overgenomenen
en mede,
mede.
Areel
Bij den
den ouden
ouden man,
man, daar
daar hij
hij nu
nu aan
aan een
een Engelsch
gebracht. Bij
gebracht.
klooster bestuurder
bestuurder werd,
werd, kwam
kwam die
dieingenomenheid
ingenomenheid met
met
klooster
geplogendheden weer
weer boven
boven en,
en, te
te zamen
zamen met
met zijne
zijne
Engelsche geplogendheden
genot
natuurlijke schuchterheid,
schuchterheid, verbood
verbood hem
hem 't onschuldig genot
natuurlijke
pijp op
op zijne kamer
kamer;; de rook
rook met
met de
dereuk
reukimmers
immers
van zijne pijp
had kunnen
kunnen door
door de
de deurspleten
deurspleten binnen 't klooster dringen
dringen
had
dat vermeed
vermeed hij
hij even
evenzorgvuldig
zorgvuldig en
ennauwgezet
nauwgezet als
als hadde
en dat
en
er zware
zware boete
boete op
opgestaan.
gestaan. Geregeld
Geregelddus
dushoorden
hoordenwij
wijhem
hem
er
aan zijne werktafel
werktafel opstaan,
opstaan, de
de trappen
trappen afkomen en, met
van aan
pijp in
in zijne hand,
hand, trok hij
hij den
den gang
gangdoor,
door,
de verschgestopte pijp
alover den bloementuin,
in een
een bouwvallig
bouwvallig biljartkot,
biljartkot, en rookte
bloementuin, in
gading. Deze en
en de
denoenstonden
noenstonden waren
waren
daar in
in 't stille zijn gading.
daar
beste, dan
dan was
washij
hijtoegankelijk,
toegankelijk,jajamededeelzaam
mededeelzaam en
en
zijne beste,
openentrok
trokterug
terugnaar
naar
maar hij
hij rees
rees al
al gauw
gauw weft
weêr op
gesprakig, maar
zijnen polder, gaan
gaan werken.
werken.
zijnen
Een gespannen
gespannen leven
dat, was
was den
den ouden
ouden man
man te zwaar.
Een
leven als
als dat,
om met
Kort nog
nog vóór
werd hij
hij uitgenoodigd om
met
zijnen dood,
dood, werd
v6ór zijnen
Kort
Engeland ; hij
zijnen Bisschop
Bisschop een
een reisje
reisje te
te ondernemen
ondernemen naar
naar Engeland;
zijnen
afslaan, maar
maar was dan
dan alreeds erg vervallen. Hij
durfde 't niet
niet afslaan,
eer hij
kwam 's morgens, eer
hij vertrok,
vertrok, met
met een
eenkinderlijk
kinderlijk genot,
genot,
en
zijnen
clergyman,kostuum,
zijn
nieuw
pak
toonen,
zijn
clergyman-kostuum,
en
zijnen
zijn nieuw pak
twee
willen
nieuwen
en vragen
vragen dat
dat mijn
mijn broer
broer hem
hem zou
zou
nieuwen hoed
hoed en
pijpen inpakken.
Maar mijne
mijne moeder
moeder stond
stond met
met de
de
steenen pijpen
inpakken. Maar
ze zag,
zag, hoe
hoe blij, hoe verlegen, en
tranen
hare oogen, toen
toen ze
tranen vol hare
hoe.
man reeds
reeds was.
was.
ziek de man
hoe . .. ziek
«Och arme,» zei moeder, «hij
geraken,
«hij zal
zal nooit levend ginder geraken,
men
hem uit
uit zijn
zijn kleederen
kleederen schudden.»
men kan
kan hem
er zelfs
zelfs nog een
Hij
kwam levend
levend ginder
ginder toe,
toe, en
en maakte er
een
Hij kwam
hij kwam
1» en hij
van zijne laatste gelegenheidsgedichten «Clapham 1»
levend
op zijne schouders.
levend terug,
terug, maar
maar met
met de
de dood
dood op
Korte
kreeg ik,
ik, te
te Leuven,
Leuven, een
een schrijven
schrijven van
van
Korte dagen
dagen nadien
nadien kreeg
t'huis:
«Noom is
ziek en
en verzoekt
verzoekt Dr.
Dr. Gustaf
Gustaf Verriest dat
is ziek
t'huis : «Noom
hij
hem zou
zou komen
komen verzorgen,
verzorgen, hij
hij wil
wil geenen anderen Dokter.»
hij hem
Vlaamsche
v. de
1901, uitg.
1.
Guido Gezelte.
Siffer, Gent,
uitg. v.
de Vlaamsche
Gent, 1901,
Gezelle. Siffer,
van Guido
1. Levensschets van
Akademie.
Akademie.
deel van
van de
12e deel
en 121 lee en
2.
Guido GezelIe,
Gelegenheidsverzen. Verschijnt
Verschijnt als 11
Gezelle, Gelegenheidsverzen.
Z. Guido
2. Z.
l. J.
Veen, Amsterdam.
Amsterdam.
volledige
bij L.
J. Veen,
uitg., bij
volledige uitg.,
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was door
door zijne
zijnemenigvuldige
menigvuldigebezigheden
bezighedenbelet
beletaan
aan
Verriest was
verzoek te voldoen,
voldoen, enennoodde
nooddeden
denBrugschen
Brugschenchirurgijn
chirurgijn
dit verzoek
Verhoefininzijne
zijneplaats
plaatsom
om
den
ziekendichter
dichterteteverzorgen.
verzorgen.
Dr. Verhoef
den
zieken
deze erbij
erbij kwam,
kwam, was
wasdedeziekte
ziektereeds
reedszóóver
zóóvergevorderd,
gevorderd,
Toen deze
dat het
welkdokter
dokteraan
aan
het den
den armen
armen dichter
dichter onverschillig
onverschillig was,
was,welk
stond:: hij
hij was
wasmeestendeels
meestendeels met
met zijn
zijn geest
geest in
in
zijne sponde
sponde stond
zijne
doling.
doling. Voor enkele
enkele oogenblikken,
oogenblikken, af en
en toe,
toe, kwam
kwam hij
hij weer
weer
tot zijn
zijn verstand,
verstand, en
en dan
danbegeerde
begeerdehij
hijdat
datmen
menhem
hemalleen
alleen
tot
liet:: «ik
nog zooveel
zooveeltetepeinzen»
peinzen»zuchfte
zuchttehij.
hij.
liet
«ik heb nog
namiddag' stierf
arm en
en verlaten,
verlaten, hij
hij zelf
zelf
sfierf hij,
hij, arm
's Zondaags namiddag'
had geëischt
geëischt dat
dat we
weniemand
niemandvan
vanzijn
zijngevaarlijk
gevaarlijkziek
ziekzijn
zijn
had
doodweerdig
weerdigzijn
zijnarm
arm
verwittigden, en zoo
zoowas
waszijne
zijneeenzame
eenzamedood
verwittigden,
verlaten leven te
te bekroonen.
bekroon en.
en verlaten

o
Het nieuws
nieuws dat
dat Gezelle
GezelIe dood was,
was, viel
viel als
alseen
eendonder
donder en
en
Het
verliep als
als de
de wind.
wind. Zijn
Zijnafsterven
afstervenbracht
brachtals
alsbij
bijtooverslag
tooverslag
verliep
Brugge in
in opschudding,
opschudding,heel
heelVlaanderen
Vlaanderenininontroering.
ontroering.
geheel Brugge
her~
man, dien
dien de
demeesten
meestenuit
uithet
hetoog
oog
verlorenhadden,
hadden,her,
«Den man,
verloren
innerden zich
opeens allen.
allen. Gezelle
GezelIeisisdood
dood!
Hetwas
waseene
eene
innerden
zich nu opeens
! Het
treurmare,
van eenen
eenen vorst,
vorst, onder
ondereen
eenverkleefd
verkleefd
treurmare, als
als de
de dood van
volk» I.1. Heel
Vlaamsche Land
Land stond,
volgens het
het woord
woord
yolk»
Heel het Vlaamsche
stond, volgens
2, ootmoedig,
ootmoedig, weenend
weenend enenbewonderend
bewonderend
van
Dr. Lauwers
Lauwers 2,
van Dr.
gebogen voor
voor zijne
zijne zegepralende
zegepralende grootheid.
grootheid.
was zijn
zijnstoffelijk
stoffelijkoverblijfsel
overblijfselniet
nietter
teraarde
aardebesteld,
besteld,
Nog was
luidenopop
alletorens
torensvan
van
en
reeds ging
ging het
het zoo
zoomedeen
mede enaan
aan't 'tluiden
en reeds
alle
De nieuwsbladen
nieuwsbladen eerst,
eerst, gaven
gaven in
in de
de
het letterkundig
letterkundig Vlaanderen. De
ze bijeen
bijeen konden
konden krijgen
krijgen in rouw,
rouw# en
en lof,
lof.
eerste
gauwte wat
wat ze
eerste gauwte
artikels,
tijdschriften volgden,
volgden, voordrachten
voordrachten werden
werden gehou,
gehou#
artikels, de tijdschriften
den,
uitgaven van
van 's Dichters werken bezorgd,
bezorgd, de
de arme
arme
den, nieuwe uitgaven
nederige
man kreeg
kreeg een
een praalgraf
praalgraf en
en een
een standbeeld,
standbeeld, straten
straten
nederige man
nuisis't 'talalmeer
meerdan
dan een
een
werden
naar zijnen
en nu
werden naar
zijnen naam
naam gedoopt,
gedoopt, en
dozijn
jaren dat Vlaanderen
Vlaanderen werkt
werkt aan
aan de
dekroon
kroondie
diehet
hetzijnen
zijnen
dozijn jaren
dichter
het hoofd
hoofd wil
wil zetten.
zetten.
dichter op
op het
was sedert
sederteen
eenmaand
maand versmolten
versmolten met
met
Dietsche Warande
Warande was
Belfort,
en geworden
geworden tot
tothet
hetvoornaamste
voornaamste orgaan
orgaan der
der katho,
kathoBelfort, en
lieke
letterkunde in
in België.
België.Het
Hettijdschrift
tijdschriftwilde
wildeen
enzou
zouvooren,
vooren.
lieke letterkunde
aan
rij, om
om den
denlof
lofvan
vanden
denpriester,dichter
priester~dichter uit
uit te
te
aan staan
staan in
in de rij,
1.
I. c.
K. de Flou, 1.
1. K.
2. De Nieuwe
Nieuwe Tijd.
Tijd.

I.

4
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spreken, om
om zijne gedachtenis
gedachtenis een
een onvergankelijke
onvergankelijke hulde
hulde te
te
spreken,
bieden. Daarom
Daarom schreef
schreef de
de opstelraad
opstel raad naar
naar de voornaamste
voornaamste
bieden.
zijne opstellers
opstellers die in
in de
deonmiddellijke
onmiddellijke nabijheid
nabijheid van
van
onder zijne
hun elk
elk eene bijdrage over hem,
GezelIe hadden geleefd,
geleefd, vroeg hun
Gezelle
en bestemde
bestemde geheel
geheel het
het tweede
tweede nummer
nummer tot
tot een
een Gezelle,
GezelIe.
en
werd een
een Gezelle,boek
Gezelle.boek en hier,
hier, na
na twaalf
twaalfjaar,
jaar,
nummer. Het werd
nummer.
doorVeen
Veenheruitgegeven,
heruitgegeven,enenopnieuw,
opnieuw,maar
maarnu
nuaan
aan
het door
wordt het
Groot
Nederland,
ter
lezing
geboden.
geheel
geheel Groot Nederland, ter lezing geboden.

o
0
Natuurlijk is
dit werk
werk geen
geen strenge
strenge biographie, ook niet een
een
Natuurlijk
is dit
geestdriftige studie
studie van
van zijne werken,
werken, niet iets
iets zooals
ééne en geestdriftige
Richard M.
Mf'yer schreef
schreefover
over Goethe,
Goethe, ofofVincent
Vincent d'Indy
d'lndy
Richard
M. Meyer
over Beethoven.
Beethoven. Het
Het is,
is, hoe
hoezal
zalikikhet
hetnoemen,
noemen, een
eenbundel
bundel
over
kerkhofbloemen, in
in de
de opweiling
opwelling van
van het
het eerste
eerste smertelijke
opgeschoten:: nog
nog te
te vol
voltreurnis
treurnis hier,
hier, te
te vol
vol
droefheidsuur opgeschoten
verontweerdiging daar,
daar, kwalijk
kwalijk uitgehouden
uitgehouden toorn
bewondering, verontweerdiging
woord, om
elders, te ontroerd,
ontroerd, met
met één woord,
om te
te kunnen
kunnen zijn
zijn wat
wat
elders,
nu zou
zou moeten zijn:
vrucht van
van kalme
kalme overweging
overweging
zijn : de vrucht
zooiets nu
en bezadigde
bezadigde studie
studie van
vanzijn
zijnwerk
werk
dichters leven,
leven, en
over 's dichters
geende
deminste
minsteeenheid
eenheid
beide in
in verband
verband met
met elkander.
elkander. Er
Er isis geen
beide
in,
ook is
is er
er ge
ene in
gezocht noch
noch gewild.
gewild. Hier
Hierkomen
komenvijf,
vijf,
in gezocht
geene
in, ook
van'
de
beste
vrienden
van
GezelIe
aan
het
woord,
laten
zes
aan
en
Gezelle
zes van 'de beste vrienden van
hun
hert spreken,
spreken, in de
de eerste
eerste oogenblikken nadat de meester
meester
hun hert
van onder
onder hen
hen isis opgevaren.
opgevaren.
van
Dit verklaart
verklaart hoe
er, in
in al
al die
dieontboezemingen,
ontboezemingen, wel hier en
hoe er,
daar
iets kan
kan zijn
zijn uitgebracht,
uitgebracht, dat
dat niet
nietheel
heel streng
streng met
met de
de
daar iets
waarheid
ten minste,
minste, voorbarige
voorbarige uitspraak is
waarheid overeenkomt,
overeenkomt, of, ten
over punten
over
punten waar
waar studie
studie en
en onderzoek
onderzoek hun
hunlaatste
laatste woord
woord nog
nog
over
te zeggen hebben. Zulke
Zulke onjuistheden
onjuisthedenzijn
zijnuiterst
uiterstzeldzaam
zeldzaam
over te
nochtans,
en de
deschrijvers,
schrijvers, zelfs
zelfs de
deonlangs
onlangs ontslapen
ontslapen S.
S. de
de
nochtans, en
gelegenheid gehad
Quidt, hebben
hebben gelegenheid
gehad om
om hunne
hunnebijdrage
bijdrageteteover,
over.
ten tweeden
tweeden male
male in
in 't licht kwam.
zien
vooraleer ze
zien vooraleer
ze ten
is, zonder
Ongeveinsd is,
zonder twijfel,
twijfel, de
degeestdriftige
geestdriftigebewondering,
~ewondering,
biadzijden van
van dit
die
vlamt uit elk
elk een
een van
van de
detweehonderd
tweehonderd bladzijden
die vlamt
boek,
want elk een
een van
van de
deschrijvers
schrijvers ervan
ervan was,
was, zoo
zoo niet
niet ge,
ge.
boek, want
een tijdgenoot
tijdgenoot en
en innige
innige vriend
vriend van
van
wezen
wezen leerling
leerling dan
dan toch
toch een
was de meest
hunne vereering was
meest oprechte
oprechte die
die
den
meester, en
en hunne
den meester,
doodmocht
mochtontvangen.
ontvangen.
hij
zijn leven
leven en
en na
na zijnen
zijnen dood
hij in zijn
Het
boek isisnunutottot
vaste
lijnen
afgebakend,doordien
doordien
Het boek
vaste
lijnen
afgebakend,
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dat alle
alle hoofdstukken
hoofdstukken ervan
ervan indertijd
indertijd verschenen
verschenen zijn
zIJn inIn
dat
Dietsche
Warande
en
Belfort.
Mochte
het
nog
eene
uitgave
Dietsche Warande en Belfort. Mochte het nog eene uitgave
beleven, wellicht
wellicht ware
ware het
het niet
nietongewenscht
ongewenschtdat
datdie
dielijnen
lijnenver,
ver.
beleven,
broken werden,
dien huldekrans
huldekrans aan
aan te vullen
vullen met
met alal het
het
broken
werden, om
om dien
schoone,
dat sedert
sedert 1899
1899over
overden
dendichter
dichterverscheen
verscheen;
ware
schoone, dat
; enenware
dit
niet het
hetheerlijkste
heerlijkstedenkmaal
denkmaal dat
datmen
menhem
hemzou
zoukunnen
kunnen
dit niet
oprichten?
oprichten ?
Er is
is ontzaglijk
ontzaglijk veel
veelover
overhem
hemgeschreven
geschrevensedert
sedertzijnen
zijnendood.
dood.
Er
Om
er
zich
van
te
overtuigen
sla
men
even
het
overzicht
na
Om er zich van te overtuigen sla men even het overzicht na
«Guido Gezelle
GezelIe en de
de drukpers»
drukpers» op
op blz.
blz, 183,
183, en
en «nog
«nogisishet
het
«Guido
Persijnininde
deDietsche
DietscheWarande
Warande
bijlange niet volledig»,
volledig», zegt
zegtJ.J.Persijn
bijlange
en Belfort.
Belfort.
«Gezelle!»
schreef Van
Van Langendonck,
Langendonck, in
in het
hettijdschrift
tijdschrift
«Gezelle I» schreef
h'em
Vlaanderen,
wat maar
maar een
een pen
pen voert
voert heeft
heeft nu
nu over
over gem
Vlaanderen, «al
«al wat
geschreven, ieder
zijn standpunt
standpunt en
en met
met zijn
zijn rhetoriek.»
rhetoriek.»
geschreven,
ieder van
van zijn
Men moet
moet Vlaanderen
Vlaanderen en
en de
deVlamingen
Vlamingen kennen
kennen om
om de
de
Men
wezenlijke beteekenis,
beteekenis, om alalhet
hetsmakelijke
smakelijkeen
ensappige
sappigevan
van
wezenlijke
sommige
dier rhetoriek
rhetoriek te snappen.
snappen. Indien
Indienmijn
mijngeschrijf,
geschrijf,
sommige dier
voor
een recensie,
recensie, niet
niet te
te wijd
wijd gaat
gaat strekken,
strekken, wil
wil ikikererhier
hier
voor een
een
enkel staaltje
staaltje van
van te
te genieten
genietengeven
geven:
een enkel
:
Achteruit! gij
allen glorieschuimers,
glorieschuimers, gij
hem hebt
hebt
Achteruit!
gij allen
gij allen
allen die
die hem
doen
lijden;; gaat
gaat en
en wascht
wascht uwe
uwehanden,
handen,waarmede
waarmede gij
gij hem
hem
doen lijden
menigmaal
oogen hebt
hebtgeduwd1
geduwd!
menigmaal heete
heete tranen
tranen uit
uit de oogen
Achteruit! Hij
hoort uu niet
niettoe
toe1JHij
Hijheeft
heeftu umoeten
moetenmissen
missen
Achteruiti
Hij hoort
1
in
zijn
leven,
hij
heeft
u
niet
noodig
in
den
dood
in zijn leven, hij heeft niet noodig in den dood !
hoort toe
toe aan
allf'n, nederige
nederige werkers
werkers van
van ALLE
ALLE KLEUR,
aan u allen,
Hij hoort
die zoo
zoo menige
menige milde
mildehulp
hulpuit
uitzijne
zijneliefdadige
liefdadigehand
handontvingt,
ontvingt,
die
aan
kleine burgers,
burgers, die
die hem
hem liefhadt
liefhadt en
enhem
hemvereerdet,
vereerd et, en
en
aan u, kleine
wier
hij in
in zorg
zorg en
enkommer
kommer deelde.
deelde.
wier lot hij
Hij
hoort toe
toe aan
aanalle
allevrijzinnige
vrijzinnigemannen,
mannen, voor
voor wie
wie het
het
Hij hoort
genoeg is
is goed
goed en
eneerlijk
eerlijk te
te zijn
zijn om
omgeëerbiedigd,
geëerbiedigd, en
entalent
talent
genoeg
te
hebben om
om gehuldigd
gehuldigd te
te worden.
worden.
te hebben
U allen
allen hoort hij
hij toe
toe..
enz....
..
.. . . enz
Achteruit 1 Die
perel is
is de
de perel
perel van het Vrije Vlaamsche
VlaamscheVolk.
Volk.
Die perel
Achteruiti
AchteruitI1 Aan ons
onsde
deeerste
eerste plaats
plaats bij
bij zijn borstbeeld ...
enz.
Achteruit
... enz.
Achteruit I Verbasterde
hulde en
en uw
uw
Achteruitl
Verbasterde Vlamingen,
Vlamingen, want
want uwe
uwe hulde
zijn comediespel, valschheid en onbeschaamde exploitatiel
exploitatie I
geweld zijn
Maar neen,
neen, blijft
blijft01!)
(! I I) Wij willen
willen ons
ons aan
aan Gezelle's
Gezelle's vrij,
vrij.
Maar
en met
met hem
hemuitroepen
uitroepen:: «God vergeve't
vergeve 't
moedigheid spiegelen
spiegelen en
hun,
want zll
zijweten
wetenniet
nietwatwat
zij doen»
hun, want
zij doer!»
11 I I
I.
Een pamphlet,
pamphlet, afkomstig
afkomstig uit
uitHarelbeke,
Harelbeke, dat
datverspreid
verspreid werd
werd tijdens
tijdens de
deonthulling
onthulling
1. Een
Kortrijk.
van G.
G. Gezelle's
Gezelle's standbeeld
standbeeldteteKortrijk.
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«Nu
zehem
hemallemaal
allemaal uitgevonden,» gaat grooternstig
0:Nu hebben ze
niet met
met hem
hem ge,
ge.
er al niet
werd er
Van Langendonck voort, «wat werd
poseerd1I Hij
de stilzwijgende,
stilzwijgende, de
de afgetrokkene,
afgetrokkene, de
de ininzichzelf
zichzelf
Hij de
poseerd
levende, de
de eenigszins menschen,
menschen. en vriendenschuwe, werd nu
levende,
opeens
allemansvriend. Wanneer
Wanneer ik
ik alal dat
datgetater
getater en
en gede.
opeens allemansvriend.
gede,
klameer rond
rond hem
hem hoor,
hoor, zie
zie ik
ik zijnen
zijnen fijnen glimlach terug en
en
wat hij
hij op
op zijn
zijn vergoelijkend.ironischen
vraag
vergoelijkend,ironischen toon zou
vraag mij
mij af
af wat
zeggen, moest
hij weer
weer in
in levEnden
levenden lijve vóór
vó6r ons verschijnen
moest hij
en
den geur
geur opsnuiven
opsnuiven van
van den
den rond
rond zijn
zijn beeld
beeld tot
tot stikkens
en den
toe gebranden
gebrand en wierook, die
dieniet
nietaltijd
altijd isis van
van de
de fijnste kwaliteit.
«Nu is
is zijn
zijn reputatie
reputatie geworden als een zwaar gewicht
gewicht dat
dat de
de
((Nu
na d'ander ter foore optilt om
om zijn
zijnkracht
kracht te toonen. Wie
een na
dit het
het hoogst
hoogstheft,
heft,blijkt
blijktdedemachtigste.
machtigste. Sommigen
Sommigensteken
steken
dit
huningespannen
ingespannenkracht,
kracht, zoo
zoo hoog
hoogals
alszezemaar
maar
het,
met alalhun
het, met
kunnen
te feller
feller op het
het hoofd
hoofd hunner vijanden te
kunnen om
om het
het des
des te
laten neerbonzen.
neerbonzen...
. .»»
toch veel
veel
Zeker, men
men kan
kan niet
niet alles
alles opnemen;
opnemen ; maar
maar er
er is
is toch
dat
in het
hethier
hiertetebespreken
bespreken boek
boek best
best op
op zijne plaats
plaats zou
dat in
zijn. Zoo
Zoo bijv.
bijv. de
de levensschets van
van Guido
Guido Gezelle, door
K.
zijn.
door K.
waar ik
ik alaltweemaal
tweemaal naar
naar verwezen
verwezen heb,
heb, isis onge.
onge,
de Flou, waar
zakelijkste en best
best ingelichte
ingelichte wat
watover
overden
den dichter
het zakelijkste
twijfeld het
geen enthousiast,
enthousiast, maar
maar een
een geleerde,
geleerde,
verscheen. De Flou is geen
verscheen.
die
het op
op zijn
zijn geweten
geweten niet
niet zou
zou willen,
willen, iets
ietsneer
neer te schrijven
die het
waar
hij niet
niet ten
ten volle
volle zeker van
Hij kende
kende GezelIe
van is.
is. Hij
waar hij
Gezelle van
heel dichtbij,
dichtbij, en
en hij
hij was
was hem
hem van
van herten
herten genegen,
genegen, doch
dochniet
niet
heel
met eene blinde
blinde genegenheid,
genegenheid, die
die zou laten
wierook branden
branden
laten wierook
passen. Hier
Hier diende
diende ook
ook
waar afkeuring
waar
afkeuring of veroordeeling zou passen.
bijgevoegd wat
wat Vermeylen, in het
het tijdschrift
tijdschrift Vlaanderen
Vlaanderen
nog bijgevoegd
schreef,
naderhand in
in zijn verzamelde opstellen opnam over
schreef, en naderhand
GezelIe;; ook
de twee
twee stukken
stukken van
van Hugo
H ugo Verriest, uit
ook de
Gezelle
zijne aVoordrachten»,
«Voordrachten», het
artikel van
Gust. Verriest over
het artikel
van Dr. Gust.
zijne
Gezelle's hersenen
hersenen en zijne rede
bij de
de onthulling
onthulling van
van diens
diens
rede bij
Gezelle's
NieuweTijd,
Tijd, 1899, door Dr. E.
standbeeld,
artikels uit
standbeeld, de
de artikels
uit De Nieuwe
Lauwers, e~
Kunst, door K.
K. de Flou, en andere dingen meer.
meer.
en. uit Kunst,
Doch nu
nu een
een woord
woord over
over hetgeen
hetgeen hier
hier voor
voor ons
ons ligt:
ligt :
Doch
Een geheel
geheel boek
boek over
over Gezelle.
Een
Eene verzameling bijdragen:
de twee
twee Verriesten, van
van de
bijdragen : van
Cuppens, G.
G. Seghers, van
Johan Winkler
Winkier ;; een
van Johan
van Cuppens,
Dequidt, van
paar gedichten:
van
Dr.
H.
Claeys,
van
K.
E.
de
Lepeleer en
van
Dr.
H.
van
K.
E.
de
gedichten :
J. M.
M. Donders,
Donders, en,
en, tot slot,
slot, eene lijkrede uitgesproken
van H. J.
van
op het
het graf,
graf, door
door wijlen
wijlen Dr. H.
H. Claeys.
op
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Toen op
op den
den laatsten
laatsten van
van November
November 1899,
1899, de «vorstelijke
«vorstelijke
Gezelle
van
G.
uitvaard» de «koninklijke begrafenisstoetz
begrafenisstoet»
GezelIe door
uitvaard»
de straten
straten van
van Brugge
Brugge toog,
toog, was
was erermeer
meerdan
daneen
eenBruggeling
Bruggeling
zich ininverwondering
verwonderinghad
had
afgevraagd:
«Wie mag
mag die
die
die zich
afgevraagd
: <A3Vie
groote zijn,
zijn, dien
dien men
men nu
nubegraaft!»
begraaft!» Gezelle's
Gezelle's naam
naam had
had
groote
omtrent dertig
jaar tijd
tijd gehad
gehad om
om uit
uit het
het geheugen
geheugen van
van de
de
omtrent
dertig jaar
had
Bruggelingen en
Vlamingen te
te verdwijnen.
verdwijnen. Hij
Hij had
Bruggelingen
en van
van veel Vlamingen
jaar te
te Kortrijk
Kortrijk werkzaam
werkzaam geweest.
geweest. De
Delezers
lezersvan
vanDietsche
Dietsche
27 jaar
Warande
en
Belfort
dienden
er
dus
eerst
over
ingelicht
Warande en Belfort dienden er dus eerst over ingelicht
door E.
E. H.
H.
wie Gezelle
GezelIe was
was:: die
die inlichting
inlichting werd
werd gegeven
gegeven door
wie
S. Dequidt
Dequidt in
in het
het eerste
eerste artikel.
artikel. Hij
Hij was
wasdedeman
manboven
boven
S.
alle
schrijven
; niemand
alle berechtigd
berechtigd om
om over
overG.
G.Gezelle
GezelIete te
schrijven;
niemandheb
heb
ooit gekend
gekend die
die van
van gemoed
gemoed en
en inborst,
inborst, van
van geest
geest en
envan
van
ik ooit
hert beter
beter met
met Gezelle
GezelIeverwant
verwant was
was;; weinigen
wtinigen waren
waren er
er die
die
hert
geen
meerachting
achting
hem zoo
zoo goed
goedbegrepen,
begrepen,weinigen
weinigenofofgeen
hem
diedie
erer
meer
priester-dichter 1,begaafd
begaafd
en verkleefdheid
verkleefdheid voor
hadden. Zelf priester,dichter
en
voor hadden.
met
die hij
hij door lezing
lezing en
en studie
studie
met een
een allerfijnste
allerfijnste kunstsmaak
kunstsmaak die
had
had gelouterd,
gelouterd, was
was hij
hij inindedelaatste
laatstetijden
tijdenbijna
bijna dagelijks
dagelijks in
in
omgang
zijnen meester,
meester, en
en werd
werd hij
hijniet
nietzijn
zijnweerga
weergain
in de
de
omgang met zijnen
dichtkurist,
zeker was
dichtkunst, zeker
was hij
hij zijn
zijnevenbeeld
evenbeeldininweerde
weerdeals
alsgeleerde,
geleerde,
vastheid van
van oordeel
oordeelenendegelijkheid
degelijkheidvan
van
uitspraak,
fijnin vastheid
uitspraak,
in in
fijr1
heid van
van gevoel
gevoel als
als kunstenaar,
kunstenaar, in eenvoud
eenvoud des
des herten
herten en
en in
in
heid
waarheid, als
priester en
en als
als mensch.
mensch. Zijn
Zijntaal
taal en
enstijl
stijl zijn
zijn
waarheid,
als priester
gansch de
man:: sober
volgend met
met stalen
stalen lijn
lijn de
derijpheid
rijpheid
gansch
de man
sober en volgend
van de
de gedachte,
gedachte, zonder
zonderuitwendigen
uitwendigenpraal
praalofofwoordkunst,
woordkunst,
van
maar met
met een
een warmte
warmte die
die onweerstaanbaar
onweerstaanbaar aandoet.
In zijn
zijn
maar
aandoet. In
tweede artikel
artikel vooral
vooral waar
waar hij
hijhet
hetzakelijke
zakelijkevan
vandedebiographie
biographie
vOor
het meer
meer persoonlijke
persoonlijke van
van de
de beschouwing
beschouwingover
overGezelle
GezelIe
voor het
als
dichter, moet
moet opgeven,
opgeven, daar
daar isis en
enblijft
blijfthij
hijdedefijne,
fijne, goede
goede
als dichter,
Dequidt,
gansch van
van buiten
buiten als
als hij
hij isisvan
vanbinnen
binnen:
Dequidt, zoo gansch
:
»De
schoonheid isis overal
overal:: zij
zij isisdedeweerglans
weerglans van
van Gods
Gods
»De schoonheid
goedheid
en liefde,
liefde, van
van God
Godzelf,
zelf,zijzijis isdedevoorsmaak
voorsmaak des
des
goedheid en
hemels.
Alle schepselen
schepselen ademen
ademen die schoonheid
schoonheid uit
uit gelijk
gelijk de
de
hemels. Alle
bloem
hare geuren.
geuren. Die
Die schoonheid
schoonheid dringt
dringt inindedeziel
zieltetezamen
zamen
bloem hare
straalt:
met
het verheerlijkt
verheerlijkt beeld
beeld van
vanhet
hetwezen
wezenwaaruit
waaruitzijzijstraalt
met het
:
de
ziel die
dieerdoor
erdoorberoerd
beroerdwordt,
wordt, voelt
voelteen
eengenoegen
genoegen zoo
zoo
de ziel
zoet
dat, bij
bij weerslag,
weerslag, het
het hart
hartervan
ervan klopt,
klopt.het
hetgemoed
gemoedervan
ervan
zoet dat,
huivert,
en iningansch
ganschhet
hetwezen
wezeneen
eenverlangen
verlangenontstaat
ontstaat naar
naar
huivert, en
hooger
leven, hooger
hooger liefde,
liefde, hooger
hooger zaligheid.
zaligheid.
hooger leven,
1. Ten bewijze
dezen, z. menige
dichterlijke bijdrage
de eerste
eerste
bevvijze van
van dezen,
menige dichterlijke
bijdrage van
van hem
hem tot de
jaarg. van
het Westdaamsche
o. a.
Bietjes, Van
Van een
een oud
oud moederke,
Biekorf. o.
a. Bietjes,
van het
Westvlaamsche tijdschrift Biekorf.
Aan
E. V. enz.
enz.
Aan E.
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beeld enendeze
dezegloed
gloed
zijn
hemel bodendie
diekomen
komen
Dit beeld
zijn
alsals
hemelboden
spreken aan
ziel van
van hooger
hooger genot.»
genot.»
spreken
aan de
de ziel
Dequidt die
die
En
En dan,
dan, zoo
zoogansch
ganschnatuurlijk,
natuurlijk, als
alswas
was het
hetDequidt
voortsprak, volgt
volgt hierop
hierop::
voortsprak,
de ziele
ziele luistert
luistert
Als de
Spreek'et al een
een taal
taal dat
dat leeft,
leeft, •...
Spreek'et

Moest men
men iemand,
iemand, die
dieDequidt
Dequidtvan
vandichtbij
dichtbijgekend
gekendheeft,
heeft,
Moest
Dequidtzou
zoukunnen
kunnenschrijven
schrijvenover
over
vragen, wat hij
hij dacht,
dacht, dat
datDequidt
vragen,
Gezel1e, het
het antwoord
antwoord zou
zouvoorzeker
voorzekergeweest
geweestzijn
zijn:: ahij
«hij zal
zal
Gezelle,
uitkomen zijne
zijne:: echtheid, zijne
zijne grootheid,
grootheid, zijne
zijneheiligheid,
heiligheid,
doen uitkomen
als dichterv
dichter» en Dequidt
Dequidt schrijft:
schrijft: e:Gezelle
«Gezelle was
was een
een ware,
ware, een
als
machtige, een
een heilige
heilige dichter
dichter;; en
endeze
dezenederige
nederigeverhandeling
verhandeling
machtige,
niets anders
anders dan
dan die
diebewering
beweringmet
metenkele
enkelevoorbeelden
voorbeelden
beoogt niets
staven.»
te staven.»
Men kan
kan iemands
iemands gemoed
gemoedkennen
kennen door
door hetgeen
hetgeen hem
hem het
het
Men
wat hij
hij 't eerst opmerkt bij zijnen evenmensch
meest treft,
treft, door wat
meest
Dequidt schetst
schetst Gezelle
Gezelle als
als volgt:
volgt:
en Dequidt
en
«De gewone
sterveling die
die langs
langs gebaande
gebaande wegen
wegen een
een ge,
gegewone sterveling
c<De
noegelijk leven
vermijdt met
met alle
alle zorg
zorgalle
allegevaar
gevaarvan
van
noegelijk
leven zoekt, vermijdt
water, of
of wat
wat ook
ookde
degezondheid
gezondheidhinderen
hinderen kan
kan;; hij
hij
lucht of water,
lucht
spaart
bedeelt en
en legt
legt weg
weg voor
voorden
dendag
dagvan
vanmorgen
morgen;
hij
spaart en
en bedeelt
; hij
of stond,
stond, een
een woord
woord van
van lof
lofofofdank
dank;
hij weet
weet
zoekt op
tijd of
zoekt
op tijd
; hij
hoe
hij den
denmond
mondmoet
moetplooien,
plooien, den
denvoet
voetmoet
moetzetten,
zetten, het
het
hoe hij
opdat hij
hij het
het volk
volk dat
dat rond
rond hem
hem leeft
leeft
kleed
moet schikken,
schikken, opdat
kleed moet
zelfs
in den
den schijn
schijn ergere
ergere noch
noch stoote.
stoote.
zelfs in
«Gezelle,
edele man,
man, de
deheilige
heiligepriester,
priester,had
hadeen
een hoog
hoog en
en
de edele
eGezelle, de
edeloorbeeld,
en hij
hij ging
gingererzoodanig
zoodanigmet
metgansch
gansch zijne
zijne ziel
ziel
edel oorbeeld, en
naartoe,
wegen dezer
dezeraarde
aarde niet
niet bemerkte.»
bemerkte.»
naartoe, dat hij
hij de voorzichtige
voorzichtige wegen
Ik
wou hier
hier nog
nogzoo
zoomenige
menigeplaats
plaatsaangeven
aangevenenenoverschrij,
overschrij~
Ik wou
ven,
waar hij
hij ininzijn
zijnvlugge
vluggewoord
woordhet
hetmoeilijk
moeilijktetebepalen
bepalen
ven, waar
mij zoo
zoo gij
gijkunt,
kunt,
wezen
den dichter
dichter vangt:
«Doch wijs
wijs mij
wezen van
van den
vangt : aDoch
in
bloem of
ofblad,
blad, iningeur
geurofofkleur,
kleur, ininstorm
storm of
ofwind,
wind, wijs
wijs
in bloem
mij
geheimzinnig iets
iets waaruit
waaruit de
de schoonheid
schoonheid uutegenlacht,
tegenlacht,
mij dit geheimzinnig
vang
het op,
op, enentoover
tooverhethet
weer,iningepaste
gepastewoorden,
woorden,
vang het
mijmijweer,
zonder min,
zonder meer, zoodanig
zoodanigdat
dat uw
uwspreken
spreken mij
mij genieten
genieten
min, zonder
doet
wat gij
gij genieten
genieten mocht
mocht;; dan
dan zult
zult gij
gijdichter
dichterzijn.»
zijn.»
doet wat
Men
leze nog de
de heerlijke
heerlijke bladzijde
bladzijde 44,
en men
men zal
zal inzien
inzien
Men leze
44, en
hoe fijn
fijn de
de volgeling
volgelingzijnen
zijnenmeester
meesterheeft
heeftbegrepen.
begrepen.
Bij
bleefikikwat
watlanger
langerstilstaan,
stilstaan,omdat
omdathij
hijminder
minder
Bij Dequidt bleef
bekend
dan de
deandere
anderemedewerkers,
medewerkers,eene
eeneruimere
ruimerebekendheid
bekendheid
bekend dan
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verdient dan
gehad,
dan hij
hij tot
tothiertoe
hiertoeheeft
heeft
gehad,hijhijzal
zalze,
ze,ten
tenanderen,
anderen,
binnenkort
wel
voor
goed
verkrijgen.
binnenkort
voor goed verkrijgen.

o
Wat we
we hier
hiervan
vandedeVerriesten
Verriestente te
genieten
krijgenisisslechts
slechts
genieten
krijgen
datzij
zijover
overGezelle's
Gezelle'snaam
naamen
en
een
sprankel van het
het vuurwerk
vuurwerk dat
een sprankel
leven
en werk
werk hebben
hebbenafgeschoten.
afgeschoten. Echte
Echtedwepers
dweperszijn
zijn ze
ze
leven en
met Gezelle,
Gezelle, Gezelle
GezelIe isis schering
schering eneninslag
inslagvan
vanhun
hunleven,
leven,
met
levenstaakgenomen
genomen
vroeger en
en nu,
nu, en
enhet
hetschijnt
schijntofofzezetottot
vroeger
levenstaak
hadden hun
hun eigen
eigen wezen,
wezen, weten
wetenenenkracht
krachtgeheel
geheel tetedoen
doen
hadden
opgaan
toewijding, geheel
geheeltetebesteden
bestedenaan
aandedeverheerlijking
verheerlijking
opgaan in toewijding,
hun gewezen
gewezenleeraar.
leeraar. Prachtig,
Prachtig, zulk
zulk een
eenlevensdoel,
levensdoel, en
en
van
van hun
die
twee edelaardigen
edelaardigen kwijten
kwijten hunne
hunne opgenomen
opgenomen plicht
plicht op
op
die twee
meesterlijke wijze.
Pastor Hugo
H ugoVerriest,
Verriest,moet
moetikikzeggen
zeggen:
meesterlijke
wijze. Van Pastor
:
en veel
hem hooren, en
veel
«Men
moet hem
hem niet
niet LEZEN, men
men moet hem
«Men moet
spreken.» Van
Van Dr. Gustaf
Gustaf
meer nog,
nog, men
men moet
moet hem
hem zien spreken.»
meer
Verriest
is
't,
omgekeerd,
zijn
geschreven
woord
veeleer
dan
Verriest is 't, omgekeerd, zijn geschreven woord veeleer dan
schitterenden
en
zijn
gesproken wat
men hebben
hebben moet.
moet. Hugo
H ugoisisschitterend
zijn gesproken
wat men
Gustaf
diep, beide
beide zeggen
zeggen zoo
zoo mooie
mooie dingen,
dingen, dat
dat men
men ze
ze
Gustaf is
is diep,
hoort en
en naar
naar hen
henluistert
luistertalmaardoor,
almaardoor, dat
dat men
men ze
ze leest
leest en
en
hoort
het einde
eindetoe,
toe,enenbetreurt
betreurtdat
dathet
hetuit
uit
opneemt
zonder rust
rust tot het
opneemt zonder
is. Zij
Zij hebben
hebbenGezelle
GezelIegekend
gekendgelijk
gelijkniemand
niemandhem
hemgekend
gekend
is.
hier nu,
nu, isis
heeft
als mensch
mensch eerst,
als dichter
dichter nadien.
nadien. Dit
heeft als
eerst, en
en als
Dit hier
een eerste
eerste ontboezeming
ontboezeming van
van hunne
hunne liefde
liefde en
enbewondering,
bewondering,
een
hun kwalijk
kwalijkverkropte
verkroptewee
weeenenhun
hun
spijt,enenhun
hunhert
hertmaakt
maald
van hun
spijt,
ze welsprekend.
welsprekend. Later
Later zijn
zijn ze
zemeer
meerdan
danininééne
ééneomstandigheid
omstandigheid
ze
op dit
dit schrijven
schrijven teruggekomen
teruggekomen om
om het
hetteteverruimen
verruimenofoftetever,
ver~
diepen in
in andere
andere artikels
artikels of
ofvoordrachten.
voordrachten.
diepen
Verriest gaat
gaat G. G.
G.na
nainingansch
ganschzijne
zijnekunst,
kunst, ininden
den
Hugo Verriest
.ijn vers,
vers, in
in den
den rhytmus,
rhytmus, in
in de
de
vorm ervan,
zijne taal,
taal, in
vorm
ervan, in
in zijne
in zijn
klankenharmonie,
van klinkers
klinkers en
enstafrijmen,
stafrijmen, van
van
klankenharmonie,het
het spel
spel van
hoogslag en
en leegslag,
leegslag,enenhijhijbesluit
besluit:
«GezelIegenoot
genootzijn
zijneigen
eigen
: «Gezelle
zanggetuig. Hij
Hij dicht
dicht zijn
zijnoore,
oore~en
enzangspel,
zangspel, zijn
zijn tonge,
tonge~ en
en
zanggetuig.
lippenslag, zijn
zeI ven het
het allergrootst
allergrootst genot.
genot.
lippenslag,
zijn zelven
ofklinkers
klinkers in
in zijn
zijn verzen.
verzen. Hoe
Hoewaren
waren ze
ze
«En
klanken of
(tEn de
de klanken
hem
een genietbaar
genietbaar spel
spel en
enwonder
wonderakkoordgezang.
akkoordgezang.
hem een
«Hij luistert
Hij zingt
zingt om
om te
te zingen.
zingen. Hij
Hij
luistert zijn
zijn ze1ven
zelvenaf.
af. Hij
uitwendig,ininwoord
woorden
enzang.»
zang.»
zucht om
om te
te zuchten.
zuchten. Hij
Hij isis. ...
zucht
. . uitwendig,
Verriest bespreekt
bespreekt ook het
het innerlijke
innerlijke wezen
wezen van
van den
den
Hugo Verriest
dichter::
dichter
«Zijne zielgedichten
zielgedichten:: zijn
geest, zijn
zijn hert,
hert, zijne
zijne ziel.
ziel.
zijn geest,
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«Zijne
«Zijne natuurgedichten
natuurgedichten :: hij
hij draagt,
draagt, hij
hij baart,
baart, en
en herschept
herschept
geheel
de schoonheid
schoonheid van
van Vlaanderen.»
Vlaanderen.»
geheel de
schreef uit Haarlem
Guido
GezelIe en
en de
deFriezen:
Friezen: schreef
Haarlem de
deFries
Fries
Guido Gezelle
Johan
Winkier. Hier
Hierininditzelfde
ditzelfdetijdschrift,
tijdschrift,achtereenvolgens
achtereenvolgens
Johan Winkler.
in 1884,
1884, inin1886,
1886,inin1895,
1895,
reeds
't eenenen't ander,
't ander,
in
hadhad
hijhij
reeds
't een
«maar
lange na
na niet
niet alles
allesteteboek
boekgesteld,
gesteld,enenook
ookininandere
andere
«maar bij
bij lange
geschriften daar
dan iets
iets van
vanmedegedeeld.»
medegedeeld.»
geschriften
daar nu
nu en dan
Van de
de vriendschap
vriendschap die
diehem
hemaan
aansommige
sommige edele,
edele, vrome,
vrome,
Van
Vlamingen verbond,
verbond,van
vanzijne
zijnereizen
reizen en
en bezoeken
bezoeken
hooggeleerde Vlamingen
West.enen
Fransch. Vlaanderen, van
vanzijne
zijneontmoetingen
ontmoetingen en
en
in West,
Fransch,Vlaanderen,
ervaringen
die gewesten
gewestenen
enGouwen,
Gouwen,van
vanzijne
zijneeerste
eerstekennis,
kennis.
ervaringen in die
making met
met het
het Westvlaamsch,
Westvlaamsch, door
doorhet
hetIdioticon
Idioticonvan
van De
DeBo,
Bo,
making
vertelt
hier nu
nu de
devrije
vrijestandfries
standfriesmet
meteene
eenewarmte
warmte en
en een
een
vertelt hier
genot dat
dat gissen
gissen laat
laat hoe
hoegroot
grootzijne
zijnevereering
vereeringenenvriendschap
vriendschap
was voor
voor Gezelle,
Gezelle,enenmet
met
een
betreurenals
alsvoor
vooreenen
eenenverloren
verloren
een
betreuren
broeder: :«Guido
Gezelle, ach
ach 1! hij
hij isisvan
vanons
onsheen
heengegaan
gegaan1»
1»
broeder
«Guido Gezelle,
Hij
vertelt van
van de
defriesche
friesche taalbeweging
taalbeweging en
en hoe
hoe die
die met
met de
de
Hij vertelt
West. Vlaamsche, gelijkig
van bedoeling,
bedoeling, gelijkloopend
gelijkloopend te
te
WestNlaamsche,
gelijkig van
worstelen heeft
met dezelfde
dezelfde vijanden.
vijanden. «Geen
«Geenwonder,
wonder, dat
dat
worstelen
heeft met
Gezelle,dedehoofdman
hoofdmander
derWestvlaamsche
Westvlaamschetaalbeweging,
taalbeweging,
Guido Gezelle,
zich
bijzonderlijk en
groote liefde
liefde voelde
voeldeaangetrokken
aangetrokken tot
tot
zich bijzonderlijk
en in groote
friezen, tot
tot de
defriesche
frieschetaal,
taal,tottotdedevoorvechters
voorvechtersder
derfriesche
friesche
de friezen,
beweging.»
Meest van
van al
al gevoelde
gevoelde hij
hijzich
zichaangetrokken
aangetrokken tot
totJohan
Johan
Meest
Winkler zelf,
zelf, en
en de
devriendschap
vriendschap tusschen
tusschen die
die twee
tweemoet,
moet,
Winkler
tijdelijk althans,
althans, zeer
zeer innig
innig geweest
geweest zijn,
zijn, getuige
getuigedaarvan
daarvan de
de
tijdelijk
«vele brieven
brieven die
die weg
wegenenweer
weergingen
gingenvan
vanLeeuwarden
Leeuwarden(waar
(waar
«vele
ik [d.
[do i.i.Johan
JohanWinkler]
WinkIer]destijds
destijdswoonde)
woonde)
latervan
vanHaarlem
Haarlem
enenlater
naar Brugge
Kortrijk,» brieven
daar nog
nog alle
alle bewaard
bewaard
naar
Brugge en Kortrijk,»
brieven die daar
liggen. Al gauw
gauw was
was G.
G. G.,
G., door
doorJ.J.Winkler
WinkIer binnengeleid,
binnengeleid, in
in
liggen.
de »friesche
:»friesche taal
taal enenhare
harewaarde»
waarde»doorgedrongen,
doorgedrongen, met
metzijne
zijne
de
natuurlijke begaafdheid
talen te
te leeren,
leeren, tot
tot op
ophet
hetmerg
merg
natuurlijke
begaafdheid om
om talen
van de
de friesche
friesche taal,
taal, en
enzond
zondhij
hijzijn
zijnvriend,
vriend,met
metnieuwjaar,
nieuwjaar,
van
zijne wenschen
wenschen in
in friesche
friesche verzen.
verzen.
zijne
Die vriendschap,
vriendschap, nochtans,
nochtans, hoe
hoe hecht
hecht ook,
ook,zou
zouzekeren
zekeren dag
dag
of meer
meer derde
derde
afspringen,
afspringen, door
door tusschenkomst
tusschenkomst ievers
ievers van
van een
een of
personen —
- zoo mag
mag men
men ten
ten minste
minste besluiten
besluiten als
als men
men weet
weet
personen
stuk:: Vriendenzoen
uit
Laatste
ten
jare
1897,
dat het
het stuk
Laatste
Verzen,
ten
jare
1897,
Vriendenzoen
in
Biekorf verscheen
verscheen en
tot Johan
Johan Winkler
Winkier was
wasgericht.
gericht.
in Biekorf
en tot
Onvriendschap was
niet geheel,
geheel, en
en Guido
GuidoGezelle
Gezelle
Onvriendschap
was het
het niet
niet of niet
vriendenhandterug,
terug,maar
maar't'twas
was uit
uit
bood zijnen
zijnen vriend
vriend deJevriendenhand
bood
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met de
de drukke
drukke briefwisseling
briefwisseling \!n
de bezoeken,
bezoeken, en
en het
het uitnoo,
uitnoo.
met
en de
van
den
Vlaming
bleef
bij
den
vis unita fortior
fortior van den Vlaming bleef bij den Fries
Fries
digend vis
brengt deze laatste
laatste op
op het
het graf van den
zonder verhoor.
verhoor. Hier
zonder
Hier brengt
hulde, niet
afgestorvene eene prachtige
prachtige hulde,
niet alleen
alleen uit
uit zijn
zijn eigen
eigen
afgestorvene
maar zooals hij
hij zelf zegt: «Van de
de Friezen
Friezen in
in 't algemeen,
naam, maar
wier aloude
aloude eere zoo zeer
zeer door
door Guido
Guido Gezelle is bevorderd,
bevorderd,
wier
braven man,
man, den
den edelaardigen Vlaming,
komt den
den eenvoudigen, braven
geleerde, den
den grooten dichter
dichter ook
ook rechtmatig
rechtmatig
den grooten geleerde,
het eene eere
eere dat
dat ik
ik hem,
hem, nog
nog
groote hulde
hulde toe
toe —
- en mij is het
na zijnen
zijnen dood,
dood, die
diehulde
huldehier
hiermag
magbrengen,
brengen, als
alsuit
uitnaam
naam
na
Friesche yolk.»
volk.»
van 't geheele Friesche

o
0
Ook Dr. Gustaf
GustafVerriest
Verriest bespreekt Gezelle's kunst, zijn woord
dikwijls lang
lang rusten,
rusten, hunne
hunne jarenlange
jarenlange gedragen,
gedragen.
en beeld, en hun dikwijls
ze beide
beide te
te zamen
zamen open
open bloeien,
bloeien, die
die slapende botten.
eer ze
heid eer
wegen van
vanbeide
beideschrijvers
schrijvers Verriest, kruisen op het punt
punt
De wegen
van de twee
twee perioden
perioden in
in Gezelle's leven.
van
en ver'schillende
verschillende
nu eerst
eerst hoe,
hoe, in
in zijn
zijn twee
tijden en
«Beziet nu
twee tijden
vormen, dezelfde
dezelfde mensch bestaat in zijn blijvende maar gesterkte
vormen,
G. Verriest:
- schrijft
Pastor Verriest en
Dr. G.
en Dr.
Verriest :
gaven,» —
schrijft Pastor
«Het eerste
eerste tijdvak
tijdvak loopt over
over van
van gemak
gemak en weelde,
weelde, van
van
«Het
ken,
jeugd en
en van
van romantismus
gemak en
en overvloed ken.
romantismus ;; weelde,
weelde, gemak
jeugd
merken onbetwistbaar
onbetwistbaar de eerste
eerste jaren
jaren van
van Gezelle;
Gezelle ; gedachten
merken
verder :
en
gevoelens, alles
in deun
deun en
en dicht,» en verder:
en gevoelens,
alles liep
liep uit in
«Onder de rijpende
rijpende jaren,
jaren, had
hadzijn
zijn geest
geestdiepe
diepeveranderingen
veranderingen
onover,
romantisme was er
er teenemaal uit,
en onover.
ondergaan.
uit, en
ondergaan. Het romantisme
winbare afkeer
walg lag
lag hem
hem in
in vleesch en
bloed tegen
tegen
en bloed
winbare
afkeer en
en walg
alle
onwaarheid in
woord, in
in wezen
wezen en
en vorm.
alle onwaarheid
in beeld
beeld en
en woord,
«Ware
ware taal,
taal, de
de ware
ware natuur gelijk ze in vorm,
beelden, ware
eWare beelden,
verwe en
klank van
van eeuwen
eeuwen her
her daar
daar is,
is, de
deware
ware doogende
en klank
en poogende ziel met
met haren
haren onvergankelijken zucht naar hooger
goed
en genot
genot1I
goed en
«Daar
vroeger de
de dichter
dichter zijne gevoelens
en indrukken,
indrukken,
gevoelens en
«Dan vroeger
onder het
het loopen der
penne verwekt
verwekt wierden,
wierden,
naarmate zij
der penne
zij onder
volgde,
om langs
langsallerhande
allerhande omwegen
omwegen weder
weder op
op zijne eerste
volgde, om
alles dicht
dicht gesloten,
gesloten, nooit
nooit en
en wijkt
wijkt
baan
geraken, staat
baan te
te geraken,
staat nu
nu alles
hij
van
het
scherp
aangeschouwd
beeld
en
alle
bij
beelden
hij van het scherp aangeschouwd beeld en alle bijbeelden
dwingt
hij met
met meesterkracht in hetzelfde
hetzelfde raam.
raam.
dwingt hij
«De heerschappij
heerschappij van
de taal
nu tot
totonberekenbare
onberekenbare
van de
is nu
taal ...
. . . is
kracht gestegen.»
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Tusschenin
T usschenin die twee
twee tijden
tijden ligt
ligthet
hetlange
langezwijgen
zwijgenvan
van G.
G. G.
G.
dat
dat nog
nog onlangs
onlangs zooveel inkt
heeft doen
doen vergieten
vergieten in
in een
een
inkt heeft
onverkwikkelijke
pennetwist.
onverkwikkelijke pennetwist.

o
August
Cuppens, het
het limburgsch
pastoorke en
zijn vriend
vriend
August Cuppens,
Limburgsch pastoorke
en zijn
lenaerts, de
dichter van
van de
de Alvermannekens, waren 't die voor
Lenaerts,
de dichter
Gezelle de
bane openbraken
openbraken waarvan
waarvan hij
hij spreekt
spreekt in
in eenen
de bane
aan hen
hen:: c<de
«de geheime
bane die
die ligt,
ligt, van
vande
deoudste
oudstetijden
tijden
brief aan
geheime bane
West. Vlaanderen en
Limburg,» en
en er
er bestonden
bestonden
tusschen WestNlaanderen
af, tusschen
en Limburg,»
betrekkingen als
van vader
vader tot
tot kinderen,
kinderen, tusschen
GezelIe en
betrekkingen
als van
tusschen Gezelle
jonge Limburgers.
Limburgers. «Jong
«Jong Limburg
Limburg moet
moet GezelIe
alles
de jonge
Gezelle alles,
alles, alles
dank
weten
dat
het
i3
of
ooit
worden
zal.»
dank weten dat het is ooit worden zal.»
A. Cuppens
Cuppens vertelt
vertelt dan
dangemoedelijk
gemoedelijkvoort
voortover
overhet
hetstichten
stichten
taal en
en letterkunde:
van
het limburgsch
Limburgsch tijdschrift
van het
tijdschrift voor
voor taal
letterkunde :
't Daghet
den Oosten,
Oosten, hoe GezelIe
jongeLimburgers,
Limburgers,
Daghet in
in den
Gezelle hun, jonge
zijnen mantel
mantel had geworpen,
geworpen, en
enhoe
hoezezemet
metvelen
velenaan
aan 't zoeken
zijnen
en zanten gingen,
aan 't werken en 't doen ontstaan
de
gingen, aan
ontstaan van
van de
limburgsche taalbeweging.
taalbeweging.
Limburgsche

o
0
boek biedt
biedt verders nog een
een weinig
weinig beduidende
beduidendebijdrage,
bijdrage,
Het boek
Gustaaf Segers,
Segers, sprekend
van de
de Akademie;
van Gustaaf
sprekend als
als lid
lid van
Akademie ; en
de beschrijving
beschrijving van
van des
desdichters
dichtersvorstelijke
vorstelijkebegraving.
begraving.
U

«Guido GezelIe,
erken». Van dit Dietsche
Werken».
Gezelle, zijn Leven en zijne W
((Guido
nu
de uitgever
uitgever L.
1. J.
J. Veen
Veen
Warande.en.Belfort.nummer,
heeft
heeft
nu
de
Warande,en,Belfort4lummer,
een herdruk
herdruk gemaakt,
gemaakt, ditmaal
ditmaal in den
den vorm
vorm van
van twee
twee andere
andere
een
boeken die
die hij
hij vroeger
vroeger uitgaf,
uitgaf, teteweten,
weten,een
eenover
overStreuvels,
Streuvels,
boeken
door A. de
de Ridder.
Ridder. Wel.
en
een over
over Hugo
H ugo Verriest, beide
beide door
Wel,
en een
zijn eigen
eigen wensch en
aan die van
van
aan zijn
en aan
daarmeé aan
licht zal hij daarmeê
publiek voldoening
voldoening gegeven hebben,
lezend publiek
het Nederlandsch lezend
namelijk met
het onvolledige
onvolledige uit
uit tetegeven
gevendaar
daarwaar
waar niets
niets
namelijk
met het
volledigers bestond.
Ons heeft
heeft het
hetnochtans
nochtansgeschenen,
geschenen, dat
dat de
de
bestond. Ons
en wijlen
wijlen Guido
Guido Gezelle's leven
nu
ons en
leven nu
afstand tusschen ons
reeds
genoegis,is,opdat
opdatwij
wijons
onsniet
nietmeer
meerzouden
zoudentevreden
tevreden
reeds groot genoeg
houden
met enkele
enkele losse
losse artikelen
artikelen over
over den
denman.
man. Eene stevige
houden met
studie
over Guido
Guido Gezelle's leven
en werken
werken zou
zou thans
thans reeds
reeds
leven en
studie over
hare tijd
tijd komen
komen 1.'•
op hare
J.
Zie:: Van
volgende nummers.
nummers.
Van onzen
onzenTijd.
Tijd,XIII,
XIII, 16 Nov. 1912, en volgende
1. Zie

LEVENSWOORDEN.
Vlijt is niets anders
anders dan een voortdurend en
Vlijt
en intensief willen,
maar dat willen moet
maar
een lichamelijken grondslag
hebben.
moet een
grondslag hebben.
MElJMANN.
MEUMANN.

oLi
Karakter
willen en
en handelen;
handelen; veel.
Karakterisis een
een individueel
individueel soort willen
veel,
zijdigheid is
de dood
dood van
vaneen
eenkarakter.
karakter.
is de
MEUMANN.
MEUMANN.

o0
De schoonste
schoonste gave,
gave, die
dieGod
Godininzijn
zijngrootheid
grootheid schonk
schonk en
en
aan
aan zijn
zijn goedheid het
het meest
meest geevenredigd is en
en door
door hem
hem het
het
meest gewaardeerd
gewaardeerd wordt,
vrije wil,
wil, waarmede
waarmede de
de intel.
meest
wordt, is
is de vrije
intel,
ligente schepselen
werden en
en zijn
zijn begiftigd.
begiftigd.
schepselen allen
allen werden
DANTE.

o
0
Zoo worden nooit
welkende zielen,
zielen, die in
in zich
zich niet
niet
nooit geleid welkende
vonden 't geloof
aan zich
zich en
en eigen
eigen meerderheid,
meerderheid, want
want zie,
zie, dit
dit
geloof aan
eigen,
eigen, innerlijke
innerlijke licht,
licht, 't eenigste wat men
men niemand
niemand kan
kan ver.
ver,
strekken, komt van
dat alle
alle leven sticht.
van het zelf,
zelf, dat
v. EEDEN.
V.

o
0
De vrije
vrije wil
wil wijst
wijst de ziel
ziel bij
bij 't wisselspel
wisselspel der kansen
kansen haar
haar
stell'gen weg 't onrustig
onrustig leven
door, nimmer
nimmer genoopt
genoopt tot
tot
leven door,
andere richting,
naar recht
recht verstand
verstand van
van d'
d' eigen
eigen aard
aard
andere
richting, dan
dan ze naar
verkoor.
v. EEDEN.
EWEN.
V.

0

HEEFT NEDERLAND EEN
HEEFT
EEN NEUTRALITEITS
NEUTRALITEITS::
PLICHT
PLICHT VERZUIMD?
M.
P. C.
C. VALTER.
VALTER.
M. P.

ET verschijnen
verschijnen van
van twee
twee Grieksche torpedojagers
H ET
torpedojagers voor
H
Vlissingen, onmiddellijk
onmiddellijkna
nahet
hetuitbreken
uitbrekenvan
vanden
denBalkan,
Balkanoorlog,
door de
detelegraaf
telegraafwereldkundig
wereldkundig gemaakt,
gemaakt, heeft uit
oorlog, door
den
aard der
der zaak
zaak in
in breeden kring ernstige aandacht
den aard
aandacht gehad.
slechts voor de direct
direct belanghebbende,
belanghebbende, oorlogvoerende
Niet slechts
eder~
mogendheden
de behandeling
behandeling van
vandeze
dezebodems
bodems in
in N
mogendheden was de
Neder,
landsch
watergebied eene
eene zaak
van groot
groot gewicht,
gewicht, -— alle
landsch watergebied
zaak van
kabinetten in Europa
kabinetten
Europa waren
waren gehouden
gehoudenscherp
scherpacht
achttetegeven
gevenop
op
door de
de Nederlandsche
Nederlandsche regeering toegepaste neutraliteit in
de door
verband met
met het
hetverblijf
verblijfdier
diervaartuigen
vaartuigenininonze
onzeterritoriale
territoriale
verband
wateren, opdat,
hunne Staten
Staten in
in oorlog
oorlogkomen,
komen, thans
thans
wateren,
opdat, ingeval
ingeval hunne
tot steun
steun van
van hunne belan,
belan.
neergelegde
precedenten eventueel
eventueel tot
neergelegde precedenten
gen, begeerten
begeerten of eischen, zullen kunnen worden voorgebracht,
gen,
is daarom
daarom voor
voor ons
ons zelf
zelfvan
vanzeer
zeergroot
grootbelang
belangzorgzaam
zorgzaam
Het is
te overwegen,
overwegen, of
of de
degevolgde
gevolgdegedragslijn
gedragslijn inderdaad
inderdaad de
de juiste
juiste
is geweest
geweest -— en,
zoo
ja,
of
zij
dan
niet
voor
eene
verkeerde
en, zoo ja, of zij dan niet voor
de Nederlandsche
N ederlandsche autoriteiten
autoriteiten
interpretatie
interpretatie vatbaar
vatbaaris.
is. Zouden de
in
een of
ofander
anderopzicht
opzichthebben
hebbengefaald
gefaald of
of gedwaald, dan ware
in een
nogeen
eenwezenlijk
wezenlijk voordeel,
voordeel, spoedig
spoedig tot
tot eene
juiste
het toch
toch nog
het
eene juiste
tot volmondige
volmondige erkenning
erkenning daarvan
De
kennis en
en tot
kennis
daarvantetekomen.
komen. De
feiten
immers zijn
zijn aan
aan tegenwoordig
tegenwoordig ofoftoekomstig
toekomstig belang
belang
feiten immers
hebbende regeeringen bekend. Eene openlijke
bespreking is
openlijke bespreking
dus gewenscht.
Naar wij
wij uit
uithoogst
hoogstbetrouwbare
betrouwbarebron
bronvernemen,
vernemen, hebben
hebben
Naar
de
feiten, in
in verband
verband met
met het
hetverblijf
verblijf der
der Grieksche schepen
de feiten,
van belang,
belang, zich
zich als
als volgt
volgt toegedragen:
toegedragen :
van
en October, toen
toenreeds
reeds een
een feitelijke
feitelijke oorlogs~
Omstreeks
den 17
oorlogs,
17"
Omstreeks den
Turkije bestond,
bestond, doch geen
Griekenland en Turkije
toestand tusschen Griekenland
formeele oorlogsverklaring
gedaan en
en ter
ter kennisse onzer
oorlogsverklaring was
was gedaan
regeering gebracht -— op
een
tijd
dus,
toen
bijzondere waak,
waak.
op een tijd dus, toen bijzondere
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zaamheid met
betrekking tot
tot het
hetverkeer
verkeervan
van vreemde
vreemde oorlogs,
oorlogS$
met betrekking
schepen
in onze
onzeterritoriale
territoriale wateren
wateren wel
wel reeds
reeds mocht
mocht worden
worden
schepen in
betracht, doch de
betracht,
deneutraliteitsplicht
neutraliteitsplichtnog
~oggeen
geenbijzondere
bijzonderebeper,
beperkingen
aan dit
dit ve.rkeer
ve~keer oplegde, voer
voer een
eentorpedojager,
torpedojager, nieuw
nieuw
kingen aan
werf, de
de Schelde
Scheldeop,
op,naar
naar Antwerpen.
afgeleverd door een Duitsche
Duitsche werf,
Antwerpen.
0n October,
Den 19
toen de
deformeele
formeeleoorlogsverklaring
oorlogsverklaring had
had
19en
October, toen
plaats
ter kennisse
kennisse van
van onze
onzeregeering
regeeringgekomen
gekomen
plaats gevonden
gevonden en ter
bootuituitAntwerpen
Antwerpen
(waar
ammunitiehad
had
was,
keerde deze
deze boot
was, keerde
(waar
zijzijammunitie
gehaald
en
een
dubbele
Grieksche
bemanning
had
aan
boord
gehaald en een dubbele Grieksche bemanning had aan boord
genomen)
als wel toegerust
toegerust oorlogsschip
oorlogsschip in
in Nederland
Nederland terug.
terug.
genomen) als
Op denzelfden
denzelfden dag
dag verscheen
verscheen nog
nogeen
eentvveede
tweedetorpedojager
torpedojager
te
Vlissingen, direct
direct komende
komende van
van een
een Duitsche
Duitsche Oostzee,
Oostzee$
te Vlissingen,
haven.
deze boot
boot was
was kennelijk
kennelijk pas
pas door
door de
de werf
werf afge,
afge.
haven. Ook
Ook deze
leverd. Zij
leverd.
Zij was
wasbemand
bemandmet
meteenige
eenigeGrieksche
Grie!<scheofficieren
officieren en
en
werf van
van aanbouw.
aanbouw.
personeel van
personeel
van de werf
De van
vanAntwerpen
Antwerpenkomende
komendeGrieksche
Griekschetorpedojager
torpedojager heeft
heeft
zich
toen gereed
gereed gemaakt
gemaakthet
hetovertollige
overtolligedeel
deelvan
vanzijne
zijnebeman,
bemanzich toen
werfvan
van aanbouw
aanbouw
ter vervanging
vervangingvan
vanhet
hetpersoneel
personeelvan
van de
de werf
ning ter
op het
het andere
andere schip
schip over
overtetebrengen
brengen;
maarde
deNederlandsche
Nederlandsche
; maar
autoriteiten
verboden en
en effectief
effectief belet
belet (als
(alszijnde
zijnde
autoriteiten hebben
hebben dit
dit verboden
toelating daarvan
daarvan gelijk
gelijk tete stellen
stellenmet
methet
hetuitrusten
uitrusten van
vaneen
een
toelating
oorlogsschip aan
aan een
eenoorlogvoerende
oorlogvoerendetoebehoorende,
toebehoorende,hetgeen
hetgeen
oorlogsschip
den neutraliteitsplicht
neutraliteitsplicht verboden
verboden is).
is).
door den
innemen van
van steenkool
steenkool isisechter
echteraan
aandedetorpedojagers
torpedojagers
Het innemen
toegestaan.
ston October
October in
in den
denvoormiddag
voormiddag hebben
hebben de
de beide
beide
Den 21
21sten
schepen de
de reede
reede van
vanVlissingen
Vlissingenverlaten,
verlaten,nadat
nadatde
deaan
aan oorlog,
oorlog$
schepen
voerend en toegestane
toegestane verblijfsduur
verblijfsduur van
van 24
24 uur
uur wegens
wegensbeweerd
beweerd
voerenden
wettige reden,
reden, was
was verlengd.
verlengd. Een
Een Nederlandsche
N ederlandschetorpedoboot
torpedoboot
wettige
de Grieksche
Grieksche schepen
schepentot
totaan
aandede
grensonzer
onzerterritoriale
territoriale
heeft de
grens
wateren geconvoyeerd.
geconvoyeerd.
wateren
T en slotte
slotte worde
worde als
alsbijkomstig
bijkomstigfeit
feitvermeld,
vermeld,dat
dat de
de Neder,
N eder$
Ten
land sc he neutraliteitsverklaring
neutraliteitsverklaring den
den 21sten
21 sten October isis uitgevaar,
uitgevaarlandsche
ofenkele
enkeleuren
uren nadat
nadat de vaartuigen vertrokken
vertrokken waren.
waren.
digd, een
een of
Sommige personen
personen schijnen
schijnen tetemeenen
meen enaan
aandeze
dezeomstandigheid
omstandigheid
Sommige
ofmeer
meergroote
grootebeteekenis
beteekenis tetemogen
mogenhechten
hechten —
- wel
wel ten
ten
min of
min
onrechte. Immers,
Immers, de
de neutraliteitsverklaring
neutraliteitsverklaring is eene
eene eenzijdige
eenzijdige
onrechte.
handeling, welke
welke geenszins
geenszins noodig
noodigisisom
omeene
eeneinternationale
internationale
handeling,
Deneutraliteitsplicht
neutraliteitsplicht
rechtsverhouding in
het leven
leven teteroepen.
roepen.De
rechtsverhouding
in het
dat de
deoorlogstoestand
oorlogstoestand
neemt een aanvang
aanvang op het
het oogenblik,
oogenblik, dat
neemt
ter kennis
kennis van
van eene
eene regeering
regeering komt
komt en
enmoet
moetvol
voleffect
effectnemen
nemen
ter
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zoodra ~e
de autoriteiten
autoriteiten tijd
tijd gehad
gehad hebben
hebben de
de noodige
maat.
noodige maat%
regelen
de handhaving
handhaving van
van onzijdigheid
onzijdigheid tetetreffen.
treffen.
regelen voor
voor de
Getuige
hare eigene
eigene handeling,
hûndeling, nu,
nu, had
haddedeNederlandsche
Nederlandsche
Getuige hare
zij het
hetbemannen
bemannenvan
van een
een der
der Grieksche booten
booten
regeering, toen zij
den ,
N ederlandsch rechtsgebied
belette, den
den 19
in Nederlandsch
rechtsgebied verbood
verbood en belette,
19den,
slechts kennis
kennis van
vanden
den oorlogstoestand,
oorlogstoestand, maar ook de macht
macht
niet slechts
de onzijdigheid
onzijdigheid te
te handhaven.
handhaven.
De Nederlandsche
N ederlandsche regeering
heeft blijkens
hare neutrali.
regeering heeft
blijkens hare
neutrali%
dan niet
niet formeel
formeel en
en ook
ook
teitsverklaring duidelijk,
duidelijk, zij
zij het
het dan
woordelijk, de voorschriften
voorschriften gevolgd,
gevolgd, neergelegd
neergelegd door
niet woordelijk,
doior de
XIII. «concemant
Tweede Vredesconferentie in de Conventie XIII,
aconcernant les
droits et les devoirs
devoirs des Puissances
Puissances neutres en
cas de
de guerre
guerre
en cas
maritime.»
Geen der
der in
in den
denBalkan
Balkan oorlogvoerende mogendheden
Geen
mogendheden is
dezeconventie
conventietoegetreden.
toegetreden.Beroep
Beroephunnerzijds
hunnerzijds op
op daar.
tot deze
claar%
of
precedenten
is
dus
niet
uitge.
van
afwijkende
beginselen
van afwijkende beginselen of precedenten dus niet uitge%
sloten ; want
sloten;
art. 28 der
conventie bepaalt
bepaalt uitdrukkelijk,
uitdrukkelijk, dat
dat
want art.
der conventie
zij alleen
bindend is, indien
indien alle
alle belligerenten zijn toegezij
alleen dan
dan bindend
toege%
treden.
In aansluiting
aansluiting met
met art.
art. 8 der
Conventie XIII
XIII bepaalt
bepaaltart.
art. 14
In
der Conventie
der
N ederlandsche Verklaring:
Verklaring :
der Nederlandsche
Het is
is verboden
verboden binnen
binnenhet
hetrechtsgebied
rechtsgebied van
vanden
denStaat,
Staat,ten
ten behoeve
behoeve
militaire doeleinden
doeleindenbestemd
bestemd
van een
een oorlogvoerende, vaartuigen
vaartuigen voor militaire
van
uit te
te rusten,
rusten, tete bewapenen
bewapenen of
oftetebemannen
bemannen of
of zoodanige vaartuigen
uit
te verschaffen.
verschaffen. 1
aan een oorlogvoerende
oorlogvoerende toe,te,voeren
toe,te'voeren of te

Art. 15 verbiedt
oorlogsschepen of
ofdaarmede
daarmede gelijk gestelde
verbiedt oorlogsschepen
vaartuigen
belligerent op
op eenigerlei wijze
binnen het
het
vaartuigen van
van een belligerent
wijze binnen
rechtsgebied van
den Staat
Staat behulpzaam
behulpzaam te zijn
zijn in
in de
de vermeer.
rechtsgebied
van den
vermeer%
of uitrusting.
uitrusting.
dering hunner
bemanning of
hunner bemanning
vast, dat
dat het
het o.m.
o.m. verboden
verbodenisis meerdere brand.
Art. 10 stelt
stelt vast,
brand,
om, met
met verbruik
verbruik van
van den
den
stof
in tetenemen,
nemen, dan
dan noodig is om,
stof in
eventueel reeds
reeds aanwezigen
aanwezigen voorraad,
voorraad, de
denaaste
naastehaven
havenvan
vanhet
het
eventueel
eigen
land te
te bereiken.
bereiken.
eigen land
Een
verplichting tot
totlevering
leveringvan
vanbeperkte
beperkte hoeveelheid
hoeveelheid steen.
Een verplichting
steen%
wordt echter
echterniet
nietaangenomen,
aangenomen, noch
nochonder
onderoudere
oudere rechtskool wordt
rechts%
regels, noch
in de
de Conventie,
Conventie, noch
noch inindedeNederlandsche
N ederlandsche
regels,
noch in
Verklaring. Ofschoon
Conventie aan
aan de
de vergunning van
Verklaring.
Ofschoon de
de Conventie
1. Ter
tweede Vredesconferentie
Vredesconferentie werd
werd het
hetvoorstel
voorstelvan
vanBrazilië
Braziliëom
omhet
hetverstrekken
verstrekken
Ter tweede
toevoeren van
van zes
zesmaanden
maanden véér
vóórhet
hetuitbreken
uitbrekenvan
vanden
denoorlog
oorlogbestelde
bestelde en
en op
op
of toevoeren
stapel gezette
gezette schepen
niet te
te verbieden,
verbieden, alleen
alleen door
door Denemarken gesteund en zonder
zonder
stapel
schepen niet
verworpen.
stemming verworpen.
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levering geen bepaalde
levering
bepaalde voorwaarden
voorwaardenverbonden
verbondenheeft,
heeft,zal
zal zulke
zulke
verstrekking onder
ontwijfelbaar als
als neutra,
neutra.
onder omstandigheden
omstandigheden toch ontwijfelbaar
liteitsschending kunnen worden
worden aangemerkt.
aangemerkt. Van
Van de
de opvattingen
opvattingen
welke
daaromtrent gehuldigd
houding van
van
welke daaromtrent
gehuldigd worden,
worden, geeft
geeft de houding
De autoriteiten
autoriteiten op
op Malta
Malta
Engeland
eene aanwijzing.
aanwijzing. De
Engeland in
in 1904
1904 eene
en in Egypte
en
Egypte hebben
hebben toen
toen de
deverstrekking
verstrekking van
van steenkool
steenkool aan
aan
Russische
het Suez,Kanaal
Suez.Kanaal naar
naar de
de
Russische oorlogsschepen,
oorlogsschepen, welke
welke via het
]apansche
varen, belet.
belet. Er
Er is
is zeer
zeer veel
veel te
te zeggen
zeggen
Japansche zeeën
zeeën wilden
wilden varen,
tegen
deoverheerschende
overheerschende
opvattingenomtrent
omtrent het
hetvraagstuk
vraagstuk
tegen de
opvaftingen
I
der
steenkoolleveranties aan
aan belligerenten.
belligerenten. Maar
Maar die
diekwestie
kwestie
der steenkoolleveranties
komt hier
komt
hier niet
niet in
in dispuut.
dispuut. Zooals
Zooals dedezaken
zakenthans
thansstaan
staan
schijnt
steeds de
deernstigste
ernstigste overweging
overweging waard
waard te
te zijn
zijn
schijnt het
het wel steeds
van alle
hand.
van
alle Staten,
Staten,die
diehunne
hunneneutraliteit
neutraliteitgestreng
gestreng willen
willen hand,
haven,
steenkool te
te weigeren
weigeren aan
aan oorlogsschepen,
oorlogsschepen, die
diezich
zich
haven, steenkool
rechtstreeks
van den
den strijdstrijd- begeven.
Art. 16
16
rechtstreeksnaar
naarhet
het tooneel
tooneel van
begeven. Art.
van
de Nederlandsche
N ederlandscheonzijdigheidsverklaring
onzijdigheidsverklaring verbiedt
verbiedt dan
dan
van de
ook uitdrukkelijk
uitdrukkelijk de
delevering
leveringvan
vansteenkool
steenkoolaan
aan oorlogsschepen
oorlogsschepen
van belligetenten
be.
van
belligerenten zonder
zonder voorafgaande
voorafgaande machtiging
machtiging van
van de
de be,
voegde autoriteit
autoriteit ter
ter plaatse.
plaatse.
Voor
zooverre de
de Conventie
Conventie van
van 1907,
1907, waarop
waarop de
de Neder,
Neder.
Voor zooverre
landsche
neutraliteitsverklaring is gebaseerd,
gebaseerd, op
opbelligerenten
belligerenten
landsche neutraliteitsverklaring
bindend zal
zal kunnen
kunnen worden
wordenverklaard
verklaard en
en hare
hare verbods,
verbods. en
en
bindend
letterlijke interpretatie
interpretatie zouden gedoogen,
gedoogen,gaan
gaan
verlofbepalingen letterlijke
Nederlandsche autoriteiten
autoriteiten ontwijfelbaar
ontwijfelbaar vrij
vrij uit,
uit, hebben
hebben
de Nederlandsche
zij
zij de onzijdigheid
onzijdigheid gehandhaafd.
gehandhaafd. Nu isis wel
welde
deConventie
Conventieniet
niet
op belligerenten
belligerenten in
in den
den Balkan
Balkan en
en is
is
noodwendig bindend
bindend op
noodwendig
eene
eene letterlijke
letterlijke interpretatie
interpretatie uit den
den booze,
booze,maar
maartoch
tochmoet
moet
aannemen, dat de Nederlandsche
N ederlandscl'!.eregeering
regeeringzich
zichdegelijk
degelijk
men wel aannemen,
zal hebben
hebben vergewist,
vergewist, dat
dat hare
hare houding
houding het
hetland
landgeen
geendirecte
directe
zal
schade of
of moeilijkheden
moeilijkheden zal
zal kunnen
kunnenveroorzaken.
veroorzaken. Als
Alsevenwel
evenwel
schade
geheel onbevangen
onbevangen wordt
wordtonderzocht
onderzocht ofofdedeautoriteiten
autoriteitenniet
niet
geheel
zonder noodzaak
noodzaak iets
iets hebben
hebben toegelaten,
toegelaten, dat,
dat,bij
bijeene
eeneeerlijke
eerlijke
zonder
handhaving van onzijdigheid
onzijdigheid had
had moeten
moeten en
en kunnen
kunnen worden
worden
handhaving
dat onze
onzepositie
positiegeenszins
geenszins
belet,
belet, dan
dan zal
zal vermoedelijk
vermoedelijk blijken,
blijken, dat
is als
als gewenscht
gewenscht mag
mag heeten.
heeten. Mij
Mijalthans
althans wil
wilhet
het
zuiver is
zoo zuiver
N ederlandsche autoriteiten
autoriteiten wel
wel degelijk
degelijk
voorkomen, dat
voorkomen,
dat de
de Nederlandsche
totden
den
aan een
een ernstig
ernstig verzuim
verzuim schuldig
schuldigstaan
staanmet
metbetrekking
betrekking tot
aan
de Duitsche
DuitscheOostzeehaven
OostzeehaventeteVlissingen
Vlissingengekomen
gekomentorpedo,
torpedo.
van de
dat de
devraag
vraagofof
Nederlandhethet
recht,eventueel
eventueel
jager; ; en
jager
en dat
Nederland
recht,
plicht, had
hadhet
hetvan
vanAntwerpen
Antwerpenkomende
komendeoorlogschip
oorlogschip(van
(van
den plicht,
te voorzien
voorzien en)
en)tetelaten
latenpasseeren,
passeeren,alleen
alleendan
dan inintoe,
toesteenkool te
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stemmenden zin
zin beantwoord
beantwoord zou kunnen worden, wanneer
wanneer werd
aangenomen, dat
dat België
aangenomen,
België zulk
doortochtsrecht heeft,
als onze
onze
zulk doortochtsrecht
heeft, als
internationale verplichtingen
verplichtingen begrenst
begrenst en niet
internationale
niet b~staanbaar
btstaanbaar is
met onze souvereiniteit over
met
Schelde.
over de Schelde.
De behandeling,
De
behandeling, aan
aan het
het eene en
aan het andere
andere schip
schip te
te
en aan
beurt
moet afzonderlijk
afzonderlijk beschouwd
beschouwd worden.
beurt gevallen,
gevallen, moet

I.I. De
De van
van de
de Duitsche Oostzeehaven
Oostzeehaven den 19<n
19en October ter
reede van
Vlissingen komende
komendetorpedojager
torpedojagerwas
waskennelijk
kennelijkpas
pas
van Vlissingen
door de
door
de werf
werfvan
vanaanbouw
aanbouwafgeleverd
afgeleverd -— vermoedelijk
vermoedelijk juist
even vóór Griekenland,
hetwelk de
de vijandelijkheden
vijandelijkheden feitelijk
feitelijk
Griekenland, hetwelk
ieeds geopend
geopend had,
reeds
had, officieel
officieel den
denoorlog
oorlogverklaarde
verklaarde (18 Oct.) 1.'•
Het
was een
eenniet
nietvolledig
volledigtoegerust,
toegerust, maar
maar een
een nog
nog «in
Het was
oin staat
van uitrusting verkeerend», een uitgerust wordend, oorlogsschip
oorlogsschip::
de kannonnen waren
aan boord,
boord, maar
maar het
het miste
miste bemanning
waren aan
om schip
schip en
enkanonnen
kanonnentetebedienen,
bedienen,dewijl
dewijlmatrozen
matrozenen
enstokers
stokers
(personeel van
van de werf
(personeel
werf van
van aanbouw)
aanbouw)slechts
slechts tijdelijk
tijdelijk voor het
varen beschikbaar
varen
beschikbaar waren;
de steenkool,
steenkool, noodig om
zich
waren ; ook de
om zich
tooneel
naar het
te kunnen
kunnen begeven,
begeven,
naar
van
strijd op
van den
den strijd
op weg
weg te
ontbrak
(hoogstwaarschijnlijk ontbrak
proviand en,
en, ten
ten
ontbrak (hoogstwaarschijnlijk
ontbrak mede
mede proviand
slotte, ook de
de ammunitie
ammunitie om gevecht
kunnen voeren).
voeren).
gevecht te kunnen
Droegen de
de Nederlandsche
N ederlandsche autoriteiten
autoriteiten van
van alle
alle deze
deze om~
Droegen
om,
standigheden destiids
destijds geen kennis, dan
dan hadden
hadden zij
zij toch
toch redelijken
redelijken
grond
dat het
het niet
niet een
een volkomen
volkomen toegerust
toegerust
grond om
om te
te vermoeden,
vermoeden, dat
was, hetwelk
hetwelkvoor
voorVlissingen
Vlissingenkwam.
kwam.Immers,
Immers, reeds
reeds
oorlogsschip was,
gedurende eene
eene maand
maand was
was de
de verhouding
verhouding van
vanGriekenland
Griekenland
tot Turkije
Turkije zeer
zeer gespannen
gespannen geweest
geweest;; en sedert
sedert veertien
veertien dagen
dagen
heerschte
heerschte een feitelijke
feitelijke oorlogstoestand.
oorlogstoestand. Dat
DatGriekenland
Griekenland onder
onder
omstandigheden geen
geentorpedojager
torpedojagervoor
voorvlagvertoon
vlagvertoonnaar
naar
deze omstandigheden
de Noordzee gezonden 'nad,
had, was
was wel
wel zeer
zeer duidelijk.
duidelijk.
Art. 8 van
van de
de Conventie
Conventie XIII
XIII van
van 1897, (waardoor de reeds
reeds
halve eeuw
eeuwalgemeen
algemeenaangenomen
aangenomen neutraliteitsbeginselen
neutraliteitsbeginselen
een halve
zIJn geregistreerd),
geregistreerd), hetwelk
hetwelk inindedeNederlandsche
N ederlandscheVerklaring,
Verklaring,
zijn
artt. 14
14 en 15,
15, tot scherpe
scherpe uitdrukking
uitdrukking isis gebracht,
gebracht, stelt
stelt vast
vast::
artt.
Een neutraal
neutraal gouvernement
gouvernement is
is gehouden
gehoudendedebeschikbare
beschikbaremiddelen
middelen
Een
aan te
te wenden
wendenom
ombinnen
binnen
zijne
jurisdictiegeheele
geheele[of[of
gedeeltelijke]
aan
zijne
jurisdictie
gedeeltelijke]
ofbewapening
bewapeningvan
vanelkelk
schip
beletten
waarvanhet
hetredelijke
redelijke
uitrusting of
schip
tetebeletten
waarvan
omtetekruissen
kruissen of
ofmede,te,werken
mede:te:werkenaan
aan
vermoedens heeft,
heeft, dat
dat het
het bestemd
bestemd isisom
vermoedens
operaties tegenover
tegenovereene
eenemogendheid
mogendheidwaarmede
waarmedehet
hetininvrede
vredeis...
is ...
vijandige operaties
1.1. Niet
Niet onwaarschijnlijk
onwaarschijnlijk isisdie
dieofficieele
officieeleoorlogsverldaring
oorlogsverklaringeenige
eenigedagen
dagenterugge.
terugge.
stapelloopen
vandede
aanbouwzijnde
zijndetorpedo
torpedo,
houden geworden,
geworden, hangende
hangende het
hetvan
vanstapel
houden
loopen van
ininaanbouw
jagers. Men
Men zal
zal zich
zichherinneren,
herinneren, dat
datGriekenland
Griekenland meer
meer dan
daneen
eenvan
vandedeBalkaiv
Balkan,
jagers.
mogendheden heeft
heeft gedraald
gedraald met
met de
deoorlogsverklaring.
oorlogsverklaring.
mogendheden
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De Nederlandsche
Nederlandsche autoriteiten,
autoriteiten, nu, kennis
kennis dragende
dragende van
van de
de
onvoltooide uitrusting
uitrusting van
van het schip,
schip, hebben
hebben het
het bemannen
onvoltooide
in de
deterritoriale
territoriale wateren
wateren verboden
verboden en
en belet.
belet. Formeel
Formeeldeden
deden
zij een
een plicht.
plicht. Maar
Maar zij
zij hebben
hebbentoegelaten,
toegelaten, dat
dat het
hetininstaat
staat
zij
van
uitrusting verkeerende
verkeerende Grieksche
Grieksche schip
bijna tweemaal
tweemaal
schip bijna
van uitrusting
uur ter
ter reede vertoefde
en zich
zich vervolgens
vervolgens buiten
buiten gaats
24 uur
vertoefde en
zij konden
konden weten, althans mochten
zulks ondanks
ondanks zij
en zulks
begaf -— en
alles gereed
gereed was
was om
om daar
daar de
de uitrusting
vermoeden, dat
vermoeden,
dat alles
uitrusfing te vol~
vol,
En door
doorhet
hetinnemen
innemenvan
vansteenkool
steenkooltoe
toetetelaten
laten(waarop
(waarop
tooien. En
zelfs
geen enkel
enkel volledig
volledigtoegerust,
toegerust, valide
valide oorlogsschip ooit
zelfs geen
zij het
het voltooien
voltooienvan
van de
deuitrusting
uitrusting
recht heeft), hebben zij
absoluut recht
territoriale wateren
wateren bevorderd
bevorderd en
enhet
hetvoortzetten
voortzetten
buiten de
de territoriale
van
reis -— nu
als volledig
volledig toegerust
toegerust oorlogsschip
oorlogsschip -— naar
nu als
van de reis
het tooneel van
den strijd
strijd vergemakkelijkt,
vergemakkelijkt, -— misschien moet
van den
wel gezegd
gezegd worden:
mogelijk gemaakt 1.
worden : mogelijk
Het gouvernement in Den
Den Haag
Haagkan
kannatuurlijk
natuurlijkverklaren,
verklaren,
dat
het niet
niet gerechtigd
gerechtigd was
waszich
zichinintetelaten
latenmet
methetgeen
hetgeenbuiten
buiten
dat het
het eigen
eigen rechtsgebied
rechtsgebied gebeuren
gebeuren mocht;
mocht ; en mag, met beroep op
den slotzin
slotzin van
van het
hetreeds
reedsaangehaalde
aangehaalde art.
art. 8 der
Conventie
den
der Conventie
ongelijk art.
art. 14 der Nederlandsche
N ederlandsche Verklaring,
Verklaring,
(hetwelk, ongelijk
van 1907 (hetwelk,
vatbaar is)
is) betoogen, dat het niet
slechts
slechts voor ééne uitlegging vatbaar
verplicht was
het uitvaren
uitvaren van
van het schip
schip te
te beletten,
beletten, daar
daar die
die
verplicht
was het
de
schepen
binnen
het
verplichting
alleen is opgelegd
opgelegd indien
verplichting alleen
indien
schepen binnen het
gedeeltelijk
uitgerust. Ook
eigen rechtsgebied
rechtsgebied geheel
geheelofof
eigen
gedeeltelijk
zijnzijn
uitgerust.
kan betoogd
betoogd worden —
- er
overvloed van
van argumenten
- dat
er is overvloed
kan
argumenten —
het uitgevaardigd
uitgevaardigd verbod
bemanning niets met
met de
de uitrusverbod van bemanning
uitrus,
doch eenvoudig
eenvoudig uitvloeisel was
tingskwestie te maken had,
had, doch
datdedestrijdkracht
strijdkracht van
van het
het
van den
den wil
wil om
om tetebeletten,
beletten,dat
van
oorlogsschip
belligerent binnen
binnen de
de territonale
oorlogsschip van
van een belligerent
territoriale wateren
zou worden vermeerderd.
verder mogen
mogende
deNederlandsche
N ederlandsche
vermeerderd. En
En verder
autoriteiten,
de steenkool
verstrekking betreft,
betreft, zoo een
autoriteiten, voor wat de
steenkoolverstrekking
de Conventie
Conventie van
van 1907, welke zonder
zonder expresse
expresse
beroep op
beroep
op de
reserve de levering
reserve
levering van
van eene beperkte
beperkte hoeveelheid brandstof
brandstof
1. De Nederl.
Neder!. neutraliteitsverklaring
neutraliteitsverklaring (art.
staat slechts 24
24 uur
uur verblijf
verblijf toe.
toe. Eén
Eén
(art. 4)
4) staat
der
redenen, waarom
waarom de verblijfsduur
verblijfsduur is verlengd,
verlengd, ligt
ligt in
in de
deomstandigheid,
omstandigheid, dat
dat des
der redenen,
Zondags
geen kolen
kolen konden
konden worden
reden voor
voor verlenging
verlenging van
van
Zondags geen
worden ingenomen. Deze
Deze reden
verblijfsduur kent
Verklaring, de
de zelf:gestelde
zelf'gestelde wet,
wet,echter
echter niet. Zij
Zij zal
zal alleen
alleen ver,
ver,
verblijfsduur
kent de
de Verklaring,
ophet
hetslot
slotvan
vanart.
art.19
19van
van de
de Conventie
Conventie XIII,
XIII,
dedigd kunnen
kunnen worden
worden met
met een
een beroep
beroepop
dedigd
luidende:
loi de
delalaPuissance
Puissanceneutre
neutreleslesnavires
naviresneneregoivent
reçoiventdu
du
luidende :«si
(xsid'd'après
apréslala loi
charbon que 24
24 heures
heures aprés
aprèsleur
leurarrivée,
arrivée,laladurée
duréelégale
légalededeleur
leurséjour
séjourest
estprolonguée
prolonguée
charbon
24 heures».
heures». Dit
Ditartikel
artikelschijnt
schijntwel
wel
volstrektniet
niettoepasselijk,
toepasselijk, maar
maar het
het isis toch
toch
de
de 24
volstrekt
op een
een ofofandere
andere
uitgesloten, dat,
dat, afgescheiden
afgescheiden daarvan,
daarvan, een
een beroep
beroep wordt
wordt gedaan
gedaan op
uitgesloten,
Zondagswet, alsof die
die het
hetoorlogsrecht
oorlogsrechtzouden
zoudenkunnen
kunnenoverheerschen.
overheerschen.
Zondagswet,

I.
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toestaat, eens
eens niet
toestaat,
niet zou
zou opgaan,
opgaan, hun
hungedrag
gedragrechtvaardigen
rechtvaardigen op
op
grond van
grond
van oudere
oudere rechtsregels,
rechtsregels, welke
welke geenerlei
geenerlei verbod
verbod van
van
kennen....
Maar het
het zal
zal bedacht
bedacht moeten
moeten
steenkool
verstrekking kennen.
steenkoolverstrekking
. . . Maar
worden, dat
dat de
de vraag,
vraag, welke
welke ons
onsmoet
moetinteresseeren,
interesseeren,niet
niet juist
juist
worden,
gevrijwaard is voor een eisch van schadeloosdie is of Nederland gevrijwaard
schadeloos,
onzeautoriteiten
autoriteiten
stelling,
dieveel
veelbelangrijker
belangrijkerkwestie
kwestieofofonze
stelling, doch die
(ofvan
van wat
wat
ook
buiten de
degrenzen
grenzenvan
vanhet
hetformeele
formeele recht
recht (of
ook buiten
daarmede
lijn kan
kan worden
worden gesteld)
gesteld) wezenlijke
wezenlijke en
en
daarmedeop
op een
een lijn
gestrenge onzijdigheid
onzijdigheid hebben
gestrenge
hebben betracht.
betracht. Zulke
Zulke onzijdigheid
onzijdigheid
zijonder
onderalle
alleomstandigheden,
omstandigheden, ten
ten allen
allen tijde
tijde en
en
toch
is, als
alszij
toch is,
betracht, de
de beste
bestewaarborg
waarborg
tegenover
allen, waakzaam
waakzaam wordt betracht,
tegenover allen,
voordedeonafhankelijkheid
onafhankelijkheid van
van het
het land.
land.
voor
dcn vrede
vrede en
envoor
voor dcn
ofde
dehandelswijze
handelswijze der
der
Ecarteeren we
eenerzijds de
de vraag
vraag of
we eenerzijds
Nederlandsche
autoriteitenop
op grond
grond van
van awet»
N
ederlandsche autoriteiten
«wet» of
of precedent
precedent
kan
worden verantwoord
verantwoord en
laten we ons
ons anderzijds
anderzijds niet
niet be.
bekan worden
en laten
invloeden door
door de
dekleinzielige
kleinzieligevrees,
vrees,dat
dateene
eeneopenlijke
openlijkeerken,
erkeninvloeden
ning van
van ongelijk
ongelijkwel
weleens
eensals
alsonvaderlandslievend
onvaderlandslievendzou
zoukunnen
kunnen
worden
aangemerkt, —
- beschouwen we
we de
dezaak
zaak van
van een
een ietwat
ietwat
worden aangemerkt,
hooger standpunt,
als past
hooger
standpunt, als
past in
in het
het land,
land, waar
waar met
metveel
veelschoon
schoon
wordt voor
voorhet
hetinternationale
internationale recht,
moet —
vertoon geijverd
geijverd wordt
recht, dàn
&in moet
het
m. i.i. volmondig
volmondig worden
worden erkend,
erkend, dat
dat Nederland
Nederland zijn
zijn neu,
neu.
het m.
traliteitsplicht niet
nauwgezet heeft
heeft betracht.
betracht.
traliteitsplicht
niet nauwgezet
groote beginsel,
beginsel, hetwelk
hetwelk den
denneutralen
neutralen streng
streng verbiedt
verbiedt
Het groote
oftoe
toetetevoeren
voerenisis
belligerenten oorlogsbodems
te verstrekken
verstrekken of
belligerenten
oorlogsbodems te
geschonden en
en de
deNederlandsche
Nederlandscheautoriteiten
autoriteiten hebben
hebben bewust
bewust
geschonden
of onbewust
onbewust daaraan
daaraan lijdelijk
lijdelijk medegewerkt.
medegewerkt. Naar mijne
mijne over,
overof
tuiging was
was het
hetplicht
plichtder
derautoriteiten
autoriteiten geweest,
geweest, het
het nog
nogniet
niet
tuiging
toegeruste Grieksche
Grieksche oorlogsschip,
oorlogsschip, dadelijk
dadelijknadat
nadathet
het
volledig toegeruste
was gesignaleerd,
gesignaleerd, tetegelasten
gelastenonmiddellijk
onmiddellijk tetevertrekken,
vertrekken, het
het
was
innemen van
van kolen
kolen binnen
binnendedeterritoriale
territorialewateren
waterenteteverbieden
verbieden
innemen
het weftelijk
wettelijkmogelijke
mogelijketetedoen
doenom
omtoevoering
toevoeringvan
vanbrandstof
brandstof
en het
naar buiten
buiten de
deterritoriale
territoriale wateren
wateren te
te voorkomen;
voorkomen; terwijl
terwijl de
de
naar
regeering
naar
goed
recht
gehandeld
en
de
neutraliteits.idée
regeering naar goed recht gehandeld en de neutraliteits,idée
zij het
het schip
schip hadde
haddeaangehouden.
aangehouden.
zoude hebben,
hebben, indien
indien zij
gediend zoude
Het schip,
schip, hetwelk
hetwelk voor
voorVlissingen
Vlissingenverscheen,
verscheen,had,
had,als
alsgezegd,
gezegd,
Het
geen soldaten
soldaten aan
aan boord
boord om
om de
dekanonnen
kanonnen tetebedienen,
bedienen, geen
geen
geen
blijvende bemanning
bemanning om
om het
het schip
schip tetevaren,
varen, geen
geenvoldoende
voldoende
blijvende
steenkool om
vuren te
te stoken.
stoken. Er
Ermoest
moestininwaarheid
waarheid
steenkool
om de vuren
een oorlogsvaardig
oorlogsvaardig schip
schip van
van gemaakt
gemaakt worden.
worden. Het
Het was
was
nog een
dat met
met het
hetexpresse
expresse oog,
oog.
cen schip
schip in
in staat
staat van
vanuitrusting,
uitrusting, dat
een
merk, gelegenheid
gelegenheid te
te krijgen
krijgen om
omdie
dieuitrusting
uitrusting tetevoltooien
voltooien
merk,
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ter reede van
gekomen was.
was. Ook
Ookalalwerd
werddaaraan
daaraan
van Vlissingen gekomen
momenteel
direct gewerkt,
gewerkt, zoo
zoomoest
moesthet,
het,bij
bijeen
eenlogische
logische
momenteel niet direct
gelijkgesteld met
met een
opvatting der
dingen, worden gelijkgesteld
een uitgerust
uitgerust
der dingen,
wordend
kon dan
dan worden aangehouden. Hadde men
wordend schip
schip en
en kon
door de
de Tweede
Tweede Vredesconverentie bevestigde
be.
het
het door
bevestigde oude
oude be,
niet,levering of toevoering van oorlogsbodems
ginsel van niet-levering
eerlijk willen
willen handhaven,
dan had
had men
dat moeten
eerlijk
handhaven, dan
men dat
moeten doen.
Wel legt
legt de
de conventie
conventie van
van 1907 alleen
dan uitdrukkelijk
uitdrukkelijk den
den
alleen dan
plicht
plicht tot aanhouding
aanhouding op,
op, wanneer
wanneer het
het schip
schip binnen
binnenhet
het eigen
rechtsgebied
is uitgerust;
van voorschriften,
voorschriften,
uitgerust ; maar
maar het
het gemis van
rechtsgebied is
hoe te
te handelen
handelenmet
metelders
elders uitgeruste
uitgeruste schepen,
schepen, welke
welkeininneutraal
neutraal
watergebied komen,
alleen gevolg
gevolgvan
vande
deomstandigheid,
omstandigheid, dat
dat
komen, is alleen
men
de verantwoordelijkheid
verantwoordelijkheid van
van neutralen, die veelal
veelal van
van de
de
men de
van het
herkomst van
het schip
schipgeen
geenkennis
kenniszullen
zullenkunnen
kunnendragen,
dragen,niet
niet
te
zwaar heeft
heeft willen
willen maken.
maken. Het
Hetontbreken
ontbrekenvan
vanuitdrukkelijk
uitdrukkelijk
te zwaar
verbod van
verbod
van verblijf
verblijf of toevoering kan zeker niet worden bebe,
schouwd als
een vrijbrief
vrijbrief voor
schepen, die buiten
buiten de
de eigen
eigen
als een
voor schepen,
ten behoeve
jurisdictie ten
behoeve van
van een
een belligerent
belligerent werden uitgerust en
v66r hunne uitrusting
die
die nog
nog vóór
uitrusting geheel was
was voltooid
voltooid zee
zee gekozen
gekozen
hebben. Dit
Dit ligt zoo
zoo in
in de
derede,
rede, dat het overbodig mag
mag heeten
hebben.
het door
door woord
woord en
envoorbeeld
voorbeeld toe
toe tetelichten.
lichten. Durfdf.n
het
Durfcica onze
zij het
het schip
schip
aanhouding niet
niet aan,
aan, dan
dan hadden
hadden zij
autoriteiten de aanhouding
verblijf in
in de
deterritoriale
territoriale wateren
wateren moeten
moetenontzeggen,
ontzeggen, aller,
aller$
het verblijf
minst het
het innemen
innemen van
van kolen
kolenmogen
mogentoestaan
toestaan en
enininverband
verband
minst
daarmede den
den verblijfsduur mogen
mogen verlengen.
Dat men
men hier
hier
daarmede
verlengen. Dat
te doen
doen had
had met
met eene poging van
van toevoering van
van een
een schip
schip
te
ter
ter versterking
versterking van
van de
de Grieksche maritieme strijdkrachten
strijdkrachten was
was
al niet
niet zeker in
duidelijk. Voorzag
Voorzag de
de neutraliteitsverklaring
neutraliteitsverklaring al
duidelijk.
't geval, er
er was
was toch
toch plicht
plichttottothandelen,
handelen, evengoed
evengoedals
als bv.
bv.
tegen kapers,
kapers, ook niet
niet inindedeverklaring
verklaringvermeld.
vermeld.
tegen
Verwierp
Verwierp men
men de
de opvatting, dat deze
deze torpedojager
torpedojager met
met een
een
wordend schip
schip moest
moest worden gelijk
gelijk gesteld
gesteld en
en als
als
uitgerust wordend
zoodanig mocht of
of moest
moest worden aangehouden, vast
vast stond
stond toch
toch
wel,
wel, dat
dat dit
dit schip
schip niet
niethet
hetkarakter
karakter had
had van
van zulk oorlogsschip
leveringvan
vanbrandstof,
brandstof,
als goede
goede aanspraak
aanspraak zou
zou hebben
hebbenopopdedelevering
als
gelijk
dat op
op vreedzame
vreedzame missie
missie ver van
gelijk b.v. een
een oorlogsschip, dat
de eigen haven,
den oorlog
oorlog wordt
wordtverrast.
verrast. Het
Hetwas
wasdan
dan
haven, door den
een in
in commercieelen
commercieel en zin
zin geleverd, maar
maar in
inkrijgskundigen
krijgskundigen zin
zin
niet aan
aan den
denbelligerent
belligerenttoegevoerd
toegevoerdoorlogsschip,
oorlogsschip,hetwelk
hetwelk
nog niet
zich
zich rechtstreeks
rechtstreeks naar
naar het
het tooneel van
van den
den oorlog
oorlog begaf.
begaf.
Zelfs indien
indien dedeNederlandsche
Nederlandscheautoriteiten
autoriteiten er
er voorbarig
voorbarig het
het
Zelfs
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karakter
voltooid oorlogsschip
oorlogsschip aan
aan hadden
hadden toegekend,
toegekend,
karakter van
van voltooid
had
men het
het mogen
mogenenenmoeten
moetenbehandelen
behandelennaar
naarhet
hetvoorbeeld
voorbeeld
had men
ookdoor
doorDuitschland,
Duitschland, hetwelk
hetwelk
van Engeland
Engeland in 1904
1904 —
- toen
toen ook
van
het innemen
innemen van
van kolen
kolen aan
aan de
deRussische
Russischevloot
vlootbinnen
binnen de
de
het
Neder.
territoriale wateren
Er was
was voor
voor de
de Neder,
territoriale
wateren verbood,
verbood, nagevolgd. Er
landsche autoriteiten
autoriteiten nog
nog eene
eenegeheel
geheelbijzondere
bijzonderereden
redenom
omvan
van
landsche
19der
derConventie
Conventievan
van1907
1907gegeven
gegevenvergunning
vergunningtot
tot
de in
in art.
art. 19
kolen
verstrekking geen
maken:: was
was destijds
destijds voor
voor
kolenverstrekking
geen gebruik
gebruik te maken
Engeland
Duitschland het
hetvooruitzicht
vooruitzicht niet
niet geheel
geheel uitge,
uitge.
Engeland en Duitschland
zij gedurende
gedurende het
verloop van
den oorlog
oorlog min
min of
of
sloten,
dat zij
sloten, dat
het verloop
van den
meer
gelijken dienst,
dienst, ininzake
zakekolen,verstrekking,
kolen-verstrekking, aan
aanJapan
Japan
meer gelijken
door Rusland
Rusland werd
werd verlangd,
verlangd, in
in
zouden kunnen
kunnen bewijzen,
bewijzen, als
als door
zouden
casu bestond
bestond niet
niet het
hetminste
minstevooruitzicht,
vooruitzicht,dat
datnanaGriekenland
Griekenland
casu
T urkijë beroep
beroep zou
zou doen
doenopopdede
«liberale»gezindheid
gezindheidder
der
ook Turkijë
(diberalez
Nederlandsche
N ederlandsche autoriteiten.
autoriteiten.
Wanneer
aan het
het bedoelde
bedoeldeGrieksche
Grieksche vaartuig
vaartuig nu
nu niet
niet
Wanneer men aan
het karakter
karakter van een
een oorlogsschip
oorlogsschipmag
mag toekennen,
toekennen, aan
aan hetwelk
hetwelk
innemen van
van kolen
kolenmocht
mochtworden
wordentoegestaan
toegestaanen
ende
de Neder,
Nederhet innemen
onrechte er
niet toe
toe konden
konden besluiten
besluiten
autoriteiten ten onrechte
landsche autoriteiten
er niet
te klasseeren
klasseeren als
alseen
een((uitgerust
«uitgerustwordend»
wordend»oorlogsschip,
oorlogsschip,het,
het.
het te
had moeten
moetenworden
wordenaangehouden,
aangehouden,althans
althansgeweerd
geweerd—
- welk
welk
welk had
speciaal
karakter clàn
dàn wel
wel aan
aanhet
hetschip
schipmoest
moestzijn
zijntoegekend
toegekend—speciaal karakter
hadmoeten
moetenbehandelen
behandelen?
naar welke
regelen men
men het
het dan
dan had
naar
welke regelen
?
Het geval
geval heeft
heeftdan
danmeest
meestovereenkomst
overeenkomst met
met dat
dat van
van een
een
zoogenaamd
grens van
van het
het
zoogenaamd gejaagd
gejaagd schip,
schip, hetwelk,
hetwelk, als
als het
het de grens
territoriale water
water overschrijdt,
overschrijdt,bevel
bevelkrijgt
krijgtdadelijk
dadelijktetevertrekken
vertrekken
territoriale
onderomstandigheden
omstandighedenonmiddellijk
onmiddellijk wordt
wordtopgebracht
opgebracht en
en
of onder
het einde
einde van
van den
denoorlog
oorlogwordt
wordtvastgehouden
vastgehoudeni.1.
tot het
schip was
wasden
den18den,
18d• n , ofofeenige
eenigeuren
urenvroeger,
vroeger, van
van de
de
Dit schip
werf,
uit de
deDuitsche
Duitschehaven
haven gejaagd.
gejaagd. V66r
V óórdedeoorlogsver,
oorlogsverwerf, uit
klaring ter
ter kennisse
kennisse van
van de
deDuitsche
Duitscheautoriteiten
autoriteiten kwam,
kwam, moest
moest
klaring
uurmocht
mochtworden
wordentoegestaan,
toegestaan,
het vertrokken
vertrokken zijn.
Geen uur
het
zijn. Geen
zelfs niet
niet als
als een
een woedende
woedende stormwind,
stormwind, ging
ging het
het schip
schip uit,
uit, de
de
zelfs
dood bedreigde.
bedreigde. Toefde
Toefdehethet·
schip,
bemanning wis met
met den
den dood
bemanning
• schip,
Zóóeischte
eischte
dan zou
zou het
hetonherroepelijk
onherroepelijk worden
worden vastgehouden.
vastgehouden. Z66
dan
1. De Nederlandsche
Nederlandsche neutraliteitsverklaring
neutraliteitsverklaring (art.
eischt het
het opbrengen
opbrengen van
van ges
ge,
(art. 3)
3) eischt
jaagde schepen
schepen en laat
laat het
het alternatief
alternatief van
van bevel
beveltot
totonmiddellijk
onmiddellijkvertrek
vertrek niet toe. Dit
jaagde
schijnt stoutmoedig,
stoutmoedig. bijna
bijna agressief
agressief zelfs.
zelfs. Wij
Wijnemen
nemennoodeloos
noodelooseen
eentaak
taakop
opons,
ons.welke
welke
schijnt
ver boven
boven onze
onzemaritieme
maritieme kracht
kracht gaat.
gaat. Vooral
Vooralmet
methet
hetoog
oogop
opde
demogelijkheid,
mogelijkheid. dat
dat op
op
ver
kusten twee
twee groote
groote zeemogendheden
zeemogendheden slag
slagleveren,
leveren.had
hadhet
hetbevel
heveltottotonmiddellijk
onmiddellijk
onze kusten
vertrek
de territoriale
territoriale wateren,
wateren. als
alseen
ecnonder
onderomstandigheden
omstandighedentoegelaten
toegelatenaltematief
alternatief
vertrek uit de
voor het
het opbrengen
opbrengen van
schip of schepen.
niet geschaad.
geschaad.
schepen, wel niet
voor
van schip
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de
internationale plicht,
dit lot
lot
de internationale
plicht, hard
hard maar
maar onafwijsbaar.
onafwijsbaar. Om dit
te
ontgaan verkoos
verkoos de
decommandant
commandant zee
zee tetekiezen,
kiezen, hoezeer
hoezeer
te ontgaan
zijn
schip ook
ook nog
nogveel
veelontbrak
ontbrak van
van wat
wat hoog
hoognoodig
noodig was
was
zijn schip
om het
het voor
voor de
de reis
reis naar
naar het
het tooneel
tooneel van
van den
den strijd
strijd zeil,
zeil. en
en
om
oorlogsvaardig
tevens
aan zijne
zijne bestemming
bestemming dienstbaar,
dienstbaar, dat
dat isis oorlogsvaardig
tevens aan
te maken.
te
maken. Hij
Hij was
was in
in de
depositie
positievan
vaneen
eencommandant
commandant wiens
wiens
rond.
schip,
als verslagen,
verslagen, geheel
geheel weerloos
weerloos is,
is, maar
maar die
die blijft
blijft rond,
schip, als
zwalken
in
de
hoop,
dat
het
toeval
of
ontmoeting
met
schepen
zwaiken de hoop, dat het toeval of ontmoeting met schepen
Zoekthij
hijstraks
straks als
als hij
hij
van de
de eigen
eigenvloot
vloothem
hemzal
zalredden.
redden. Zoekt
van
vijandelijke
schepenziet
ziet of
of denkt
denkt te
te zien,
zien,dan
danwel
welgeheel
geheel
vijandelijke schepen
hulpeloos
geworden is,
is, een
een neutrale
neutrale haven
haven op,
op,zoo
zoowordt
wordtzijn
zijn
hulpeloos geworden
schip
aangehouden. De
De neutrale
neutrale havens
havens kunnen
kunnen niet
niet worden
worden
schip aangehouden.
wijkplaatsen.Zoo
Zooook
ookmag
magaan
aandit
ditdoor
doorde
de
als wacht,
wacht. ofofwijkplaatsen.
benut als
in weerloozen
weerloozen toestand
toestand zwervende
zwervende schip
schip
oorlogsomstandigheden in
wijkplaatsininhet
hetrechtsgebied
rechtsgebiedvan
vanneutralen
neutralen
geen wacht,
wacht. ofofwijkplaats
geen
Het verblijf
verblijf hetwelk
hetwelk de
de Duitsche
Duitsche autori,
autori.
toegestaan
worden. Het
toegestaan worden.
teiten
niet voor
voor een
eenenkel
enkeluur,
uur,
nadatdede
oorlogsverklaring
teiten niet
nadat
oorlogsverklaring
ter harer
harer kennis
kennis kwam,
kwam, hadden
hadden mogen
mogen toelaten,
toelaten, zonder
zonder zeer
zeer
ter
de onzijdigheid
onzijdigheidteteschenden
schenden—
- zulk
zulk verblijf
verblijf mocht
mocht nu
nu ook
ook
grof de
niet
door eene
eene andere
andere neutrale
neutrale mogendheid
mogendheid worden
worden vergund.
vergund.
niet door
De
mogendheid,die
dieveroorlooft,
veroorlooft,dat
datdit
ditschip
schipininhare
hareterritoriale
territoriale
De mogendheid,
een
harerreeden
reedenvertoeft,
vertoeft,voedt
voedt
wateren, in hare
hare havens
havens ofofopopeen
wateren,
harer
de
kans,
dat
het
gelegenheid
zal
krijgen
zijne
oorlogs.
de kans, dat het gelegenheid zal krijgen zijne oorlogs,
bestemming, ondanks
te bereiken.
bereiken. Zulks
Zulks
bestemming,
ondanks alle
alle tegenheden,
tegenheden, nog
nog te
duldt
doen, ware
ware in
in strijd
strijd met
met den
den onzijdigheidsplicht
onzijdigheidsplicht ; —
- dit
dit duldt
te doen,
geen tegenspraak
tegenspraak wanneer
wanneer men
men met
met den
den levenden
levenden geest
geest van
van
geen
het gehuldigde
gehuldigde recht
rade gaat
gaat en
en niet
niet met
met de
dedoode
doode
het
recht te
te rade
feit van
van oorlog
oorlog heeft
heeft
letter
letter eener
eener proeve
proeve van
van wetgeving.
wetgeving. Het feit
dit schip
schip in
in hulpeloozen
hulpeloozen toestand
toestand op
opdedehooge
hoogezeezee
gebracht;
gebracht
;
en
het recht
recht van
vaneen
een
belligerenten,hetwelk
hetwelkhem
hemwaar,
waar.
en het
derder
belligerenten,
borgt, dat
dat aan
aanzijn
zijntegenstander
tegenstandergeen
geenoorlogsbodems
oorlogsbodemszullen
zullen
borgt,
dit door
door het
het
worden toegevoerd,
toegevoerd. verbiedt
verbiedt den
den neutralen
neutralen aan
aan dit
worden
noodlot gejaagde
gejaagde schip
schip ook
ook maar
maar een
een uur
uurschuilplaats
schuilplaats tetever,
ver.
leen
en. Heeft
Heeft het
het schip
schip geen
geenkolen
kolenkunnen
kunnenbergen
bergen om
om de
de
leenen.
eigen
haven te
te bereiken
bereiken en
enkonden
kondengeen
geenkolenschepen
kolenschepenworden
worden
eigen haven
verkregen om
te volgen,
volgen, —
- heeft
heeft het
heteen
eenbemanning
bemanning
verkregen
om het
het te
aan boord
boord (personeel
(personeel van
van de
de werf)
werf)die
diestraks
straksmag
magweigeren
weigeren
aan
het schip
schip verder
verder te varen
varen en
en eischen
eischen kan
kan aan
aan land
land teteworden
worden
het
gezet
de
eenige
kans
op
uitkomst
voor
den
commandant
gezet —
eenige kans op uitkomst voor den commandant isis
te zoeken
zoeken in
in assistentie,
assistentie, die
dietijdig
tijdigvan
vanGriekenland
Griekenlandgezonden,
gezonden,
zee verleend
verleend kan
kan worden,
worden, en
en in
in de
dehoop,
hoop, dat
dat de
de
in
open zee
in open
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elementen zijn
zijn schip
schip tot zoolang
zoolang zullen sparen.
elementen
sparen. Zendt
Zendt GriekenGrieken,
land
geen hulp
hulp of
ofkomt
komtdeze
dezete te
laat,
danis ishet
het
schipverloren
verloren
land geen
laat,
dan
schip
voor de
de zaak
voor
zaak van
van oorlog.
oorlog. Vaart
Vaart het
het op
op neutraal
neutraal gebied,
gebied, dan
dan
moet het
moet
het schip
schip worden aangehouden,
zou zijn
zijn
aangehouden,gelijk
gelijkhet
het zou
aangehoudeninin het land
aangehouden
land van
vanaanbouw,
aanbouw, hadde het
daar de
het daar
voltooiing van
van zijn
zijn uitrusting
uitrusting willen
willenafwachten.
afwachten.
Zal men
Zal
men nu met
met meer
meer of
ofminder
minder recht
recht kunnen
kunnen zeggen, dat
een
schip als
als dat,
dat,hetwelk
hetwelkvoor
voorVlissingen
Vlissingenverscheen,
verscheen, nog
nog
een schip
niet beschuttingzoekend was
als een
een gejaagd
gejaagd schip,
de
was als
schip, dat
dat in
in de
open zee niet
open
niet veilig zich
zich waande
waande of was en dus toevlucht zocht
op Nederlandsch rechtsgebied,
aan den
den door
door ons
ons
rechtsgebied, dan
dan kan
kan dit aan
aangenomenplicht
plicht niets
niets veranderen,
veranderen, omdat
omdat het
het vrij
vrij wel
wel vast
vast
aangenomen
dat het
het schip
schip zoo
zooniet
nietheden
hedendan
danmorgen,
morgen, zoo
zoo niet
niet
stond,
stond, dat
in deze
in
deze dan
dan inineen
eenandere
andereneutrale
neutrale haven,
haven, asyl
asylmoet
moetvragen.
vragen.
Was het
het niet
niet absoluut
absoluut noodig te
Vlissingen binnen
binnen te loopen,
te Vlissingen
had hij
had
hij nog
nog kunnen
kunnen wachten
wachten in
in open
open zee,
zee, één dag
of acht
acht
dag of
dagen, naar
God hem
hem genadig
genadig was,
was, ininafwachting,
afwachting, dat
dat daar
daar
dagen,
naar God
hulp hem
hulp
hem zou
zou bereiken,
bereiken, en
en heeft
heeft hij
hij het
het toch
tochgedaan
gedaan in
in
de hoop,
datdedeNederlandsche
N ederlandsche autoriteiten het
met hun
hun
de
hoop, dat
het met
neutraliteitsplicht
neutraliteitsplicht niet
zoo zwaar
zwaar zouden
zouden opnemen, dewijl zijn
zijn
niet zoo
Land
Land onder
onder de vaan
vaan het
het Kruis
Kruis tegen
tegenden
denIslam
Islamstrijd
strijdvoerde,
voerde,
bleefzulks
zulksvoor
voorde
deverantwoording
verantwoordingvan
vanden
dencommandant
commandant I.t.
zoo bleef
Hij
Hij moest
moest dan
dan de
de straf
straf voor
voor zijne dwaling gedragen
gedragen hebben.
hebben.
gebeurde nadat
nadat het
het schip,
schip, hetweik,
hetwelk, toen
toen het
het ter
ter reede
Het gebeurde
verscheen, onvoldoende
onvoldoende toegerust,
toegerust, ininwaarheid
waarheid
van Vlissingen
Vlissingen verscheen,
op het
het punt
punt van
van het
het te
te worden, door een
een
hulpeloos
was, of op
hulpeloos was,
torpedoboot naar
naar de
de grenzen
grenzen van
van onze
onze terri,
terri.
N ederlandsche torpedoboot
Nederlandsche
toriale wateren
wateren was
was geconvoyeerd —
- het was
was bij
bij Zeebrugge,
Zeebrugge,
dat
dat de
de voor
voor handelingen
handelingen van
van oorlog
oorlog nog
nog onbekwame torpedo,
torpedo.
jager van
van zijn
zijn lastige
lastige bemanning,
bemanning, het
het werfpersoneel,
werfpersoneel, ontslagen
jager
raakte,
kreeg, volledig
volledig
raakte, een
een Grieksche bemanning
bemanning aan
aan boord
boord kreeg,
tot oorlogsschip
oorlogsschip werd
werd ingericht
ingericht;; maar indien de Nederlandsche
N ederlandsche
autoriteiten aan
het schip
schipverblijf
verblijfinindede
territorialewateren
wateren
autoriteiten
aan het
territoriale
hadden ontzegd,
ontzegd, steenkool
steenkool geweigerd,
geweigerd, zou
zou het
het zijne
zijne oorlogs,
oorlogshadden
zeker niet,
misschien nooit
nooithebben
hebbenbereikt
bereiktenenbijna
bijna zeker
bestemming misschien
hun plicht
plicht hadden
hadden gedaan.
gedaan.
indien alle
alle neutralen
neutralen getrouwelijk
getrouwelijk hun
indien
wij, ondanks
ondanksalles,
alles,aan
aanditdit
schipgastvrijheid
gastvrijheidverleenden
verleenden
Dat wij,
schip
1.1. Oct.
Oct. 20/21
20/21 heeft
heeft het
het z66
zóó gestormd,
gestormd, dat
dat het
het uitloopen
uitloopen van het
het schip
schip er
er door
door isis
vertraagd
ladde het
vertraagd geworden.
geworden. 1Iladde
het schip
schip te
te Vlissingen
Vlissingengeen
geenveilige
veiligeligplaats
ligplaatsgehad
gehaden
enkolen
kolen
gekregen, dan
het wellicht
wellicht op
op dien
dien tijd
tijd zijn
zijn tetegronde
grondegegaan.
gegaan. Het
liet heeft
heeft nu naar
naar
gekregen,
dan zou
zou het
alle aanwijzingen
aanwijzingen deelgenomen
deelgenomen aan
aandedevijandelijkheden
vijandelijkhedentegen
tegen Turkijë.
Turkijë. De
De mateiiëele
mateliëcle
alle
beteekenis
betcekenis van
van de
de zaak
zaak kan
kan groot
groot zijn.
zijn.
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en
gelegenheid om
om brandstof
brandstof in
in te
te nemen,
nemen, moet
moet nog
nog tetemeer
meer
en gelegenheid
bedenkelijk heeten,
heeten, omdat
omdat de
deautoriteiten
autoriteiten wisten,
wisten,althans
althans bij
bij
bedenkelijk
waakzaamheid konden
konden weten
weten ofofmochten
mochtenvermoeden
vermoeden:
goede waakzaamheid
:
dat een
een tweede
tweedeGrieksche
Griekschetorpedojager,
torpedojager,welke
welkevóór
vóórVlissingen
Vlissingen
verschenen
was, eveneens
eveneens pas
pas de
de werf
werfvan
vanaanbouw
aanbouwverlaten
verlaten
verschenen was,
nadat de
devijandelijkheden
vijandelijkhedenfeitelijk
feitelijkreeds
reedswaren
warenuitgebroken,
uitgebroken,
had nadat
en
deze bodem
bodem dus,
dus, bij
bijeene
eeneoprechte
oprechtenaleving
naleving van
van den
den
en deze
niet meer
meer aan
aanden
denvijand
vijandmocht
mochtworden
worden
neutraliteitsplicht, ook niet
neutraliteitsplicht,
vooral niet
nietdewijl
dewijleene
eeneextra
extrabemanning
bemanningaan
aan boord
boord
toegevoerd, vooral
was om
om het
hetonvolledig
onvolledigtoegeruste
toegeruste schip
schipoorlogsvaardig
oorlogsvaardig te
te
was
maken
en naar
het tooneel
maken en
naar het
tooneel van
van den
den strijd
strijd tetebrengen.
brengen.
Men gelieve
gelieve het
het wel
wel teteverstaan,
verstaan, dat
dat de
de zaken
zaken hier
hier beoor,
beoor~
Men
deeld worden
worden overeenkomstig
overeenkomstig de
de feiten,
feiten, zooals
zoo alszij
zijons
onsbekend
bekend
datdedeautoriteiten
autoriteitenzeer
zeerwel
welmogelijk
mogelijkdestijds
destijdsniet
niet
zijn en
en dat
zijn
het ons
ons niet
niet
van elk
elk feit
feit volle
volle kennis
kennis hebben
hebben gedragen.
van
gedragen.Al
Al is
is het
duidelijk,
moet toch aangenomen,
aangenomen, dat
dat de
de Nederlandsche
Nederlandsche
duidelijk, dan
dan moet
regeering, welker
welker bedoeling
bedoeling van
van formeele
formeele onzijdigheid
onzijdigheid boven
boven
regeering,
wor~
twijfel
vast staat,
staat, geen
geen verantwoordelijkheid
verantwoordelijkheid zal
zal kunnen
kunnen wor,
twijfel vast
den opgelegd
opgelegd:: het
het recht
recht is
is nog
nog zeer
zeer zwak
zwak en
en de
demazen
mazen van
van
den
de
wet van
van1907,
1907,grondslag
grondslagvan
vanonze
onzeneutraliteit,
neutraliteit, zijn
zijn heel
heel
de wet
wijd.
Wanneer men
men echter
echter de
defeiten
feitenaanvaardt,
aanvaardt, zooals
zoo alszij
zij
wijd. Wanneer
werkelijk waren
op hunne
hunnejuiste
juistewaarde
waardeschat
schaten
enhet
hetgoede
goede
werkelijk
waren en op
Recht
hooger stelt
stelt dan
dan juridische
juridische spitsvondigheden,
spitsvondigheden, dan
dan zal
zal
Recht hooger
dat
de
N
ederlandsche
autoriteiten
ver~
het
worden
erkend,
het worden erkend, dat de Nederlandsche autoriteiten ver,
antwoordelijkheid
door de
de algemeen
algemeen gehul,
gehul.
antwoordelijkheid dragen
dragen voor
voor het door
digde
beginselen van
van volkenrecht
volkenrecht verboden
door de
de
digde beginselen
verboden en
en ook door
dattijdens
tijdens den
den
Conventie
1907 beslist
beslist niet
niet gewilde
gewilde feit,
feit, dat
Conventie van
van 1907
Balkanoorlog aan
de maritieme
maritieme strijdkrachten
strijdkrachten van
van een
een der
der
Balkanoorlog
aan de
neutralen versterking
versterking is toegevoerd.
toegevoerd. Two
T wo
belligerenten door neutralen
belligerenten
blacks don't make
make one
onewhite
white:
datanderen
anderenmede
medeschuldig
schuldigzijn,
zijn,
blacks
: dat
blijve hier
hier buiten
buiten bespreking.
bespreking.
blijve
De groote
groote beteekenis
beteekenis van
van het
het gebeurde
gebeurde ligt
ligt wel
wel ininhet
het
De
gevaarlijke precedent.
waarschuwen is het
het voor,
voor.
gevaarlijke
precedent. Daartegen
Daartegen te
te waarschuwen
weverleenen
verleenen
naamste oogmerk
oogmerk onzer
onzer beschouwing.
beschouwing. Gesteld
Gesteld we
naamste
aan een
een oorlogsschip
oorlogsschip van
vanBrazilië,
Brazilië,dat
datna
naden
denaanvang
aanvang van
van
aan
feitelijke vijandelijkheden
vijandelijkheden tegen
Vereenigde Staten
Staten van
vah de
de
feitelijke
tegen de
de Vereenigde
gast~
werf kwam,
kwam, nadat
nadat de
de oorlog
oorlogformeel
formeelwas
wasverklaard
verklaard gelijke
gelijke gast,
vrijheid, als
thans door
door het
hetGrieksche
Grieksche vaartuig
vaartuig genoten
genoten werd,
werd,
vrijheid,
als thans
en
leverden het
het dan
dan steenkool
steenkool om
om ook
ooknaar
naar het
het tooneel
tooneel van
van
en leverden
den
strijd
te
gaan
...
zouden
we
dan
niet
moeten
vreezen,
dat
den strijd te gaan . . . zouden we dan niet moeten vreezen, dat
een Alabama,kwestie
Alabama.kwestie zich
zich zou
zou herhalen,
herhalen, misschien
misschien met
metdit
dit
een
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kleine
verschil, dat
dat wij,
wij, instede
instede van
vandededrie
driemillioen
millioenpond
pond
kleine verschil,
sterling
schadevergoeding, welke
welkeEngeland
Engelandmoest
moestbetalen,
betalen,onze
onze
sterling schadevergoeding,
koloniën in West,Indii
?
koloniën
West-Indiëzouden
zoudenmoeten
moetenofferen
offeren?
11.
Dezaak
zaakvanvan
Griekschentorpedojager
torpedojager welke
welke van
van
II. De
denden
Griekschen
eenigszinsanders
anders; j zij
zij is nog
nog ernstiger.
ernstiger.
Antwerpen
Antwerpen kwam
kwam isis eenigszins
N ederlandsche autoriteiten
autoriteiten moeten
moetenvermoedelijk
vermoedelijk wel
wel ge,
ge#
De Nederlandsche
acht worden
worden bekend
bekend te
te zijn
zijn geweest
geweestmet
methet
hetfeit,
feit,dat
datdit
ditschip
schip
acht
niet uit
uit Griekenland
Griekenland was
was gekomen
gekomen tijdens
tijdens de
deverhouding
verhoudingmet
met
niet
Turkije ten
uiterste gespannen
de vlag
vlag tetevertoonen
vertoon en
Turkije
ten uiterste
gespannen was,
was, om
om de
te
Antwerpen, —
- zij
zij het
hetdan,
dan,dat
dathun
hunniet
nietprecies
preciesbekend
bekend
te Antwerpen,
was,
hoe het
hetschip
schipenkele
enkeledagen
dagen tetevoren
voren de
dewerf
werfvan
vanaan,
aanwas, hoe
bouw verlaten
verlaten had,
had, inindedeBelgische
Belgischehaven
havenbemanning
bemanninggehaald
gehaald
en zijne
zijne uitrusting
uitrusting had
had voltooid
voltooid(men
(menmag
magaannemen
aannemennog
nog vóór
vóór
en ). —
de formeele
formeele oorlogsverklaring
oorlogsverklaring op
den 18
Van
eene
de
op den
18en).
Van eene
aanhouding van
dit schip
schip als
als een
eendat
datininstaat
staatvan
vanuitrusfing
uitrusting
aanhouding
van dit
en geen sprake
is,
kon echter
echter natuurlijk
natuurlijk op den
den 1g
sprake meer
meer zijn.
zijn.
is, kon
19en
kolenlevering geldt
geldt mutatis
mutatis mutandis
mutandis wat
watmet
metbetrek,
betrekVoor kolenlevering
opgemerkt,
king tot het
het sub
sub IIvermelde
vermelde geval
gevalisisopgemerkt,
king
grootebeteekenis
beteekenisvan
vanhet
hetverblijf
verblijf
van
schipter
terreede
reede
De groote
van
ditditschip
van
Vlissingen
ligt
in
de
vraag
of
Nederland
gerechtigd,
van Vlissingen ligt in de vraag of Nederland gerechtigd,
eventueel
doortocht te
verleen en door
door het
het
eventueel verplicht,
verplicht, was
was doortocht
te verleenen
nationale watergebied.
watergebied. De
De kwestie
kwestie is,
is, inindedelefterlijke
letterlijkebetee,
betee#
nationale
kenis van
van het
het woord,
woord, een
een zeer
zeer netelige.
netelige.
kenis
Onder
de bepalingen,
bepalingen, door
doordedeTweede
TweedeVredesconferentie
Vredesconferentie
Onder de
neergelegd, schijnt
schijnt op
op het
heteerste
eerstegezicht
gezichtder
derNederlandsche
N ederlandsche
neergelegd,
regeering
geen blaam
blaam tetekunnen
kunnen treffen
treffenvoor
voordededoorlating
doorlating
regeering geen
van dit
dit schip.
schip.
van
10 (Conventie
(ConventieXIII)
XIII)zegt
zegtuitdrukkelijk
uitdrukkelijk:
Art.
Art. 10
:
La neutralité d'une
Puissance n'n'est
estpas
pascompromise
compromise par
par leIesimple
simple
chine Puissance
territoria les des navires de geurre .... des belligérans.
passage dans ses eaux territoriales

En art.
art. 1111veroorlooft
veroorlooftden
denneutralen
neutralen zelfs
zelfsloodsdienst
loodsdienst aan
aan
En
zulke doortrekkende
doortrekkende schepen
schepen te
te bewijzen.
bewijzen.
zulke
Maar de
neergelegd,
de regelen, door
door de
de Tweede
Tweede Vredesconferentie
Vredesconferentie neergelegd,
zijn
in hunne
hunnealgemeenheid
algemeenheidverwarring
verwarring scheppend.
scheppend.Het
Hetisiszeer
zeer
zijn in
duidelijk,
dat onderscheid
onderscheid gemaakt
gemaakt moet
moet worden
worden tusschen
tusschen
duidelijk, dat
en andere
andere wateren,
wateren, die
die
binnenzeeën, inhammen,
inhammen, riviermonden
riviermonden en
binnenzeein,
of meer
meer met
methet
hetland
land
vereenzelvigdworden
wordenenendedekustzee.
kustzee.
min
min of
vereenzelvigd
Ook de
de Nederlandsche
N ederlandsche regeering
regeering heeft
heeft dit
dit zoo
zoogevoeld.
gevoeld.
1911, bij
bijgelegenheid
gelegenheidvan
vanhet
hetuitbreken
uitbrekenvan
vanden
denTurksch,
Turksch.
In 1911,
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oorlog, heeft
ltaliaanschen
heeft het
hetNederlandsche
Nederlandschegouvernement,
gouvernement,
Italiaanschen oorlog,
oogenschijnlijk
geheel vrij
vrij van
van oppervlakkigheid,
oppervlakkigheid, zijne
zijne
oogenschijnlijkniet
niet geheel
neutraliteitsverklaringevenwel
evenwel geheel volgens
neutraliteitsverklaring
volgenseene
eenelefterlijke
letterlijke
interpretatie
de Conventie
Conventievan
van1907
1907opgesteld
opgesteld—- zonder
zonder de
de
interpretatie van
van de
minste
want die
dieconventie
conventiewas
wasook
ookdestijds
destijdsvolstrekt
volstrekt
minste noodzaak, want
niet
bindend voor
voorhaar.
haar.InIn
art.2 der
2 der
neutraliteitsverklaring
niet bindend
art.
neutraliteitsverklaring
werd toen
toen gedecreteerd
gedecreteerd::
«Noch bezefting
bezetting van
deel van
van het
het rechtsgebied
rechtsgebied van
van den
den Staat
Staat
van eenig deel
baaien en
mijl kustzee]
kustzee] door
door een
een
[volgens
[volgens art.
art. 18
18 insluitend
insluitend de
de baaien
en 33 mijl
gebied te
te land
land door
door tot
tot
oorlogvoerende,
doortrekken van
oorlogvoerende, noch
noch het doortrekken
van dit gebied
een
der oorlogvoerende
oorlogvoerende behoorende
behoorende troepen
troepen ofofconvooien
convooienvan
vanmunitie
munitie
een der
of levensmiddelen
levensmiddelen wordt
wordt toegelaten».
toegelaten».

Een
expres verbod van
van het
het doortrekken
doortrekken van
van Nederlandsch
N ederlandsch
Een expres
watergebied, zonderling genoeg,
genoeg, ontbrak
ontbrak;; maar
maar inindedeneutrali.
neutrali.
watergebied,
teitsverklaring
21 Oct.
Oct. 1912
1912isisditdit
grove
verzuimhersteld
hersteld;
teitsverklaring van
van 21
grove
verzuim
;
toen
is aan
aan art.
art. 22 de
dezinsnede
zinsnedetoegevoegd
toegevoegd:
toen toch is
:
.. .. .. .. noch (is toegelaten)
toegelaten) het doortrekken
doortrekken van
vanhet
hetbinnen
binnende de
territoriale
territoriale
daar.
wateren
gelegen Nederlandsche
Nederlandschewatergebied
watergebieddoor
dooroorlogschepen
oorlogschepenof oj
wateren gelegen
&ix-oorlogvoerenden.
mede gelijk
gelijk gestelde
gesteldevaartuigen
vaartuigenderder
oorlogvoerenden.

nog vó6r
vóórdit
ditverbod
verbodformeel
formeelwas
wasafgekondigd,
afgekondigd, toen
toen
Doch nog
echter onze
neutraliteitsplicht reeds
werd het
het daarin
daarin
echter
onze neutraliteitsplicht
reeds bestond,
bestond, werd
neergelegde onzijdigheidsbeginsel
onzijdigheidsbeginsel alal geschonden
geschonden: : was
was een
een
neergelegde
Grieksch oorlogsschip, van
van Antwerpen
Antwerpen komend,
komend, de
deSchelde
Scheldeaf
af
Grieksch
en uitgevaren.
uitgevaren.
Er zijn
zijn uitzonderingsgevallen
uitzonderingsgevallen denkbaar,
denkbaar, waarin
waarin de
de Neder,
NederEr
landsche regeering,
regeering, zonder
juist hare
hare beslissing
beslissing tetesteunen
steunen
landsche
zonder nu juist
op de
deininhare
hare
algemeenheidbedenkelijke
bedenkelijkebepaling
bepalingvan
van de
de
op
algemeenheid
Conventie van
van 1907,
1907, gerechtigd
gerechtigd isisoorlogsschip
oorlogsschipofofschepen
schepenvan
van
Conventie
belligerenten, bij
uitbreken van
van een
een oorlog
oorlogteteAntwerpen
Antwerpen
belligerenten,
bij het
het uitbreken
ofde
de
vertoevend, passage
staan (b.v.
(b.v. iningeval
gevalhet
hetschip
schipof
vertoevend,
passage toe
toe te staan
schepen, voor erkend
erkend vreedzaam
vreedzaam doel
doel derwaarts
derwaarts gegaan,
gegaan, door
door
schepen,
den oorlog
oorlog verrast
verrast werden).
werden). Elke
Elkeregel
regellaat
laatuitzonderings,
uitzonderingsden
gevallen toe,
toe, die
dienaar
naardedeeigen
eigenmeriten
meritenbeoordeeld
beoordeeldmoeten
moeten
gevallen
bij~
worden; ; maar
worden, dat zulk
zulk een
een bij,
worden
maarhet
het kan
kan niet
niet gezegd
gezegd worden,
zonder geval
geval zich
zich hier
hierheeft
heeftvoorgedaan.
voorgedaan. Men
Men had,
had, dit
ditwas
was
zonder
men wel
wel gehouden
gehouden teteweten
wetenofoftetevermoeden,
vermoeden. tetedoen
doenmet
met
men
een schip,
schip, dat
dat inindedeBelgische
Belgischehaven
havenhad
hadvertoefd,
vertoefd, ter
ter vol,
voleen
van de
de eigen
eigenuitrusting.
uitrusting. Men
Menwist,
wist,dat
dathet
hetbemanning
bemanning
tooing van
aan boord had
had voor
voor een
eentweede
tweedeoorlogsschip,
oorlogsschip,dat
datop
opde
dereede
reede
aan
van Vlissingen
Vlissingen wachfte.
wachtte.
van
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Het wil
wil mij
mij voorkomen,
voorkomen, dat
dataan
aandit
ditschip
schipde
dedoortocht
doortocht
Het
Conventie XIII
XIII welke
welke «eenvou,
«eenvou~
moest
zijn verboden
verboden; ; dat
moest zijn
dat de
de Conventie
dige doortocht»,
doortocht», leIe simple
simplepassage,
passage,door
doordede«territoriale
«territoriale wate,
wate.
ren», «niet compromitteerend»
compromitteerend» voor een
een neutrale
neutrale mogendheid
mogendheid
ren»,
verklaart,
dit geval
geval nooit
nooitvan
vantoepassing
toepassingzal
zalkunnen
kunnenzijn
zijn;;
verklaart, in
in dit
en
dat de
dedoorlating
doorlating alleen
alleendan
danverantwoord
verantwoordkan
kanworden,
worden,
en dat
wanneer we aan
aan België
Belgiëzulk
zulkrecht
rechtvan
vandoortocht
doortochttoekennen,
toekennen,
wanneer
als eene
eene feitelijke
feitelijke vernietiging
vernietiging beteekent
beteekent van
van onze
onze souvereini,
souvereini.
als
teit over
over de
deSchelde
Schelde—- waardoor
waardoordedeinternationale
internationalepositie
positievan
van
Nederland zeer
zeer bemoeiëlijkt
bemoeiëlijkt en
en geschaad
geschaad zou
zou worden.
worden.
Nederland
doordedeoorlogsverklaring
oorlogsverklaringvan
vanGriekenland
Griekenland
Niemand is
is door
Niemand
18 Oct.
o ct.verrast
verrast kunnen
kunnenworden,
worden, en
enhet
hetmaakt
maakt wel
wel een
een
den 18
den
dat een
eenGrieksche
Griekschetorpedojager
torpedojagerzich
zichom,
om.
zonderlingen
indruk, dat
zonderlingen indruk,
streeks
den 17en
17enover
overNederlandsch
Nederlandschgebied
gebiednaar
naarAntwerpen
Antwerpen
streeks den
is geneigd
geneigd tetedenken
denkenaan
aanden
denopzet
opzetom
omeen
eenprece,
prece.
begaf. Men is
begaf.
dent
neer te
te leggen,
leggen, hetwelk
hetwelkininflagrante
flagrantetegenspraak
tegenspraak isismet
met
dent neer
het verbod
verbod van
vandoortocht
doortochtvoor
vooroorlogsschepen
oorlogsschepen van
van bellige,
bellige.
het
renten
ditNederlandsche
N ederlandschewatergebied
watergebied en
en zich
zichindirect
indirect
renten door dit
datwij
wijgerechtigd
gerechtigd(en
(enook
ookverplicht)
verplicht)
keert tegen
tegen de
de opvatting,
opvatting, dat
keert
door België
België te
te
zijn
doortocht aan
aan een
een vreemde
vreemde krijgsmacht,
krijgsmacht, door
zijn doortocht
hulp
geroepen
ter
handhaving
van
neutraliteit,
te
weigeren
hulp geroepen ter handhaving van neutraliteit, te weigeren '•1.
De doorlating
doorlating van
van den
denGriekschen
Griekschentorpedojager
torpedojager over
over de
de
ofongewild,
ongewild, de
destrekking
strekkingdedeerkenning
erkenning
Schelde
Schelde heeft,
heeft, gewild of
dierivier
rivierteteprejudiceeren.
prejudiceeren.
volle souvereiniteitsrechten
souvereiniteitsrechtenopopdie
onzer volle
In
de memorie
memorie van
van antwoord
antwoord van
van den
denminister
minister van
van buiten,
buiten.
In de
landsche zaken,
zaken, 22
22 November
November aan
aandede
Kamertoegezonden,
toegezonden,
landsche
Kamer
heeft deze
deze bewindsman
bewindsman wederom
wederom instemming
instemming betuigd
betuigd met
met de
de
heeft
kustverdedigingsplannen, . .. .... . doch
daaraan de belangrijke
belangrijke en
en
kustverdedigingsplannen,
doch daaraan
dat de
de kust,
kust.
zorgelijke mededeeling
zorgelijke
mededeeling toegevoegd
toegevoegd(§
(§ 11 ad.
ad. c), dat
verdediging
geen Schelde,kwestie
Schelde.kwestie is.
«Dat er
er in
in de
deSchelde,
Schelde.
verdediging geen
is. «Dat
kwestie
nog
wel
iets
te
bestudeeren
valt
zou
de
ondergetee.
kwestie nog wel iets te bestudeeren valt zou de ondergetee,
- aldus
aldus de
deminister
minister —
- niet willen ontkennen.»
ontkennen.» Inderdaad.
Inderdaad.
kende —
1. Ongeveer
een jaar
jaargeleden
geledenverklaarde
verklaarde de
de minister,
minister, dat
dat hij
hij [alleen
[alleendan]
dan)bereid
bereid
Ongeveer een
was over
over het
het gebruik
gebruik der
der Scheldeforten
Schcldeforten besprekingen
besprekingen te
te houden
houden met
met het
hetbuitenland,
buitenland,
was
mogendheden den
den wensch
wensch daartoe
daartoekenbaar
kenbaarmaakten.
maakten.
belanghebbende mogendheden
indien alle belanghebbende
deSchelde,kwestie
Schclde,kwestieechter
echternunuonderwerp
onderwerpvan
vaninformeele
informeelebesprekingen
besprekingen
Kennelijk
Kennelijk is
is de
eenehierna
hiernatetenoemen
noemenmemorie
memorie
met Belgische,
Belgische, Engelsche
Engelsche en
enFransche
FranscheStaatslieden.
Staatslieden.InIneene
met
toch
zegt de
de minister,
minister, dat
dathij
hijmeermalen
meermalengelegenheid
gele;;enheid heeft
heeftgehad
gehadmet
met«leidende
«leidende
toch zegt
staatslieden in
West,Europa» over
over de
de Nederlandsche
!\Iederlandschekustverdediging
kustverdediging te
te spreken.
spreken. Dat
Dat
staatslieden
in West,Europa»
daarbij de
Scheldekwestie, het
doortochtsrecht over
rivier in tijd
tijd van
van oorlog,
oorlog,niet
niet
daarbij
de Scheldekwestie,
het doortochtsrecht
over die
die rivier
zou zijn
zijn teteberde
berdegebracht,
gebracht,moet
moetuitgesloten
uitgesloten worden
worden geacht.
geacht. De
Demededeeling
mededeeling van
van
zou
zeer merkwaardig,
merkwaardig, alal isis er
in binnem
binnen,en
enbuitenland
buitenlandnog
noggeen
geen
den minister
minister is
den
is zeer
er er
er ook in
over opgejaagd.
opgejaagd.
stof over
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Het
toegepaste neutraliteitsbeleid, in
onderscheid van
van het
het
Het toegepaste
in onderscheid
theoretische,
de strekking
strekking de
de zaak
zaak tetemaken
maken tot
tot
theoretische,heeft
heeft wel
wel de
eene waarover
want het
hetprecedent
precedent
waarover staatslieden
staatslieden kunnen twisten, want
speelt in internationaal verkeer
verkeer en
en recht
speelt
recht een
een groote rol.

Eventueele sluiting
het Kanaal.
Kanaal.
sluiting van
van het
In
de bovenaangehaalde
bovenaangehaalde Memorie van
den Minister
Minister van
van
In de
van den
wordt met
met een
een kort
kortwoord
woordmelding
melding
Zaken wordt
Buitenlandsche Zaken
gemaakt
gemaakt van
van de stelling, door den Franschen
Franschen oud.vice.aàmiraal
oud,vice,acimiraal
in de
Echo de Paris
Paris van 13 Sept. j.1.
Germinet in
de Echo
j.l. verkondigd,
Weten :
te weten:
«Ik
benovertuigd,
overtuigd, dat
dat op
opden
dendag
dagvan
vandedeoorlogsverklaring
oorlogsverklaring Enge,
Enge.
elk ben
land
Frankrijk het Nauw
Nauw van
vanCalais,
Calais,enenditdit
terecht.alsalsFransche
Franscheen
en
land en Frankrijk
terecht,
Engelsche
beschouwen, en
en aan
aan de
deneutralen
neutralen
Engelsche territoriale
territoriale wateren
wateren zullen
zullen beschouwen,
verboden.»
zullen doen
doen weten,
weten,dat
datdoortocht
doortochtinin
Nauw
van
Calaisisisverboden.»
hethet
Nauw
van
Calais

Reeds drie
Reeds
drie dagen
dagen later
later in
in Het Vaderland
Vaderland van
den 16en
van den
is
generaal
Jhr.
den
Beer
is generaal Jhr. den Beer Poortugael in
een scherp
scherp protest
protest
in een
daartegen opgekomen.
daartegen
opgekomen. Hij
Hij bewees,
bewees, dat
dat zulke
zulke sluiting in f1afla,
granten strijd
strijd zou
zou zijn
zijn met
met het
het Volkenrecht.
Volkenrecht. Zulk protest was
wel absoluut
door de
de buitenlandsche pers
met
wel
absoluut noodig en
en is door
pers met
ernstige
aandacht ontvangen.
ontvangen.
ernstige aandacht
Frankrijk werd
het besproken
besproken in
in de
de Libre
Libre Parole,
Parole, l'Eclair,
['Eclair,
In Frankrijk
werd het
Republique Franvaise
Française en
en de
de Autorité,
Autorité, allen 17 Sept.
reeds,
Sept. reeds,
daar
daar het
het protest
protest van
van den
den Nederlandschen
N ederlandschen staatsman
staatsman hun teletele,
Inwelken
welkengeest
geesthet
hetprotest
protestontvangen
ontvangen
grafisch was
was gemeld.
gemeld. In
grafisch
werd,
door het
het opschrift
opschrift van
van de
de Autorité,
Autorité,
werd, wordt
wordt geteekend door
«une opinion
ai se hostile».
hostiIe». De
De Independance
Independance Belge,
Beige, die
<curie
opinion holland
hollandaise
de Fransche
dit verband
verband (18 Sept.)
Sept.) op
op
Fransche zijde houdt, wees in dit
een
een precedent,
precedent, de
de afsluiting
afsluiting van
vandedeStraat
Straatvan
van Gibralter in
1807 door
door Spanje.
Spanje. De
De Deutsche Tageszeitung
Tageszeitung wijdde er
er een
een
hoofdartikel
hoofdartikel aan
aan:: «Die Neutralen,
Neutralen, die
die Entente
Entente Cordiale
Cordiale und
und
das Aermel,Meer»,
Aermel.Meer», door von
von Reventlow,
ReventIow, die het
het voor
voor zeker
houdt
houdt dat
dat tusschen Engeland
Engeland en
en Frankrijk
Frankrijk een
een afspraak
afspraak van
van
dien
aard
is
gemaakt.
De
Kölnische Zeitung,
Zeitung, de Frankfurter
Frankfurter
dien aard is gemaakt. De Kanische
e.a.
e.a. Duitsche
Duitsche bladen
bladen schonken natuurlijk
natuurlijk ook aandacht aan
aan
het protest.
protest.
De
De Minister
Minister van
van Buitenlandsche
Buitenlandsche Zaken nu
nu heeft
heeft diplomatiek
diplomatiek
dat de
destelling
stellingvan
vanden
denadmiraal
admiraal Germinet
Germinet
zeer juist gezegd,
gezegd, dat
zeer
is de
depersoonlijke
persoonlijke meening van een
een particulier
particulier en
en als zoodanig
zoodanig
moet
worden
beschouwd.
man zelf
zelfheeft
heeft dit
ditgezegd.
gezegd.
moet worden beschouwd. De man
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Dat die
die zienswijze
zienswijze ininFransche
Fransche Regeeringskringen
Regeeringskringen «wordt
«wordt ge,
gewas derhalve
derhalve duidelijk
duidelijk en
en behoefde
behoefde waarlijk
waarlijk geen
geen be,
beo
deeld» was
deeld»
vestiging. Even
Even duidelijk
duidelijk is
is het,
het, dat
dat die uiting
uiting aan
der
vestiging.
aan geen der
departementen van
algemeen bestuur
bestuur te
te Parijs
Parijs een
eenonderwerp
onderwerp
departementen
van algemeen
van
bespreking of
of behandeling
behandeling heeft
heeft uitgemaakt.
uitgemaakt. Dit
Ditalles
alles
van bespreking
bewijst echter
onvoorzichtig verklappen
verklappen
bewijst
echter niets.
niets. Die uiting is een onvoorzichtig
uit de
de school,
school, maar
maar de
deMinister
Minister zegt
zegtniet
nieten
enkan
kan het
het ook
ook
uit
zaak
zelve,
de
al
of
niet
afsluiting
van
het
niet
zeggen,
dat
de
zelve,
de
al
of
niet
afsluiting
van
het
niet zeggen,
de zaak
misschien geheime
geheime besprekingen,
besprekingen,
onderwerp van, misschien
Kanaal, niet onderwerp
heeft uitgemaakt.
uitgemaakt. En
En daar
daar komt
komt het
het op
opaan,
aan,niet
nietop
opdedeuiting.
uiting.
heeft
De mededeeling
mededeeling van
vanden
denMinister,
Minister,dat
datvaktijdschriften
vaktijdschriften de
de
zaak niet
besproken hebben,
weinig. Over
Over een
een half
halfjaar
jaar
zaak
niet besproken
hebben, zegt
zegt weinig.
al doen
doen zij
zij het
het
jaar zullen
jaar
zullen zij
zij het
het misschien
misschienwel
weldoen.
doen. Doch
Doch al
voorzichtiglijk
vast staat,
staat,dat
datdedepublieke
publiekeopinie
opinieininFrank,
Frank.
voorzichtiglijk niet, vast
geporteerd. De
De Action fran,
(ranrijk
warm voor
voor de
de sluiting
sluiting isisgeporteerd.
rijk warm
hare beschouwing
beschouwing over
over het
het artikel
artikel van
vangeneraal
generaal
caise besloot hare
den Beer
Beer Poortugael
Poortugaelaldus
aldus:: «Pour
«Pourarriver
arriver au
au but,
but, ilil n'est
n'est besoin
besoin
momentétant
étant au
au
d'avoir
d'avoir l'opinion
l'opinion des
des juristes,
juristes,lala parole
paroleàcecemoment
canon»
de Echo
Echo de
de Paris
Paris op het
het Nederlandsche
N ederlandsche protest
protest
canon» en
en de
terugkomend verwees
verband naar
naar het
het werk
werk van
van den
den
terugkomend
verwees in
in dat verband
Duitschen generaal
generaal von
von Bernhardi,
Bernhardi, waarin
waarin ook deze
deze de
de ver,
ver.
Duitschen
onderstelling
maakt, dat
dat Frankrijk
Frankrijk en
en Engeland
Engeland het
hetKanaal
Kanaal
onderstelling maakt,
zullen
sluiten.
Inderdaad,
zegt
het
blad,
zal
zulke
afsluiting
zullen sluiten. Inderdaad, zegt het blad, zal zulke afsluiting
zijn: : «une
«une opération
opération de
de guerre,
guerre, lourde
lourdededeconsequences,
consequences, il
zijn
est vrai,
vrai, mais
mais fortement
fortement motivée
motivée et
etque
quen'empecheront
n'empecheront proba,
proba.
blement pas les
les doctrines
doctrines savantes
savantesdes
deséminents
éminentsjurisconsultes
jurisconsultes
blement
Vaderland par
par leIegeneral
generalhollandais,
hollandais, lors
lorsmeme
meme
cités dans
dans leIe Vaderland
cités
-— voegt
de schrijver
schrijver er
er sarcastisch
sarcastisch aan
aan toe —
- que
que s'y
s'yajoute,
ajoute.
voegt de
raient
Grotius et
et de
dePufendorf.»
Pufendorf.»
raient celles
celles de
de Grotius
bovenstaande uitlatingen
uitlatingen ziet
zietmen
menwel,
wel,dat
datde
demogelijke
mogelijke
Uit bovenstaande
sluiting
van het
hetKanaal
Kanaalininhet
hetbuitenland
buitenlandzeer
zeerernstige
ernstige aan,
aan.
sluiting van
dacht heeft.
heeft.
dacht
Minister van
van buitenlandsche
buitenlandsche zaken
zaken mocht
mochttoch
tochwel
welde
de
Onze Minister
persoonlijke meening
Franschen officier
officier en
en bagatelle
bagatelle
persoonlijke
meening van
van den Franschen
bespreken, -— maar
hopen, dat
dat de
de zaak
zaak waarom
waarom het
het
bespreken,
maarhet
het isis te
te hopen,
gaat de
de ernstige
ernstigeaandacht
aandachtzal
zalhebben
hebbenvan
vanonze
onzediplomatie,
diplomatie,—- dat
dat
deze,
voereenkomstig den
wenk door
door den
den generaal
generaal Den
Den Beer
Beer
deze, voereenkomstig
den wenk
Poortugael
in zijn
zijnprotest
protestneergelegd,
neergelegd,erer(o.m.)
(o.m.)naar
naarzal
zalstreven
streven
Poortugael in
een algemeen
algemeen of
ofgemeenschappelijk
gemeenschappelijk verzet
verzetder
derneutralen
neutralentegen
tegen
eene
voorgenomen sluiting
te wekken.
wekken.
eene voorgenomen
sluiting op te
De zakelijke
zakelijke opmerking,
opmerking, waarmede
waarmede de
de Minister
Minister zijn
zijn woord
woord
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over de
de uiting Germinet besluit,
echter wel reden
reden tot
tot
besluit, geeft echter
over
eenige bezorgdheid
bezorgdheid of
of het
hetdepartement
departement deze
deze hoogst
hoogst belangbelang,
rijke aangelegenheid
aangelegenheid wel
met den
den meesten
meesten ernst behandelt.
rijke
wel met
toch::
Z.Exc. zegt
zegt toch
Er
enkele reden
reden om
om aan
aan tetenemen
nemen dat krijgvoerende mogendEr is
is geen enkele
mogend,
heden tot
tot eene afsluiting
het Kanaal,
Kanaal, dat
dat tusschen Dover en Calais
afsluiting van het
heden
1/2 K.M.) breed
breed is, zouden
zoudenovergaan.
overgaan.
zeven
en dertig
dertig Kilometer
Kilometer (lees
(lees 33
331/2
zeven en
Zelfs bij
bij eene bepaling
territoriale grens
zes zeemijlen
bepaling der territoriale
grens op zes
zeemijlen zoude
Zelfs
25 K.M.,
K.M., lees echter
echter
een
strook van
van vijftien
vijftien kilometer
kilometer (bedoeld
(bedoeld isis 25
een strook
211/2
zee overblijven
overblijven en
endedeaansprakelijkheid
aansprakelijkheid eener oorlog.
211/2 K.M.) open zee
oorlog
voerende mogendheid zal
dezelfde zijn,
zijn, ongeacht
ongeacht ofofde
deschade
schade aan
aan
zal dezelfde
neutralen
die strook
strook dan wel
wel elders
elders in
in open
openzee
zeeisistoegebracht.
toegebracht.
neutralen in
in die

vergelijking van
vandedesluiting
sluiting
vaneen
eenzeestraat
zeestraatmet
metschade,
schade,
De vergelijking
van
wordttoegebracht,
toegebracht, isis verkeèrd
aan neutralen
neutralen in
in open
openzee
zeewordt
welke aan
verkee.rd ;;
datinindit
ditstaatsstuk
staatsstuk over
over
en
het isisniet
nietvrij
vrijvan
vanbedenking,
bedenking, dat
en het
zulke
sluiting gesproken
gesproken wordt,
niet als
als over
over eene grove
zulke sluiting
wordt, niet
schennis
de rechten
rechten der
derneutralen,
neutralen,waardoor,
waardoor, naast
naast onbe$
schennis van de
onbe,
rekenbare economische,
belangen getroffen
getroffen
economische, ook groote politieke belangen
als gold
gold het
het eene
eenvoudige kwestie
zouden worden, doch
doch als
eene eenvoudige
(gelijk voortvloeit
voortvloeit uit
uitongerechtvaardigde
ongerechtvaardigde aanhoudingen
aanhoudingen in
in
(gelijk
e. m. d.),
welke met
met eene simpele schadeloos.
open zee
zee e.
schadeloos,
open
d.), welke
aangaat de
deopmerking
opmerking
stelling
kan worden afgedaan.
stelling kan
afgedaan. Wat aangaat
betreffende de
de zesmijls territoriale
grens, welke
welke ee:1
«strook
territoriale grens,
een estrook
betreffende
deze is
is niet
niet gelukkig,
gelukkig, nog
nog geheel
open
zee» zou
zou laten
laten -— ook
ook deze
open zee»
die grens
grensvoor
voorspeciale
specialedoeleinden
doeleindensoms
somswijder
wijder
daargelaten,
daargelaten, dat die
genomen
wordt. (Engeland
(Engeland b.v.
b.v. stelt
stelthaar
haar voor
voor de
de douanegenomen wordt.
douane,
politie
reeds op
op 12
zeemijlen). Immers
werd de
de «terripolitie nu reeds
12 zeemijlen).
Immers al
al werd
«terri,
dat het
hetKanaal
Kanaal er in zijn
zijn volle
ruim gesteld,
gesteld, dat
toriale» grens
grens zoo ruim
breedte
zou worden gedekt,
zou er een «strook
breedte door
door zou
gedekt, dan
dan nog zou
estrook
open
zee» zijn,
zijn, want
want de
desluiting
sluitingvan
vaneen
een
natuurlijkenzeeweg,
zeeweg,
open zee»
natuurlijken
twee open zeeën
zeeën verbindende,
verbindende,isisonder
onderde
dealgemeen
algemeengehuldigde
gehuldigde
beginselen
van internationaal
internationaal recht
recht niet
niet geoorloofd
geoorloofd (getuige
(getuige
beginselen van
doorhet
hetInstitut
Institutde
deDroit
DroitInternational
Internationalneergelegd
neergelegd;;
den
Regel door
den Regel
getuige
ook de
de handelingen
handelingen en
enbesluiten
besluiten van
van de
de Zeerecht,
Zeerecht.
getuige ook
Conferentie van
van 1910), ook al
al valt
valt zij
zij geheel
geheelbinnen
binnende
degrens
grens
Conferentie
van de
de territoriale
territoriale zee.
zee.
van
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- Haarlem,
Haarlem, H.
H. D.
D.
Dr. C.].
C. J. Wijnaendts-Francken,
Wijnaendts—Francken,Het
Hetvraagstuk
vraagstukvan
vanden
den vrijen
vrijen wil. —
6.. Z. 1912.
1912.
Tjeenk Willink
Willink 6.
Tjeenk

Tijdspiegel mij
mij dit
dit in
in menig
menigopzicht
opzichtvoortreffelijke
voortreffelijkewerk
werkter
terrecensie
recensie
Dat De Tijdspiegel
toezond, deed
deed mij
mij genoegen
genoegen...
niet echter omdat
omdat bij
bij mij
mij de behoefte
behoefte zou
zou
. . . niet
toezond,
bestaan veel
of velerlei
velerlei daarover
daarover in
in 't midden te
te brengen.
brengen. Mijn
Mijn eigen
eigen artikel
artikel
bestaan
veel of
een vorig
vorignummer
nummervan
vanditdit
tijdschrift,toevalligerwijze
toevalligerwijze in schijn
schijn denzelfden
in een
tijdschrift,
dragende als
als dit
dit boek
boek (in schijn,
schijn, want de
de aanhalingsteekens
aanhalingsteekens om
«het
om «het
titel dragende
vraagstuk» stonden
stonden er
er niet
niet voor
voor niets!)
niets 1) mijn
mijn eigen artikel
artikel was,
was, zooals ik
een voordracht
voordrachtvan
vanDr.
Dr.W.
W.F.F.over
overdit
ditonderwerp
onderwerp geïnspireerd
geïnspireerd;
;
schreef, door een
schreef,
het impuls
impuls tot schrijven
schrijven had ik
ik grootendeels aan
aan die
die voordracht
voordracht ontleend
ontleend
wanneer dan
dan daarbij
daarbij komt
komt dat
dat ook
ook de
de strekking
strekking van mijn
mijn artikel dezelfde
dezelfde
en, wanneer
schreef, dan
dan is het
W. F.
F. over
over de
de «wilsvrijheid» schreef,
het
is als
als van
van alles,
alles, wat
wat Dr.
Dr. W.
is
duidelijk, dat
ook bij
bij deze
niet veel
veel zal
zal kunnen
kunnenten
tenbeste
beste
deze gelegenheid niet
wel duidelijk,
dat ik ook
v66r mij
in het
het nadeel
nadeel nbch
noch in
het voordeel
voordeel van
van het
het vóór
mij liggende
noch in het
geven nbch
boek.
wordtdoor
doordedewerkelijkheid
werkelijkheidbevestigd.
bevestigd.
theoretische onderstelling
onderstelling wordt
Deze theoretische
Bijna overal
overal toch
toch waar
waar ik
ik dit
dit 116 bladzijden
bladzijden vullende boekwerk
boekwerk opsla,
opsla,
Bijna
bedaarde en
en intelligente
intelligente redeneering, waarmee
me vol.
waarmee ik
ik me
vol,
een bedaarde
vind ik een
Behalve mijn
dit boek
boek in
in
komen kan
kan vereenigen. Behalve
mijn goedkeuring
goedkeuring veroverde
veroverde dit
komen
één
opzicht ook mijn
mijn bewondering.
doet men
men gewoonlijk alleen
bewondering. Bewonderen doet
kén opzicht
moet ik
die
eigenschappen, die
men zelf
zelf niet bezit
bezit en persoonlijk moet
ik gulweg
die eigenschappen,
die men
zou geweest
zijn om
erkennen, dat het
mij te
te machtig zou
geweest zijn
om de vele
vele en
en velerlei
velerlei
het mij
onzinen
enwetenschappelijke
wetenschappelijke wauwelpraat, die door
voorbeelden van geleerden
geleerden onzin
Dr.
F. doorloopend aangehaald
met redeneeringen weerlegd worden
aangehaald en met
Dr. W. F.
(waaronder mijn
bekende Wundt een bizonder «eervolle»
plaats in,
«eervolle» plaats
mijn oude bekende
neemt)
maar één enkel oogenblik au
sérieux te nemen. «Veel
te veel
veeleero
eer»
au sérieux
<Wed te
neemt) ook maar
is
een steeds
steeds terugkeerende gedachte,
zich bij
bij 't lezen van
van zulke
zulke bewijs'
gedachte, die
die zich
bewijs,
is een
voeringen
aan me
me voordoet.
voordoet.
voeringen aan
In één opzicht moet
moet ikikme
medan
danook
ookbepaald
bepaaldverklaren
verklaren tot
tot een tegenstander
van
het geheeIe
Dr. W. F.
F. wordt
wordt ingenomen. Het
standpunt, dat
dat door
door Dr.
Het is
geheele standpunt,
van het
maar dat
dat door zijn uitvloeiselen
in zekeren
zekeren zin
zin een
een vormverschil,
uitvloeiselen van
van groote
vormverschil, maar
aan,
zijn voor
voor de
dekwestie
kwestie zelf.
zelf. Zooals ik in mijn
mijn artikel meen aan'
beteekenis kan
kan zijn
of de menschelijke
getoond
hebben, moet
moet ieder
ieder denkend
denkend mensch de vraag of
getoond te hebben,
is, beantwoorden
beantwoorden met
met een
een volmondig;
mits men
wil
vrij is,
. mits
men het woord
volmondig ; «J a ...
wil vrij
onmogelijk
«vrijheid» niet
verkiest op te
te vatten in een beteekenis die volstrekt onmogelijk
niet verkiest
en ongerijmd
nu begaat
begaat naar
naar mijn
mijn idée een bepaalde fout door
is.» Dr. W. F.
F. nu
ongerijmd is.»
voortdurend als «de
die bepaalde
onmogelijke en
en ondenkbare
ondenkbare wilsvrijheid voortdurend
bepaalde onmogelijke
fout om
nog grootere fout
om zich
zich zelf
zelf nu
nu
wilsvrijheid» te
betitelen en daarbij
daarbij de
de nog
te betitelen
bepaalde dwaasheid
ook
te gedragen als
bestrijder niet van
van die bepaalde
dwaasheid maar
maar
als een bestrijder
ook te
van «de
willen wat
watmen
menwil,
wil,niet
niet
niet te willen
tete
ede wilsvrijheid». Een «vrijheid» om niet
Me dunkt,
besluiten
wat men
menbesluit
besluit en niet
..... !!! Me
dunkt, dat
dat
niet te
te wezen
wezenwat
wat men
menisis.
besluiten wat
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zekere
zelfs de
de loffelijke
loffelijke eigenschap
eigenschap om tegenstanders te respecteeren binnen zekere
grenzen
te blijven!
blijven !
grenzen dient te
handen voor een
T
oeval\igerwijze kreeg
dezer dagen
dagen een formulier
formulier in
in handen
Toevalligerwijze
kreeg ik
ik dezer
der Balkanstaten, waarbij
waarbij men
in te vullen had
volkstelling in
men o.a.
o.a. ook
ook in
volkstelling
in een der
een kolom
kolom voor
voor «zielsgebreken» met
ruime keus
keus van
van categorieën
categorieën als
als zwak,
zwak.
met ruime
een
krankzinnig, idioot, «aan<'t.malen»,
ko.
«aatv't,malen», enz. Zulk een ko,
monomaan, krankzinnig,
hoofdig, monomaan,
mijoverliet,
overliet,aan
aande
demeeste
meestetegen.
tegen.
lom metje zou ik
ik zelf,
zelf,als
alsmen
mendede
zaak
aanmij
zaak
aan
lommetje
Dr. W. F.
F. zelf
F. ter invulling
invulling willen
willenrondzenden
rondzenden ...
standers
Dr. W. F.
. . . dat Dr.
standers van
van Dr.
geef ik hem gelijk.
dit niet gedaan heett, is
stellig in
in hem te prijzen, tot zoo
zoo ver
ver geef
is stellig
enkel punt
dit werk
werk betreft,
betreft, op
op maar
maar één enkel
punt lijkt
lijkt
Wat
de bewijsvoering
van dit
Wat de
bewijsvoering van
ze me
me minder
minder helder,
helder, nl. daar
waar gehandeld
gehandeld wordt
wordt over
over het
hetverschil
verschil
daar waar
ze
(werkelijk) willen
mij is (werkelijk)
willen eenvoudig hetzelfde
tusschen willen en handelen. Volgens mij
hetzelfde
doen ....
absolute buitenzelvelijke
Daarmeeuit.
uit.
buitenzelvelijke verhindering. Daarmee
als doen
. . behoudens absolute
DR.
M. HOOGVLIET.
DR. J. M.

o
NEDERLANDSCHE
POEZIE.
NEDERLANDSCHE POPZIE.
Guido Gezelle's
Gezelle's dichtwerken.
dichtwerken. Deel XI
XI en
en XII.
XII. Gelegenheidsgedichten.
Gelegenheidsgedichten. L.
L J.
J. Veen,
Veen,
Guido
Amsterdam.

De groote, mooie
uitgave van
van Guido
Guido Gezelle's dichtwerken
nadert hare
hare
mooie uitgave
dichtwerken nadert
mij liggen
liggen de
deeerste
eerstebeide
beide boeken
boeken van
van de
de vier
vier dee\en
voItooying;
voor mij
voltooying ; voor
deelen
werken besluiten zullen.
zullen.
gelegenheidsgedichten, die
de veertien.deelige
veertien,deelige rij
rij werken
die de
gelegenheidsgedichten,
denk bij
bij het
het woord
woord aan
aan de
de generatie
generatie van
van
Gelegenheidsgedichten.. .. .... ik
ik denk
Gelegenheidsgedichten
de achttiende
achttiende eeuw
eeuw nog
nogmeer,
meer, toen
toenzoo
zoomenig
menig«gedicht
«gedichtuit
uit
plm. 40, aan
aan de
Twee perioden
perioden van
vanliteraire
literaire malaise
malaise voorzeker:
- het
plicht» ontstond.
ontstond. Twee
voorzeker : —
het is
eigenaardig,
juist in
indergelijke
dergelijketijden
tijdenhet
hetland
landmet
met gelegenheidsgedichten
eigenaardig, dat juist
wordt overstroomd.
overstroomd. Toch
oorzaak voor de
de hand
hand;; zij
wordt
Toch ligt
ligt de oorzaak
zij is in het woord
zelven
opgesloten. De
De«gelegenheid»,
«gelegenheid», als
alsiets
ietswat
wateigenlijk
eigenlijkmet
methanden
handenisis
zelven opgesloten.
te grijpen,
grijpen, te
te betasten,
betasten, isisvoor
voorden
denminderen
minderen dichter de gewenschte
aan.
te
gewenschte aan,
hem noodig om
de dichtaêr
sterk te
te porren,
porren, dat
dat er een,
leiding;; zij
leiding
zij is hem
om de
dichtaft zoo sterk
dikwijls
stollend, vaersjen uit mag
mag vloeyen. Te
Te ver,
ver.
dikwijls tot averechtsche poëzie stollend,
ook niet
niet dat
dat bij
bij eIken
wonderen is
het dan
dan ook
elken dichter
is het
dichter de gelegenheidsverzen
gelegenheidsverzen
dat zijn
zijn de
de verzen,
verzen, die
die dikwijls
dikwijls door
door totaal
totaal buiten
buiten de
de gevoclssfcer
-— dat
gevoelssfeer van
dichter blijvende
blijvende invloeden
invloeden ontstaan
ontstaan —
- behooren tot het
het minst
minst goede
goede
den dichter
- en
dan zijn
zijn het
het feitelijk
feitelijk geen
geen gelegenheidsgedichten
meer—
- de
werk. Of —
werk.
en dan
gelegenheidsgedichten meer
of verheugen,
verheugen. of andere
andere aandoening'mee.
«gelegenheid» moet
een smart,
smart. of
moet een
aandoening,mee,
den dichter
dichter ontroert.
ontroert. Dan
Dan ligt
ligt
meedragend gebeuren
ziel van
van den
gebeuren zijn,
zijn, dat
dat de
de ziel
tothet
hettottotstand
standkomen
komenvan
vanhet
hetgedicht
gedichtaanleiding
aanleidinggaf,
gaf,
de oorzaak,
oorzaak, die
die tot
de
Zoo moet
moet Vondel's Vertroostinge
Vertroostinge aen
aen Geeraerdt
Geeraerdt Vossius
Vossius ontstaan
dieper. Zoo
dat gedicht
gedicht lééft de
aandoening, die de
de dichter
dichter om
om de
de droefenis
droefenis
zijn;; in
in dat
zijn
de aandoening,
van zijn
zijn vriend
vriend heeft
heeft medegevoeld.
van
Zoo zijn
zijn ook
ook vele
vele van
van Guido
Guido Gezelle's gelegenheidsgedichten
gelegenheidsgedichten ontstaan.
Zoo
Want
in het hart
hart van
van den
den genialen
genialen Vlaamschen pastor
een onbe.
Want in
pastor woonde een
onbe,
voor zijn
zijn taal
taal en zijn land, liefde voor zijne parochianen,
grensde liefde: liefde voor
hetmeest
meest
voor
den
heiligen
dienst,waaraan
waaraan hij zijn
liefde het
het eerst
eerst en
enhet
liefde
voor
den
heiligen
dienst,
had gewijd.
gewijd.
leven had
Hoe leefde
leefde deze
deze geestelijke
geestelijke mede
mede met
met het
het wel
wel en
en het
het wee
wee van
van de
de be,
be.
Hoe
deelde hij
hij in
in hunne
hunne verheugenis,
verheugenis, in
in hunne
hunne
woners zijner parochie
parochie!! Hoe deelde
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smarten en
en tegenspoeden,
tegenspoeden, in hunne
hunne verwachtingen.
verwachtingen. Het
Het isisalles
allesweerspie,
weerspie,
smarten
geld in
in zijn
zijn verzen.
verzen.
Lees eens het
het volgende
volgende gedichtje,
gedichtje, een
eenheilwensch
heilwcnschaan
aaneene
eenejonge
jongevrouw.
vrouw.
Lees
wie het
het moedergeluk
moedergeluk uit
uitde
denaaste
naastetoekomst
toekomsttegenlacht
tegenlacht:
wie
:
u, om
om den
denweerden
weerdenschat,
schat,
Geluk u,
hetwichtjen,
wichtjen, dat
dat
u, om
om het
geluk u,
onzichtbaar nog, maar
maar levende al,
al,
onzichtbaar
blijde moeder
moeder maken
maken zal,
zal,
u blijde
maanden min
min als
alsdriemaal
driemaaldrie
drie:
eer maanden
:
kind, dat
dat ik
ik uudragen
dragen zie
zie!!
om 't kind,
Ja, hij
hij gevoelde
gevoelde mèt
mèt hen,
hen,wat
watzijzijgevoelden
gevoelden;
zijneziel
zielwas
wasplaats
plaatsvoor
voor
Ja,
; ininzijne
aandoeningen van
van allen.
allen. Voor
Voorhem
hemwas
washet
hetpriesterschap
priesterschapininwaarheid
waarheid
de aandoeningen
vers,
een
jong
geestelijkena
na
wat hijaelf
hij<zelf erervan
vangetuigde
getuigdein in
wat
eeneen
vers,
datdat
hijhij
een
jong
geestelijke
eerste bediening van
van de
de Mis
Mis toezong
toezong:
diens eerste
:
Priester zijn,
gaat te boven
boven
Priester
zijn, dat
dat gaat
dat iemand
iemand denken
denken mag
mag;;
al dat
in al
al zijn
zijn werken
werken loven,
loven,
God in
menschen helpen nacht
nacht en
en dag
dag;;
menschen
spreken;;
Goddelijke woorden spreken
God zelf
zelfdaartoe
daartoe bereid
bereid;;
door God
banden
banden in Gods
Gods name
name breken,
breken,
leven
in de
deeeuwigheid.
eeuwigheid.
leven doen in
Meermalen zijn
gedichten, die
diehijhijbijbij
feestelijkegelegenheden
gele~enhedenaan
aan
Meermalen
zijn de gedichten,
feestelijke
zijne parochianen
parochianen opdroeg,
van een
eenfijne
fijnescherts
scherts;; de
de vroomheid
vroomheid
zijne
opdroeg, overtogen van
nietverstrakt
verstrakt in
inden
denstarren
starrenernst
ernsteener
een erkoude
koudedogmatiek
dogmatiek;
GezelIe isis niet
van Gezelle
;
zij
in den
dengoeden
goedenglimlach
glimlachvan
vaneen
eenvriendelijken
vriendelijkenmond,
mond,inindedetinte::
tinte<
zij schuilt in
ling van
van lichtende
lichtende oogen.
oogen.
Bronzen
lacht van
van dage
dage,,
Bronzen Breydel lacht
De Coninck
Coninck ook
ookmisschien
misschien,,
en
en De
aldus
spreekt hij
hij in
in een
eenhuwelijksgedicht
huwelijksgedichteen
eenpaar
paargelieven
gelieventeteKortrijk
Kortrijkaan,
aan,
aldus spreekt
denSporenslag
Sporenslagininbrons
bronsvereeuwigd
vereeuwigdvindt;
vindt;
waar
stoere helden
helden van
vanden
waar men
men de stoere
en
in hetzelfde
hetzelfde gedicht,
gedicht,eenige
eenigecoupletten
couplettenverder,
verder,zingt
zingthij,
hij,met
meteen
eenschoone
schoone
en in
toespeling
den naam
naam Rosa
Rosa van
van de
de bruid
bruid::
toespeling op
op den
Zuster
doornenlooze
Zuster lief,
lief, 0o doomenlooze
rooze, die
mijn zin
zin bekoort
bekoort;;
die mijn
liefdeblomme,
brooze,
liefdeblomme, krank
krank noch brooze,
bloeit maar
maar altijd
altijd neerstig
neerstig voort
voort!I
Vele
verzen vindt
vindt men,
men, waarvan
waarvan dedenaïeve
naïevevroomheid
vroomheiddedegeestelijke
geestelijke
Vele verzen
liederen
de middeleeuwen
middeleeuwen herinnert
herinnert;; zoo
zoohet
hetgedichtje
gedichtje «Driekoningenz,
«Driekoningen»,
liederen uit de
waarin
eenvoudige, fijwsubtiele
fijn<subtielewoordenkunst
woordenkunstsprankelt
sprankeltals
als levend
levend goud.
goud.
waarin een eenvoudige,
hun
In
Rouwgedichtjes treurt
treurt de
goede pastor
pastor met
met zijne
zijne bedroefden,
bedroefden, hun
In de Rouwgedichtjes
de goede
schenkend
zijn dichterlijk
dichterlijk hart.
treffend is
is de
de simpele
simpele
schenkend den
den troost
troost van
van zijn
hart. Hoe treffend
schoonheid
van een
eenversje
versjeals
alshet
hetvolgende,
volgende,door
doorden
dendichter
dichtereen
eentreurenden
treurenden
schoonheid van
vader
den mond
mond gelegd
gelegd::
vader in
in den
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Margrietje,
Margrietje, weggeroofd,
weggeroofd,
aleer
't nog weten
weten konde
aleer 't
hoe willekom
willekom het
het was
was
zijn
moeders herte
herte en
en 't mijn,
zijn moeders
het
slaat ons,
ons, onbewust,
onbewust,
het slaat
eene al
te diepe
diepe wonde
wonde
al te
en zal,
zal, en
en kan,
kan,
die
die nooit en
en
genezen zijn
.1
en wilt genezen
zijn .. .. .. .1
zij door uwe
uwe hand,
hand,
.. . . .. 't En
En zij
't gaaft,
Heere, en
en zegent
zegent
die
die 't
gaaft, 0o Heere,
dat Gij
Gij gebiedt
gebiedt,,
die
al dat
die al
gehoorzaam,
niet en
entegen
tegen1I
gehoorzaam, niet
En
al hoort
hoort men
men in
in deze
deze Gelegenheidsgedichten
Gelegenheidsgedichten dan
niet het
het won.
won'
En al
dan ook niet
der'mooie Ruischen
het ranke
ranke riet,
riet, alalontwaart
ontwaartmen
men er
er niet
niet in
inhet
het
der,mooie
Ruischen van
van het
verborgene bloeyen
Kerkhofblommen,
men er
er niet
niet in
in het
het
verborgene
bloeyen van
van de Kerkhof
blommen, alal vindt
vindt men
Tijdkrans en het
het Rijmsnoer,
Rijmsnoer, —
melodisch,geluidende klankenspel
klankenspel van
van den Tijdkrans
melodisch'geluidende
ook
uit deze
deze verzen
verzen bloeit
bloeit de
de schoonheid
schoonheid op,
op, welig
weligwassend
wassend in
in den
den wel,
wel,
ook uit
bereiden bodem
van innige
innige liefde
liefde en
envertrouwende
vertrouwende vroomheid.
vroomheid.
bereiden
bodem van

o
0
Karel
Wocstijne. Interludiën.
Interludiën. - Bussum,
J. van
van Dishoeck,
Dishoeck, 1912.
1912.
Karel van
van de Woestijne.
Bussum, C.
C. A. J.
—

Drie
gedichten, die, wat
wat de
dewaarde
waarde betreft,
betreft, een
eenafdalende
afdalendereeks
reeksvormen.
vormen.
Drie gedichten,
denbundel
bundelbesluit,
besluit,schijnt
schijnt mij
mij een
een
«De vliegende
vliegende man»,
man», het
hetgedicht
gedichtdat
datden
«De
zonderling product
product;; hooger
hooger staat
staatongetwijfeld
ongetwijfeldhet
hetdaaraan
daaraanvoorafgaande
voorafgaande
zonderling
«De Terugtocht»;
de schaduw
schaduw
%De
Terugtocht»;doch
doch beide
beide gedichten
gedichten worden
worden volkomen
volkomen in de
door den
den struisch,epischen
struisch,epischen bouw,
bouw, die
die den
denbundel
bundelopent
opent:
«De
gesteld
gesteld door
: %De
paarden van Diomedes».
Diomedes».
paarden
JJa,
a, dit
dit gedicht
gedichtisisrijk
rijkaan
aanschoonheden
schoonheden;
daar zijn
zijnfragmenten
fragmenten in,
in, forsch
forsch
; daar
en stoer
stoer als
als de
deheld
heldHerakles
Herakleszelf,
zelf,die
dieden
denwreeden
wreedenDiomedes
Diomedesen
enzijne
zijne
en
lijken,verslindende paarden
fijn van
vanklanken,
klanken,
lijken,verslindende
paarden verslaat;
verslaat ; daar
daar zijn
zijn regels
regels in, fijn
schakeering
van vloeyend
vloeyend rhythme,
rhythme, als
als een
een lichtspel
lichtspel op
op
schakeeringen
en wèI'gekozen
we,gekozen van
zacht'gaande golven.
zacht,gaande
gehouden in
ineen
eentoon
toonvan
vanzware,
zware,
De
gansche gang
gang van
vanhet
hetgedicht
gedicht isisgehouden
De gansche
de veelheid
veelheidvan
vanwoorden
woordenwat
watal al
zwaar.
breede gedragenheid.
gedragenheid. soms
breede
soms door de
tetezwaar.
Want
de heer
de Woestijne
Woestijne zit warm
warm in zijn
zijn wooitlen,
wOQi'den, en
enhoewel
hoeweldit
dit
Want de
heer Van
Van de
voor den
den dichter
dichter in
in 't algemeen
niet genoeg
genoeg tetewaardeeren
waardeeren voordeel
voordeel
voor
algemeen een
een niet
is —
- isiserervoor
voor
een
dichter
wel
penibeler
gebrekdenkbaar
denkbaardan
danarmoede
armoede
is
een
dichter
wel
penibeler
gebrek
van taal
taal?? -— wordt
gave dézen
dézen dichter
dichter wel
weleens
eensgevaarlijk,
gevaarlijk,wanneer
wanneerde
de
van
wordt de
de gave
stroom
eens woorden
woorden de
de schoone
schoone vondsten
vondsten van
van zijn
zijn
stroom van
van woorden
woorden en
en nog eens
rijk
begraven dreigt.
dreigt.
rijk talent
talent te begraven
is het
het beeldend
beeldend vermogen
vermogen van
van dezen
dezen kun,
kun'
Maar overigens
overigens —
- hoe sterk
sterk is
Maar
stenaarl
wijs op
op dedetweede
tweedeafdeeling
afdeelingvan
vanhet
hetgedicht,
gedicht,waarin
waarin de
de zee
zee
stenaarl Ik
Ik wijs
achtereenvolgens vergeleken
vergeleken wordt bij
bij een
eenweerspannigen
weerspannigen bok,
bok,krommend
krommend
achtereenvolgens
den
nek naar
naarden
denmeester
meesterdie
diehem
hembij
bijdedehoornen
hoornengrijpt
grijpt;
bij een
eenkudde
kudde
den nek
; bij
schuwe
hinden, omzichtig
omzichtig naderend
het bosch
bosch om
omvan
vandedemalsche
malsche
schuwe hinden,
naderend uit
uit het
gerucht dat
dat onheil
onheilspelt
speltweer
weer schichtig
schichtig
kruiden
grazen, doch bij
bij 't minste
kruiden te grazen,
minste gerucht
vluchtend
tusschen de stammen
stammen;; —
- bij
bij een
eenhongerige
hongerige bende
bendebehoedzaam
behoedzaam
vluchtend tusschen
den morgen,
morgen, waarover
waarover het zon,
zon'
aansluipende wolven
wolven;; -— bij
aansluipende
bij een
een weide
weide in den
I.
6
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licht
nevels scheuren
scheuren doet,
doet, en
en waar
waar de
degevlekte
gevlekterunderen
runderen ontwaken
ontwaken en
en
licht de nevels
hoornen heffen.
heffen.
de hoornen
dergluipend
gluipendaansluipende
aansluipende
Ziehier een
fragment van
van de
debeschrijving
beschrijving der
Ziehier
een fragment
wolven;; hier
hier géën
gééngegoochel
gegoochelmet
met-.voorden,
woorden,maar
maarinnig,cloorvoelde
innig.doorvoeldetaal
taal:
wolven
:
-— Want,
de wouden,
wouden, waar
waar
Want, van
van uit de
een
nevel wuift,
wuift, die
die ze
ze in
in zijn
zijn vaalte
vaalte huh
!ruit
een nevel
en
volgt ze,
ze, en
en weeft
weeft zijn
zijn waas'ge
waas'ge wolle
wolle dicht
dicht
en volgt
hun
bende rond,
rond, en
en vaart
vaart met
met hun
hun het
het woud
woud
hun bende
uit,
en houdt
houdt saem
saêm ze,
ze, en
enmaakt
maaktzezeonzichtbaar,
onzichtbaar,—
- gaan
gaan
uit, en
de
wolven, en
en onhoorbaar
onhoorbaar is
is hun
hun tred
tred
de wolven,
die
valt, veelvoudig,
veelvoudig, stil in
in de
de ijle
ijlestilt.
stilt.
die valt,
't Gespannen
kussen aan
aan hun
hun teenen
teenen drukt
drukt
Gespannen kussen
behoedzaam in
weeken bodem
bodem;; lang
lang
behoedzaam
in den weeken
is de
de uitgestrekte
uitgestrekte poot
poot aan
aaniedren
iedrenstap
stap;;
de
langer.uitgelengde lenden, en
en
de langer,uitgelengde
de
vette nek
nekdie
diewiegelt,
wiegelt,glooien
glooien;
scherp
de vette
; scherp
dubbie neus;
neus;
aan
nijdig kin.bak
aan nijdig
kin,bak spits
spits de
de dubble
dus,
verzwegen, adem,stom,
adem.stom,
dtís, ongezien, verzwegen,
dus
golft in
in waas'ge
waas'ge mist,wolk
mist'wolk lang
dus golft
lang hun
hun stoet
stoet ...
...
De stoutheid,
stoutheid, de
devrije
vrijeopvatting
opvattingder
derbeelden
beeldenherinnerde
herinnerdemij
mij meer
meer dan
dan
eens aan
aan de
de Mei
Meivan
vanGorter
Gorter;
verderevergelijkende
vergelijkende analyse
analysetusschen
tusschenbeide
beide
; verdere
doortotaal
totaalheterogene
heterogene
werken gaat
gaat natuurlijk
natuurlijk niet
niet op,
op, wig
wijlde
degedichten
gedichtendoor
werken
gedragen worden.
worden.
psychen gedragen
Dan
er in
inhet
hetgedicht
gedichtde
deschoone
schooneuitbeelding
uitbeelding van
van Herakles,
Herakies, den
den ge.
ge.
Dan isis er
oever der
der zee,
zee, steunend
steunend op
opzijn
zijnknots.
knots.
weldige, eenzaam
weldige,
eenzaam toevend
toevend aan
aan den
den oever
Daar was
was gedreig
gedrcig van stilte
stilte in
in hem»,
hem», aldus
aldus wordt
wordt hij
hij door
door
«Hij stond.
stond. Daar
eHij
den
dichter gekenschetst,
gekenschetst, en
zóó zien
zien wij
wij hem
hemwachtend
wachtend staan,
staan, de
de reuzen,
reuzen.
den dichter
en zé6
denachtergrond
achtergrondvan
vanwisselende
wisselendeluchttinten,
luchttinten,waar
waar
gestalte afgeteekend tegen
tegen den
gestalte
aanschouwenvan
vandedegruwelijke
gruwelijke
verglijdende dag
dag in
inbeeldt
beeldt—- tottotbijbij
de verglijdende
hethet
aanschouwen
lijken,schoffeerende paarden
walgende woede
woede in
in hem
hem
vraatzucht
vraatzucht der
der lijken,schoffeerende
paarden de
de walgende
ontbrandt
hij zijn
zijn doodelijke
doodelijke knots
knots zwaayend
zwaayend op
opDiomedes
Diomedes en
en de
de
ontbrandt en
en hij
dieren
doet nederdalen.
nederdalen.
dieren doet
dan de
depaarden
paardenzelve
zelve—- hoe
hoedoet
doetdedeverbeelding
verbeeldingvan
vanden
dendichter
dichter
En
En dan
ons leven,
leven, met
methunne
hunnewilde
wildebloeddorst,
bloeddorst,
deze mythologische
mythologische monsters
monsters voor ons
deze
gehouden wordt
wordt door
doorde
deovermoedig
overmoedigspoftende
spottendekracht
kracht
die alleen
alleen in
in toom
toom gehouden
die
hun heer.
heer.
van
Diomedes, hun
van Diomedes,
In een korte
korte voorrede
voorrede van
van het
het boek
boek zegt
zegt de
de dichter,
dichter, dat
dat hij
hij de
de hier
hier ge,
ge,
In
bundelde gedichten
gedichten beschouwt,
beschouwt, en
beschouwd wenscht
wenscht te
te zien,
zien,als
alseen
een
bundelde
en beschouwd
hetschijnt
schijntmij
mijnochtans,
nochtans,
spel, een
eenzich
zichvermeien
vermeiender
derverbeelding,
verbeelding,—- doch
dochhet
spel,
dat in c(De
«De paarden
paarden van
Diomedes» de
de volle
volle rijpheid
rijpheid van
van 's dichters talent
dat
van Diomedes»
tot uiting
uiting komt.
komt.
Over
de beide
beideandere
anderegedichten
gedichtenkan
kan ikikkort
kortzijn.
zijn.«De
«Devliegende
vliegendeman»
man»
Over de
is een
een gedicht
gedicht met
met wonderlijk
wonderlijk verwrongen
verwrongen woorden
woorden en
enzinnen,
zinnen,waarvan
waarvan ik
ik
kunnengenieten
genieten;
deeigenaardige
eigenaardige sensatie,
sensatie, die
die de
de evolutiën
evolutiën van
van
niet heb
heb kunnen
niet
; de
een
aviateur doen
doen uitvloeyen
uitvloeyen over
overde
deininangst,spanning
angst'spanningverstilde
verstilde menigte
menigte
een aviateur
ondervindt
nergens, of het
het moest
moestzijn
zijnbijbijdedebeschrijving
beschrijving van
van het
het
ondervindt men
men nergens,
dan nog
nog ininzeer
zeerverzwakte
verzwakte mate.
mate.
dalen, en
dalen,
en dan
het verhaal
verhaal van
van Orpheus,
Orpheus, die
die door
door zijn
zijn
In het
het gedicht
gedicht «De
«De Terugtocht»,
Terugtocht», het
In
opden
denterugweg,
terugweg. door
door
gezang
Eurudikè uit de
de onderwereld
onderwereld verloste,
verloste. maar
maar op
gezang Eurudikè
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fijne renaissance.geest,
geliefde weder
om te
te kijken,
kijken, zijne geliefde
weder verloor,
verloor, is
is de
de fijne
renaissance-geest,
om
woordensweek
die uit
uit het
het eerste
eerste gedicht
gedicht spreekt,
spreekt, verwaterd
verwaterd tot een
een slap
slapen
en woorden-weck
geïmiteerd hellenisme.
hellenisme. Men
treft hier
hier en
en daar
daar goede
goede regels
regels aan,
aan, een
eenenkel
enkel
geïmiteerd
Men treft
Orpheus en Euridikè onmiddellijk
fragment zelfs,
het volgende,
volgende, -— Orpheus
goed fragment
zelfs, als het
valsche Aristaios
doorde
deadder,
adder, die
die de
de valsche
Aristaios ge~
nadat het
het meisje
meisje is
is gebeten
gebeten door
ge,
nadat
heeft :
zonden heeft:

Zij
stil in
in mijne
mijne armen,
armen, en
een zoen
zoen
Zij lag
lag stil
en een
de beet
beet
ging
bloeien aan
aan haar
haar lippen,
lippen, -— toen
ging bloeien
toen de
het lichaam.
lichaam. Maar
Maar zij
zij bleef
bleef
haar
haar schoot
schoot door
door heel het
stil in mijne
mijne armen,
armen, en haar
haar lach
lach bleef
bleef zoet,
zoet,
en
haar gerezen
gerezen zoen bloeide
bloeide aan
aan mijn
mijn slaap .....
en haar
...
En
slechts omdat
duren bleef,
bleef, en
en niet
niet
En slechts
omdat hij
hij duren
mond werd
werdlangzaam
langzaam koud:
en week,
week, en
en hare
hare mond
koud :
haar, en
en ik
ik zag
toen zag
zag ik
ik àan haar,
zag heel bleek
bleek
toen
tot een
een grijns
grijns
haar
verstard als
als tot
haar wezen,
wezen, en verstard
heur glimlach,
hare oogen hopeloos
hopeloos .....
glimlach, en hare
. ..

te lijmerig
-— maar
maar als
het te
te teemend, te
lijmerig om te
te boeyen. Men breekt
als geheel
geheel is
is het
af, om
omachter
achterininhet
hetboek
boeknanate teslaan,
slaan,hoeveel
hoeveelbladzijden
bladzijden het
het
de
lezing af,
de lezing
duurt ....
....
nog duurt
Doch het
het forsch'mooie
vers~erhaal van Diomedes'
Diomedes' paarden
paarden maakt het
forsch,mooie vers,verhaal
Doch
vcor de Vlaamsche literatuur.
boek toch tot
tot een
een besliste
besliste aanwinst
aanwinst voor
boek

o
0
Uitzichten,
van Eyck.
Eyck. - Bussum,
J. van
van Dishoeck,
Dishoeek, 1912.
1912.
Bussum, C.
C. A.
A. J.
Uitzichten, door
door P.
P. N. van
—

Bij
het lezen,
lezen,en
envooral
vooralbij
bijhet
hetherlezen
herlezenvan
vandeze
dezegedichten
gedichtenonderging
onderging
Bij het
onder~
ik hier
hier en
en daar
daar een
een sensatie, niet
ongelijk aan
aan wat
wat men
men somtijds
niet ongelijk
somtijds onder,
ik
vindt
in een
een publiek,volle zaal,
waar een
begaafde van
van den
den ininnerlijken
in~innerlijken
zaal, waar
een begaafde
vindt in
schat
zijns harten
harten in
in schoone woorden
ofklanken
klankenaan
aan menschen iets mede~
woorden of
mede,
schat zijns
schenkt.
Hij trekt
trekt plotseling
plotseling uw
uw ziel
ziel tetevoorschijn
voorschijn uit
uit de
de doovende dam'
schenkt. Hij
dam,
pen der
der zinnen,
zinnen, de
destorende
storendeelementen
elementen om
om u heen
ziet ge niet
niet meer; ge
pen
heen ziet
dit huis;
ziet alleen
alleen de
de phaeno~
vergeet,, waarvoor
waarvoor ge
ge gekomen
gekomen zijt
zijt in dit
huis ; ge
ge ziet
phaeno,
vergeet
mene
gestalte voor
voor u,
om licht van
een glans,
glans, die
die uwe
uwe oogen alleen
u, omlicht
van een
alleen in
mene gestalte
aanschouwen kunnen -— tot opklaterend gerucht van
trance:toestand aanschouwen
dezen trance,toestand
handen u uit deze
deze werkelijkheid
werkelijkheid terugrukt in den
den droom
droom van
van
klappende handen
klappende
dan droever
droever vindt
vindt als
als te
te voren,
voren, omdat ge
inniger voelt
voelt
het 1even,
dien ge dan
ge inniger
ieven, dien
dat het leven
leven macht
macht over
over u heeft.
dat
ondervindt ge
ge bij
bijde
delezing
lezingvan
vansommige
sommigegedichten
gedichten van
van
Iets
dergelijks ondervindt
lets dergelijks
vindt één van
Van
Eyck. Ge
Ge verdiept
verdiept u in
een zijner
zijner bundels,
bundels, vindt
in een
Van Eyck.
van de ge~
ge,
dichten
doel . . .. en
een poos
pooslatex
later bemerkt
bemerkt ge,
ge, dat
dat ge
ge een
een
dichten waar
waarik
ik op
op doel
en een
het vers
vers alleen
alleenzijt
zijtgeweest
geweestlevend
levendmet
metden
dendichter
dichter in
ineen
een
tijdlang met
tijdlang
met het
sfeer
onbewuste contemplatie.
contemplatie.
sfeer van onbewuste
Het is
is jammer,
jammer, dat
deze, door
door den
denuitgever
uitgeverzeer
zeer luxueus saamgestelde
dat in deze,
Daar is
is in
in deze
deze verzame~
dergelijkegedichten
gedichtenniet
nietvele
velezijn.
zijn. Daar
«Uitzichten» dergelijke
verzame,
verscheidenheid van
en onschoon;
verzen, die door
door
ling verscheidenheid
van schoon en
onschoon ; daar
daar zijn
zijn verzen,
begeeren, dat
er in
inhijgt,
hijgt, de
degeweldige
geweldigepassie,
passie, die
dieer
er in
inbrandt,
brandt,
dat er
het toomloos begeeren,
vanverschrikkend
verschrikkend schoon;
verzen, rustig
rustig
gelijken naar
naar vlammen
vlammen van
gelijken
schoon ; daar
daar zijn
zijn verzen,
wijd~opengelokene waterleliën,
waterleliën, gerezen
uit de
dedichterlijke
dichterlijke bezonkenheid
bezonkenheid
als wijd:opengelokene
gerezen uit
eener diepe ziel
ziel..
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Maar men
men ontmoet
ontmoet hier
hier ook
ookmeer
meerdan
daneens
eensuitingen,
uitingen,waarbij
waarbij men
men het
het
Maar
...
eigenlijk
eigenlijk met
metzich~zelven
zich,zelvenoneens
oneenswordt,
wordt,ofofhet
hetnu
nu poëzie
poëzieisis of
of niet.
niet....
Ik
bespeur hier
richting, die
die reeds
reeds merkbaar
merkbaar was
was in
in de
deeerste
eersteverzen
verzen
lk bespeur
hier een richting,
dezen dichter
dichter;; een
een eigenschap,
eigenschap,die
diemet
metzijn
zijngeleidelijken
geleidelijkenontwikkelings,
ontwikkelings~
van dezen
gang gelijken
gelijken tred
tred heeft
heeft gehouden,
gehouden, n.l.
n.1. een
eenop
opdedespits
spitsgedreven,
~edreven, tot
tot inin
gang
pen van
vanden
dendichter
dichternu
nureeds
reeds
uitersten doorgevoerd
individualisme, dat
uitersten
doorgevoerd individualisme,
dat de pen
dat de
de kleinste
kleinste helft
helft dezer
dezer verzen
verzen er
er onge
onge~,
in zoo
zoosterke
sterke mate
mate beheerscht,
beheerscht, dat
nietbaar door geworden is. Invloed van den dichter, aan wien de bundel nietbardogw s.Invleda ichtr,nwedbul
is opgedragen,
opgedragen, isis hier
hierbuiten
buitentwijfel
twijfelaanwezig
aanwezig;; en
enAlbert
AlbertVerweij,
Verweij, wiens
wiens
is
op de
dedoodloopende
doodloopendewegen
wegenzijner
zijner
dichterschap
dichterschapreeds
reedslang
lang verdoold
verdoold is
is op
zonderlinge
expressie, die maar
maar al
al te
te vaak
vaak—
- maar
maar steeds
steeds tevergeefs
tevergeefs —
- het
het
zonderlinge expressie,
gemis
met veelheid
veelheid van
van duister
duister~gekozen
woorden te
te verbloemen
verbloemen
gemis aan
aan gevoel met
,gekozen woorden
voor de
dejongeren
jongeren een
een slechte
slechte gids.
gids. Voor
Voortetenauwe
nauweaansluiting
aansluiting
tracht, is
tracht,
is voor
Van Eyck
Eyck zich
zich zeer
zeer hebben
hebben te
te hoeden,
hoeden, wil
wil
bij dezen
dezen dichter
dichter zal
zal de
de heer
heer Van
bij
hij
de belofde
belofde vervuld
vervuld zien,
zien, die
die nog
nog in
indeze
dezeverzen
verzen besloten
besloten ligt:
ligt: een
eender
der
hij de
voor ons
onsligt.
ligt.
besten
worden uit
uit de
de letterkundige
letterkundige periode,
periode, die
die voor
besten te
te worden
er een
eenandere
andereeigenschap
eigenschap in
in deze
dezeverzen,
verzen,die
dieonaangenaam
onaangenaam aan,
aan~
Nog isis er
doet:
pose, waarmede
waarmede de dichter
dichter zich
zich tusschen
tusschen de
dewisseling
wisselingzijner
zijnerstem,
stem~
doet : de
de pose,
mingen
Sterk komt
komt deze
deze trek
trek uit
uit ininhet
hetgedicht:
gedicht:Het
Hetoproer
oproerder
der
mingen beweegt.
beweegt. Sterk
dood en;; regels als
als
dooden
zal ik
ikgaan
gaannaar
naarde
deverstikte
verstiktekrochten
krochten,,
Nu zal
Waar
dooden in
ingedompeld
gedompeld zijn
zijn.,
Waar al
al de dooden
En
hen, die
die sedert
sedert eeuwen
eeuwen niet
niet meer
meer zochten,
zochten,
En hen,
leed en
enwanhoop
wanhoopzwaar
zwaar bevochten
bevochten
Zal
mijn op leed
Zal mijn
tot dien
dien breeden
breedenschijn.
schijn.
Vermaning
wekken tot
Vermaning wekken
Ik
hen uit
uitde
dezompen
zompenopwaarts
opwaartstijgen
tijgen,,
Ik zal hen
Hen zaamlen
zaamlen in
in dit
ditglansverzadigd
glansverzadigd dal,
dal,
menigvoudig hijgen
hijgen
En
ik spreek,
spreek, zal
zal 't'tmenigvoudig
En als ik
Van kelen,
kelen, schrikkend
schrikkend uit
uit verstorven
verstorven zwijgen,
zwijgen,
Den klank
klank doorzwoegen
doorzwoegen van
van mijn
mijn heet
heetgeschal.
geschal.
ge~
laten
mij, ondanks
ondanks de
de volmaakte
volmaakte techniek,
techniek, absoluut
wie het
het ge,
laten mij,
absoluut koud,
koud, en
en wie
gedicht leest,
leest, ziet
zietden
dendichter
dichterklimmen
klimmenop
opzijn
zijn zelf,gehouwen
zelf~gehouwen voetstuk,
voetstuk,
heele gedicht
nog eens
eens woorden,
woorden, de
de zelf
zelf'gesierde
slapen
schermend met
schermend
met woorden
woorden en
en nog
,gesierde slapen
prijkend
met een
een aureool
aureoolvan
vansmart.
smart.Maar
Maar wie
wiescherp
scherptoekijkt,
toekijkt,ziet
zietachter
achter
prijkend met
statelijk,gebarenden dichter
dichter den
den heer
heerVan
VanEijck,
Eijck, die
dieglimlacht
glimlachtomdat
omdat
den statelijk,gebarenden
koek opeten
opeten . .. . .
de menschen
menschen alles
de
alles voor
voor zoete
zoete koek
de goedgeloovigheid
goedgeloovigheid van
van het
hetverzenlezend
verzenlezend
Dergelijke speculatiën
Dergelijke
speculatiënop
op de
eigenlijk?
Multatuli, met
met
publiek
zijn zoo
zoo goedkoop,
goedkoop, en
en—- wat
watzeggen
zeggenzezeeigenlijk
publiek zijn
? Multatuli,
zijn «publiek,
«publiek. ikikveracht
verachtu»
u»heeft
heefthet
hetverachte
verachtepubliek
publiektoch
tochtelkens
telkensweer
weer
zijn
ondankszijn
zijnbeweren
beweren van
van «lk,
«Ik, ik,
ik, die
die
gezocht,
de dichter
dichter Kloos
Kloos is,is,ondanks
gezocht, en
en de
tijd koom
koom zweven»,
zweven», met
met zijne
zijne verzen
verzen ook
ookwel
weleens
eensheel
heel
heerlijk
heerlijk door
door dees
dees tijd
heerlijk door dees
dees tijd
tijd gezweefd.
gezweefd.
anders
anders dan
dan heerlijk
Heft
de dichter
dichter Van
VanEyck
Eyck zonder
zonderden
denomhang
omhangvan
vandedefranjes
franjeszijner
zijner
Heft de
den zwijmel
zwijmel van
vanzijne
zijneaan,
aan~
zelfgenoegzame
zelfgenoegzameverheerlijking
verheerlijkingzijne
zijneziel
ziel uit
uit den
doeningen,
dan kan
kan hij
hij met
met zijn
zijn diep
diep gevoel
gevoelen
endedevirtuositeit
virtuositeitzijner
zijnertaal
taal
doeningen, dan
mij de
de cyclus
cyclus:
De
schoone
uitkomsten bereiken.
bereiken. Zeer
innig ontroerde
ontroerde mij
schoone uitkomsten
Zeer innig
: De
mij een
eenhoogtepunt
hoogtepunt
Kluizenaar in
de woestijn,
woestijn, waarin
waarin het
het tweede
tweede gedicht
gedicht mij
Kluizenaar
in de
bundel schijnt.
schijnt.
uit
den bundel
uit den
Enkele fragmenten
ik hier ter
ter kenschetsing
kenschetsing weergeven:
weergeven :
fragmenten wil
wil ik
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Wel heb ik
ik geschreid,
geschreid, wel heb
heb ik
ik bemind
bemind
Wel
En
de dagen
dagen geurden
geurden van
van stille
stille beloften,
beloften,
En de
Maar de
verwelkten, de
de tinten
tinten verdoften
verdoften
Maar
de bloemen verwelkten,
-— Wel
ik geschreid,
geschreid, wel
wel heb
heb ikikbemind
bemind—Wel heb ik
den dorren
dorren wind.
wind.
geweld van den
Onder 't sloopend geweld
zie ik
ik dat
dat bevende
bevende beeld
beeld voor
voormij
mij::
Nog zie
Een meisje
meisje in den
den schroom
schroom van
van verborgen
verborgen weelde,
weelde,
Een
nog verheelde,
verheelde,
Wier
ontroering reeds
reeds sprak,
sprak, wat
haar mond nog
Wier ontroering
wat haar
zie ik
ik dat
dat bevende
bevende beeld
beeldvoor
voormij
mij—
- Nog zie
—
o
herdenking, o0 mijmerij
mijmerij!!
0 droeve herdenking,
jaren vergingen,
vergingen, mijn
mijn lichaam
lichaam werd
werd oud,
oud,
De jaren
Heb
ik u,
u, mijn
mijn kind,
kind, voor
voormijn
mijndriften
driftenvergeten
vergeten;
Heb ik
;
gereten?
Heeft de
de hartstocht
hartstocht mijn
mijn liefde
liefde van
van een
eengereten
Heeft
?
-— De jaren
jaren vergingen,
vergingen, mijn
mijn lichaam
lichaam werd
werd oud
oud—
gerouwd?
Mijn God,
heb ik
ik altijd
altijd vergéas
vergééfs gerouwd?
Mijn
God, heb
In
dezen bundel
bundelisisveelheid
veelheidvan
vanstemming
stemming;; geheel
geheel anders
anders van
van toon
toon en
en
In dezen
de zwaar,golvende
zwaar'golvende droefenis
droefenisvan
van bovengenoemden
bovengenoemdencyclus
cyclusisisbijv.
bijv.
timbre dan de
timbre
het
gedicht Belofte,
Belofte, waarin
waarin een
eenzacht,gedragene
zacht'gedrageneweemoed
weemoedronddroomt
ronddroomt;;en
en
het gedicht
in de
de regels
regels
.
dan was
was gezonken
gezonken
Als de
de zon
zon dan
En
fluweelig'zwart het bosch
bosch
En fluweelig,zwart
Opstond
tegen 't bleek,verblonken
Opstond tegen
en ros
ros
Westerlicht, dat
dat geel
geel en
spreidde
Dicht naar
naar 't diepe zenith spreidde
Tot het,
het, als
als een
een adem
adem zacht,
zacht,
Stil
vertinUe in
in 't glanzig,wijd\!
Stil vertintte
glanzig,wijde
der nacht,
nacht,
Ster,doorwiegde
Ster,doorwiegde blauw
blauw der
breekt alleen het
het hinderlijk,geleerde
hinderlijk,geleerde woord
woord «zenith»
«zenith» de
destemming.
stemming.
breekt
Dan zijn
zijn daar
daar de
de gedichten
gedichten Mijmering
Mijmering in
inden
denmiddag,
middag,DeDelaatste
laatstetwijfel,
twijfel,
het machtige
machtige Fragment
Fragment uit
uit «De
«De Kruisridder»
Kruisridder» —
- 0,
is wel
wel veel
veelschoons
schoons
het
o, er is
in
dit boek,
boek, genoeg,
genoeg, om
omdedeuitgave
uitgavetetebeschouwen
beschouwen als
als een
een feit
feit van
van be,
be,
in dit
dan ook
ook alaltetevaak
vaak
teekenis,
zijn de «uitzichten»,
«uitzichten», die
de dichter
dichter opent,
opent, dan
teekenis, al
al zijn
die de
omneveld
van duistere
duistere zegging
zegging en
enstorende
storendezelfgenoegzaamheid.
zelfgenoegzaamheid.
omneveld van

o0
Johan Borgman.

Verzen. - Bussum,
J. van
van Dishoeck 1912.
1912.
Bussum, C.
C. A.
A. J.
—

Een verzenbundel,
verzenbundel, die ik
ik met
met genoegen
genoegenaankondig,
aankondig,omdat
omdaterertwee
tweeeigen,
eigen'
Een
den lezer
lezerschenken:
schenken:
schappen
zijn, die dezen
dezen dichter
dichter de
de sympathie
sympathie van
van den
schappen in
in zijn,
d~ dingen
dingen buiten
buiten zich
zich heeft
heeft de
deheer
heerBorgman
Borgman aanschouwd,
aanschouwd, de
de dingen
dingen in
in
de
ditopophetzelfde
hetzelfde
neer;
heteerste
eerste
zich
heeft hij
hij gevoeld.
gevoeld. Natuurlijk
Natuurlijk komt
komtdit
zich heeft
neer
; ininhet
den
dichterdedeontroering
ontroering
geval toch dient
dient de
de aanschouwing
aanschouwing in
inde
deziel
zielvan
vanden
geval
dichter
tothet
hetscheppen
scheppenvan
vaneen
eenvers.
vers. Deze
Dezeschoonheids,
schoonheids,
te wekken,
wekken, die
die hem
hem drijft
drijft tot
bij den
denheer
heerBorgman
Borgmanzonder
zondertwijfel
twijfelaanwezig
aanwezig;; hij
hij ziet
ziet de
de
ontroering
ontroering is bij
ookdedelevens:omgeving
levens;omgevingder
derarmen
armen met
met het
het
natuur,
de zee
zee en
enook
natuur, de
de heide
heide en de
oog van
van een
eeneerlijk
eerlijk kunstenaar.
kunstenaar. Daarom
Daaromisisde
deweergave
weergavevan
vanzijne
zijneschouwingen
schouwingen
echt;
velezijner
zijnervisieën
visieënvalt
valteen
eenmooie
mooie
de wereld
wereldaltijd
altijdzuiver
;:uiveren
enecht
in de
; ininvele
te waardeeren.
waardeeren.
plastiek te
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Het volgende
volgende fragment,
fragment, de
deterzinen
terzinenvan
vanhet
hetsonnet
sonnetZomermorgen
Zomermorgen aan
aan
Zee typeert
typeert de
deoprechte,
oprechte,en
entevens
tevensartistieke
artistiekeuiting
uitingvan
vandeze
dezedichteraiel
dichter.ziel:
Zee
:
Toen
steeg de
de zon,
zon, en
en wilde
wilde wind
wind
Toen steeg
Kwam
blonde hare'
hare' en
en.'t"tleek
leek
Kwam waaien
waaien door je blonde
Wel goud,
goud, dat
dat dart'le
dart 'Ie haar,
haar, het
het wuive,waaiende
wuive.waaiende
Om
wangen rood en
en ooren
ooren rose,bleek;
rose_bleek;
Om wangen
Soms
golf je
je knieën
knieënnat
natenenkraaiende
kraaiende
Soms kletste
kletste een golf
blond kind.
kind.
Omhoog
sprong; ; je
Omhoog je
je sprong
je was
was zoo'n
zoo'n mooi blond
is op
op vele
veleplaatsen
plaatsen nog
nogruw
ruwen
onvolkomen;
rijmklank
techniek is
De techniek
en onvolkomen
; dederijmklank
hier en
endaar
daarwat
watzwaar,
zwaar,enenkan
kandaardoor
daardoorsoms
somsplotseling
plotselingvoeren
voerenbuiten
buiten
valt hier
de sfeer
sfeer van
van het
het gedicht.
gedicht. Nog
Nogalalsterk
sterkviel
vielmij
mijditditopopininden
dencyclus
cyclus
de
Levens.
Donkere Levens.
meest hebben
hebben mij
mij de
delyrische
lyrischegedichten
gedichtenontroerd
ontroerd;; daar
daarzijn
zijnererbij,
bij,
Het meest
omschemerd
teeder-bleeke bekoorlijkheid,
ziel van
van
omschemerd van
van een
een teeder,bleeke
bekoorlijkheid, waarvan
waarvan in
in de ziel
den
lezer iets
iets blijft
blijft hangen,
hangen, dat
Tot deze
deze verzen
verzen reken
reken ik
ik
den lezer
dat droomen
droomen doet.
doet. Tot
het volgende,
volgende, zonder
zonder twijfel
twijfel een
een der
der beste
beste uit
uitden
denbundel
bundel:
het
:
't Was
schemer kind,
wijd lagen
lagen leege
leege landen
landen
Was schemer
kind, wijd
Diep weggezonke'
weggezonke' in
zee van
van dauw,
dauw,
in zee
Van
de stad
stad verklonk
verklonk wat
wat flauw
flauw
Van uit de
Gerucht
velden langs
langs;; er
er gingen
gingen branden
branden
Gerucht de velden
Lantarens
gloed
Lantarens met
met bloed-roode
bloed,roode gloed
in de
dedorpen
dorpen en
engehuchten.
gehuchten.
Ver om
om ons
ons in
Ver
Je
zong een
een oud,
oud, vergeten
vergeten lied,
lied,
Je zong
Maar
het einde
einde niet,
niet,
Maar 't'tlied
lied klonk
klonk tot het
Het werd
werd verstoord
verstoord door
door zwarte
zwarte vogelvluchten,
vogelvluchten,
Die met
met gekrijsch,
gekrijsch, heel
heel onvermoed,
onvermoed,
Bang
Hadd'rend op uit
uit akkerlanden,
akkerlanden,
Bang fladd'rend
De weelde
weelde van
vanjejejubelklanken
jubelklankenbraken
braken;;
We
zagen naar
naar elkaft
e1kaêr en
en zonder
zonder dat
dat we
wespraken
spraken
We zagen
Neeg zacht
zacht je
je hoofd
hoofd naar
naar mij
mij ininbang
bangontwaken.
ontwaken.—
't Was
schemer kind,
wijd lagen leege
leege landen.
landen.
Was schemer
kind, wijd
Ik noem
noem nog
nog de
de even
even fijn
fijn gevoelde
gevoelde als
als wèl
die den
den
we gezegde
gezegde rondeelen,
rondeelen, die
lk
bundel openen,
openen, den
den cyclus
cyclus Aan
Aaneen
eenMeisje,
Meisje,en
enhet
hetdroefischoone
droef.schoonegedicht
gedicht
bundel
Wintertuin,
zwaar-golvend van
van weemoed
weemoed;; een
eenvers
versals
alsgedrenkt
gedrenktininsmart.
smart.
Wintertuin, zwaavgolvend
Deze
verzen van
vanden
denheer
heer
Borgmanvormen
vormeneen
een
belangrijkbundeltje,
bundeltje,
Deze verzen
Borgman
belangrijk
niet
alleen om
om wat
wathet
hetschenkt,
schenkt, doch
dochook
ookom
omhetgeen
hetgeen het
het ons
ons voor
voor de
de
niet alleen
dezen dichter
dichter verwachten
verwachten laat.
laat.
toekomst
toekomst van dezen

o
0
S.
Bonn, Immortellen.
Immortellen. - Bussum,
J. van
van Dishoeck
Dishoeck 1912.
1912.
Bussum, C.
C. A. J.
S. Bonn,
—

men dit,
dit, door
doorden
denuitgever
uitgeverkeurig
keurigverzorgd,
verzorgd, boekje
boekjeoppervlakkig
oppervlakkig
Wanneer men
doorleest,
kan het
het zeer
zeerlicht
lichtgebeuren,
gebeuren,dat
datmen
menerergeen
geenslechten
slechtenindruk
indruk
doorleest, kan
van
bekomt. Er
Er wordt
wordt iningesproken
gesprokenvan
vanbloemen
bloemen
vogel_gekweel—van bekomt.
enen
vogehgekweel
reeds genoeg,
een deel
deel van
vanhet
hetverzenlezend
verzenlezendpubliek
publiektetetrekken
trekken;
en er
er
reeds
genoeg, om
om een
; en
is in
in deze
deze verzen
verzen een
een melodieuze,
melodieuze, zangerige
zangerige toon,
toon, waardoor
waardoor men
men zich
zich ge,
geis
makkelijk laat
laat meesleepcn.
meesleepen. Zoo
althans isishet
hetmij
mijaanvankelijk
aanvankelijk gegaan;
makkelijk
Zoo althans
gegaan ;
toen
gedichtenevenwel
evenwelnader
naderbeschouwde,
beschouwde, kwam
kwam de
toen ikikdedegedichten
dc conclusie
conclusie tot
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mij, dat
dat zich
zich achter
achter deze
deze dikwijls
dikwijlszoo
zooliefelijk
liefelijkaandoende
aandoenderegelen
regeleneen
eenonecht
onecht
mij,
sentiment
houdt.
sentiment schuil houdt.
De techniek
techniek isis op
opvele
vele
plaatsenvan
vaneen
eengewilde
gewildenaïveteit,
naïveteit,waarbij
waarbij de
de
plaatsen
dichter echter
Zoo bijv.
bijv. isis het
hetgedicht
gedicht De
De
dichter
echtersoms
somsleelijk
leelijkuit
uitden
dentoon
toon valt.
valt. Zoo
op het
het
Meidoorn,
dichter zich
zich voorstelt,
voorstelt, bloemen
bloemen te
te brengen
brengen op
Meidoorn, waarin
waarin de
de dichter
zegt dan in
in het
hetvijfde
vijfdecouplet
couplet:
graf zijner
zijner gestorven
graf
gestorven vrouw;
vrouw ; hij
hij zegt
:
Wat
simpele bloemen aan
aan een
een rankige
rankige tak
tak
Wat simpele
breng
in mijn
mijn bevende
bevende vingren,
vingren,
breng ik
ik lief in
bloei, die
die ik
ikwoedend
woedendafscheurde
afscheurde en
en brak
brak
jonge bloei,
het nestjes
nestjes en
en eitjes
eitjesomslingren.
omslingren.
van
van het
Het
is waar
waar:: het
het leed
leed kan
kan ons
onsbitter
bitterstemmen
stemmen;; het
hetwrange
wrange besef
besefeener
eener
I-let is
kroppen' in de
de keel
keel;; maar
maar dat
datiemand
iemand als
alsuiting
uitingzijner
zijner
diepe
ellende kan
kan krbppen'
diepe ellende
innigste
smart, woedend
staat erer—
- een
eenbloeyenden
bloeyendentak
takafscheurt
afscheurt
het staat
innigste smart,
woedend -— het
nà die
die ruwe
ruwe daad
daad van
vangeweld
geweld aan
aan de
de
waarin vogels
waarin
vogels nestelen,
nestelen,en
en dan
dan nog,
nog, ni
denmoed
moed bezit,
bezit, deze
natuur,
verstoring van het
het vogelgeluk,
vogelgeluk, den
natuur, nà
nà de verstoring
deze bloemen
ophet
hetgraf
grafeener
eenergestorvene,
gestorvene, die
die
als
uiting van
van piëteit
piëteit neder
nederteteleggen
leggenop
als uiting
hem lief was
was —
- dat
dat kan
kan ik
ik niet
nietbegrijpen.
begrijpen ...
hem
..
Dan wil
wil ik
ik nog
nogwijzen
wijzen op
ophet
hetgedicht
gedicht «De
«DeDragers»,
Dragers», waarvan
waarvan het vol,
vol.
Dan
geest uit
uit deze
deze verzen
verzen
gende
fragment moge
moge kenschetsen,
kenschetsen, hoe
hoe 'n grove
gende fragment
grove geest
spreekt:
spreekt :
Nu, vreemdige
vreemdige kerels
en een
een munt
munt
kerels voor
voor een
een slok en
sjorren,
stappen hoogluid,
hoogluid,
sjorren, sjokken
sjokken en
en stappen
lijk
slagers versjouwen gespleten
gespleten rund
rund
lijk slagers
en 't't dragen
dragen de
de slachtplaats
slachtplaats uit.
uit.
Inderdaad,
beide laatste
laatste regels.
regels. die
die tot
tot het
hetobscene
obscene
Inderdaad, de
de vergelijking
vergelijkingin
in de
de beide
dathet
hetdezen
dezen
dichteraan
aanziel,
ziel,aan
aangevoel,
gevoel,
nadert, belicht wel
wel heel
heelduidelijk.
duidelijk.dat
nadert,
dichter
tot den
den lezer
lezer of
ofhoorder
hoorder ont,
ontdat eigen
eigen aandoening
aandoening weet
weet om
om te
te scheppen
scheppen tot
dat
roerend schoon, ten
ten eenenmale
eenenmale ontbreekt.
ontbreekt.
roerend
bundeltje heeft
heeftmij
mijzéér
zéérininmijne
mijnemeening
meeningversterkt,
versterkt,dat
datde
deheer
heerBonn
Bonn
Dit bundeltje
het dichterschap
dichterschap niet
bezit in
in dien
dien gulden
guldenzin,
zin,schenkend
schenkenddedebegenadiging
begenadiging
het
niet bezit
van
hoogste vreugden
vreugden zoowel
zoowel als
als de
de donkere
donkere weelden
weelden van
van de
deinnigste
innigste
van de hoogste
smart.

o0
Grise1da, door
Nine Minnema.
Minnema. - Amsterdam,
Ve1dt.
door Nine
Amsterdam, 1912,
1912 ,C.
C. 1.
L. G. Veldt.
Griselda,
—

Van de
de schrijfster,
schrijfster, die
ons eenige
eenigemaanden
maanden geleden
geleden in
in aVan
«Van het
hetwondere
wondere
die ons
griIlig.ongebondene wijze
wijze de
dewonderlijke
wonderlijkelevens,
levens.en
enzielegebeur,
zielegebeur'
Leven» op grillig,ongebondene
Leven»
tenissen van
van vijf
vijfbeeldhouwers
beeldhouwers mededeelde,
mededeelde, thans
thans een
een symbolisch
symbolisch spel
spel in
in
tenissen
vier afdeelingen.
afdeelingen. Eene
Eene zonderlinge
zonderlinge schepping
schepping —
- zonderling
zonderling zoowel
zoowel om
om
vier
den gang
gang der
der gedachten
gedachten als
als om
omden
den
vorm,
waaQndede
schrijfsterhare
hare
den
vorm,
waarin
schrijfster
ideeën aanbiedt.
aanbiedt.
korten inhoud
inhoudvan
vanhet
hetongeveer
ongeveerhonderd
honderdpagina's
pagina's groote,
groote,
Ziehier
Ziehier den korten
zeer
ruim en
en zeer
zeer smaakvol
smaakvol gedrukte
gedruktedichtwerk
dichtwerk::
zeer ruim
wordt door den
den Duivel
Duivel gevoerd
gevoerd inineen
eenbosch,
bosch,waar
waar
\Volfuur, een
vorst, wordt
Wolfuur,
een vorst,
deze
a\!een macht
macht bezit,
bezit, en kan
kan slechts
slechts de
de vrijheid
vrijheid terug
terug bekomen,
bekomen, als
als hij
hij
deze alken
den Duivel.
Duivel. Griselda
Griseidavolgt
volgtharen
haren
dochter Griselda
Griseida overgeeft
zijne dochter
overgeeft aan
aan den
Wolfuurterug
terug tete
vader in
in het
hetbosch,
bosch,een
eenvolksmenigte
volksmenigtenadert,
nadert, om
omvorst
vorstWolfuur
vader
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roepen ; bij
roepen;
hen isis ook
ookHerman,
Herman, die
diedoor
doorGriselda
GriseIda wordt
wordt bemind.
bemind. Te
Te
bij hen
middernacht
het bosch
bosch met
met allen,
allen, die
die zich
zich dan
dan nog
nogdaarin
daarin bevinden,
bevinden,
middernachtzal
zal het
Wolfuurtoe
toeaan
aan
in
de hel
helverzinken
verzinken;
enom
omzijn
zijnvolk
volkteteredden,
redden,geeft
geeftWolfuur
in de
; en
Herman niet
niet aan
aan het
het helsche
helsche vuur
vuur wil
wil
de smeekheden
de
smeekheden van
van Griselda,
Griseida, die
die Herman
helle;; zij
zij wenscht
wenscht echter
echter niet
niet aan
aan de
de
prijsgeven.
GriseIda vaart
vaart alzoo
ter helle
prijsgeven. Griselda
alzoo ter
verlokkingen
verliefden Duivel
Duivel toe
toe te
te geven,
geven, en
en komt
komt door
door de
de
verlokkingenvan
van den
den verliefden
aardeterug.
terug.Hier
Hier—- altijd
altijdisishet
hethetzelfde
hetzelfdebosch,
bosch,dat
dat
macht
eenEngel
Engelopopaarde
macht van een
de
terugreis naar
naar de
de aarde
aarde heeft
heeftmedegemaakt
medegemaakt —
- leidt zij
zij het
het leven
leveneener
eener
de terugreis
denzefir,
zefir,trekt
trekt
gewijde
vrouw; doch een
een heimelijk
heimelijk verlangen,
verlangen, ruischend
ruischend in
in den
gewijde vrouw;
haar
steeds naar
naar den
terug. De
Demenschen
menschenhouden
houdenhaar
haar voor
voor een
een
haar steeds
den Duivel terug.
haar gebed
gebed wordt
wordt een
een kind
kind genezen,
genezen, en
en zijzelve
zijzelve bezit
bezit het
het ge,
ge.
heilige;
heilige ; op
op haar
heim
der eeuwige
eeuwige jeugd
jeugd:: een
een man
man vertelt
vertelt haar,
haar, dat
dat Herman,
Herman, dien
dien zij
zij liefi
lief.
heim der
dood is.
is.NuNu
geraaktGriselda
GriseIdainin
tweestrijd, of
ofzij
zij
heeft,
reeds eeuwen
eeuwen dood
heeft, reeds
geraakt
tweestrijd,
Herman
den Duivel.
Duivel.Doch
Doch
eene
verschijningvan
vanHerman,
Herman, die
die
Herman mint
mint of den
eene
verschijning
uit dit
dit perikel
perikel:: en
endaar
daarde
de
verklaart,
beminnen, verlost
verlost haar
haar uit
verklaart, haar
haar niet
niet te beminnen,
Duivel
haar ook
ook nog
nogredt
redtuit
uitdedehanden
handenvan
vaneen
eenaanvaller,
aanvaller, die
diemet
met ge,
ge.
Duivel haar
doorsmeeken
smeekenniet
nietkan
kanbereiken,
bereiken,besluit
besluitzij,
zij, hare
hare
weid
nemen wat
wat hij
hij door
weld wil nemen
Deze toont
toont nu,
nu, niet
niet zoo
zooduivelsch
duivelsch tete
liefde
liefde te
te schenken
schenkenaan
aanden
den Duivel.
Duivel. Deze
zijn
als hij
hijerereerst
eerstuitzag,
uitzag,enenuituitpure
pureblijdschap
blijdschapschenkt
schenkthij
hijalaldedebran.:
bran.
zijn als
dende zielen
dende
zielen genade.
genade.
Het geheel
geheel wordt
wordt door
door véle
vélebliksemstralen
bliksemstralen verlucht.
verlucht. Men
Men ziet
ziethet
het—
- de
de
eeuwigheidschrijfster
Onsterfelijkheid, deugd,
deugd,godsbegrip,
godsbegrip,kwaad,
kwaad,eeuwigheid
schrijfster durft.
durft. Onsterfelijkheid,
—
alles
grijpt zij
aan tot vergeestelijking
vergeestelijking van
wat zti
z~ denkt
denkt en
en gevoelt.
gevoelt. Want
Want
alles grijpt
zij aan
van wat
al
deze begrippen
begrippen zijn
zijn de
derotsblokken,
rotsblokken,die
dieverspreid
verspreidliggen
liggenin
inden
dentroebelen
troebelen
al deze
bergstroom van
hare grillige
grillige fantasie
fantasie;; doch
dochom
om er
er over
over te
te komen,
komen, moet
moet men
men
bergstroom
van hare
oprots
rotszulke
zulkegevaarlijke
gevaarlijke sprongen
sprongen maken,
maken, dat
dat ik
ik den
den lezer
lezer den
den
van rots
rots op
van
tocht
. , ..
tocht heusch
heusch niet durf
durf aan
aan te
te bevelen
bevelen.,
..
En wat
wat te
te denken
denken van
vaneen
eenDuivel,creatie
Duivel.creatieals
alsdeze;
deze;geen
geensatanische
satanischeincar
incar.
En
kwaad, geen spottend,cynische
spottend.cynische Mephisto,
Mephisto,maar
maar veeleer
veeleer
natie van het opperste kwaad,
burgerlijk'pratte parvenu,.
parvenu,. vergeefs
door de
deschrijfster
schrijfster met
met de
deroode
roode
een burgerlijk,pratte
vergeefs door
waden van
van haat
haat en
enslechtheid
slechtheidgedrapeerd.
gedrapeerd.
waden
hortend.en.stootende rythme,
rythme, en
endedevaak
vaakachterstevoren
achterstevorengebouwde
gebouwde
Het hortend,en,stootende
zinnen maken
maken de
de lezing
lezingniet
nietaangenamer.
aangenamer.
Intusschen zijn
wijzen,dat
datde
deschrijf,
schrijf.
zijn er
er pagina's
pagina's in
in het
hetboekje,
boekje,die
dieereropopwijzen,
ster wellicht
wellicht op
ander gebied
vermogen. De
De episode
episode ininde
dederde
derde
ster
op ander
gebied iets
iets zou
zou vermogen.
nietslecht;
slecht;
afdeeling, waar
waar Griselda
GriseIda de
de somber,vrome
somber.vrome vrouwen
vrouwen ontmoet,
ontmoet,isisniet
afdeeling,
en regels
regels als
als
voor uu bang
bangwant
want uw
uwvroomheid
vroomheidisiszwart
zwart,,
Ik ben voor
Ik

of
herfstwind zong
zong eenton'ge
eenton'geliederen,
liederen,
De herfstwind
als prettige
prettige verassingen
verassingen aan
aan tusschen
tusschenmassa's
massa's banale
banale zegging.
zegging.
doen als
eenemislukking
mislukking;
krachten,die
diededeschrijfster
schrijfsterheeft
heeft
het geheel
geheelisiseene
Doch het
; dedekrachten,
binnendedegrenzen
grenzendezer
dezerbizarre
bizarresymboliek
symboliek
grijpen, zijn
zijn te
te sterk
sterk om
ombinnen
willen grijpen,
kunnen worden
worden samen,gedrongen
samen.gedrongen; ; en
en het
het lijdt
lijdtgeen
geen twijfel,
twijfel, of
ofNine
Nine
te kunnen
te
Minnema is met
met haar
haar Griselda
GriseIdaboven
bovendedelijn
lijnvan
vanhaar
haarpsychologisch,literair
psychologisch.literair
Minnema
pouvoir
pouvoir uitgegaan.
uitgegaan.
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Offervonkjes ,, van
Frederikd Stoer.
Bureau aDe
"De Berner
Berner Conventie»,
Conventie», Deventer,
Deventer,
van Frederika
Stocr. Bureau
Offervonkjes

Zooals men
zich zal
zalherinneren,
herinneren,gaf
gafmej.
mej.Hendrika
HendrikaBoer
Boerverleden
verledenjaar
jaar
men zich
(1911) een klein,
klein, van
vaninnig
inniggevoel
gevoelenenfijnen
fijnendichtgeest
dichtgeestgetuigend
getuigendverzen,
verzen'
(1911)
't licht.
Op deze
dezeverzen
verzen isisthans
thanseen
eenparodie
parodie
boekje eOffervlammen»
«Offervlammen» inin 't
boekje
licht. Op
boekje isistenminste
tenminsteklaarblijkelijk
klaarblijkelijk als
alszoodanig
zoodanigbedoeld,
bedoeld,
verschenen; ; het
verschenen
het boekje
doch
de voorname
voornamekenmerken
kenmerkeneener
eenerparodie,
parodie,geestigheid
geestigheid en
enfijn
fijnvernuft,
vernuft,
doch de
zoekt
men hier
hier tevergeefs.
tevergeefs. De
De geheele
geheeIe inhoud
inhoudwijst
wijster
erop,
op,dat
dat men
men te
te
zoekt men
mevrouwMetz—Koning
Metz-Koningen
enhaar
haar
heeft met
meteen
eenpersoonlijken
persoonlijkenaanval
aanvalopopmevrouw
doen heeft
doordedeslijkwor,
slijkwor.
protégé, wier
gelukkig hoog genoeg
genoeg staat,
staat, om
om niet
nietdoor
protégé,
wier kunst
kunst gelukkig
schrijfster van
van dezen
dezenbanalen
banalenbom,
bom.
pen
van een
een farceur
farceur als
als de
deschrijver
schrijver ofofschrijfster
pen van
bast te
te kunnen
kunnen worden
worden bezoedeld.
bezoedeld.
bast
HER,"!AN
MIDDENDoRP.
HERMAN MIDDENDORP.

NEDERLANDSCH
PROZA.
NEDERLANDSCH PROZA.
Louis
Couperus. Schimmen
Schimmen van schoonheid.
schoonheid. - v. Holkema en Waremdorf,
Waremdorf. Amsterdam.
Amsterdam.
Louis Couperus.
—

Deze zijn
zijn ontroerend
ontroerend schoon,
deze gestalten
gestalten van
schoonheid. Geslalten
GeSlalten
Deze
schoon, deze
van schoonheid.
uit het
het verleden
verledenenendaarom
daaromeschimmenx);
«schimmen»;maar
maarherschapen
herschapen door
doorde
destift
stiftdes
des
gloeiende volheid
volheid van
van hun
hun
meesters tot
meesters
tot bloedwarm
bloedwarmleven
leven en
en rijzend
rijzend in
in de
de gloeiende
menschzijn.
Zoo
één is,
is, die
die kan schnjven,
schrijven, onder de talloozen die in
in Nederlandsche
Nederlandsche
Zoo er één
hun papier,
papier, het
het isisLouis
LouisCouperus.
Couperus.
taal
met woorden
woorden vullen
vullen hun
taal met
eenverkwikking,
verkwikking, na
nahet
hetdoorworstelen
doorworstelen van
"an zooveel
zooveelpeuterig
peuterig ge,
ge.
Het isis een
ofkunsteloos
kunsteloosvertellen,
vertellen,beschrijving
beschrijving
beuzel, quasi,gewichtige
quasi'gewichtige zielsanalyse
zielsanalyse of
beuzel,
van gedegeneerde
gedegeneerde moderne
moderne bourgeoisie
al wordt
wordt het
hettegenwoordig
tegenwoordig
van
bourgeoisie of,
of, al
minder, gore
gore en
enruwe
ruweachterbuurtbewoners,
achterbuurtbewoners, —
- ininCouperus
Couperuskunstwerk
kunstwerk tete
minder,
schoonheid, schoonheid
onderwerp en
wèlbe.
genieten van
van wezenlijke schoonheid,
schoonheid van
van onderwerp
en wabe,
genieten
heerschte,
meesterlijke schoonheid
van techniek.
techniek. Waren
Waren er
er niet
nietCouperus,
Couperus,
heerschte, meesterlijke
schoonheid van
de
van het
het Zuiden,
Zuiden, en
en Streuvels,
StreuveIs, de
de zoon
zoon van
van het
hetNoorden,
Noorden, de
dever.
ver.
de zoon van
tegenwoordiger
idealistische en
endedevertegenwoordiger
vertegenwoordigerder
derrealistische
realistische
tegenwoordiger der idealistische
schoonheid,
zou aan
aan het
hetmoderne
moderneNederlandsche
N ederlandscheproza
prozade
dehoogste,
hoogste,
schoonheid, er
er zou
krachtige
van bijmengsels
bijmengsels zuivere
zuivere schoonheid
schoonheidontbreken.
ontbreken.
krachtige en
en gedegen, van
Waarlijk isis hij
kunstenaar van Gods
Gods genade,
genade, Louis
LouisCouperus.
Couperus.
Waarlijk
hij een kunstenaar
teekenen zijner
zijner figuren,
figuren, —
Met welk
welk meesterschap
meesterschap weet
hij de
de ziel te teekenen
Met
weet hij
moeilijke
taak in
inz456
zóó kort
kort bestek,
bestek, geen
geen oogenblik
oogenblik zijn
zijn toevlucht
toevlucht zoekend
zoekend
moeilijke taak
tot het
het kunstelooze,
kunstelooze,zwakke,
zwakke,slordige
slordigestysteem
stysteemonzer
onzerschrijvers
schrijversen
enschrijfsters
schrijfsters
en v6gue
vogue om
omininbladzijden
bladzijdenvol
volphychologische
phychologischeverhandeling
verhandelingdroog
droogmede
mede
en
zij niet
niet bij
bij machte
machte zijn
zijn als
als handeling
handeling of
of toestand
toestand voor
voor den
den
te
deelen, wat
wat zij
te deelen,
lezer te
te laten
laten leven.
leven.(Op
(Opéénéén
enkel
oogenblikje
toch
eenpaar
paarregels
regels
lezer
enkel
oogenblikje
toch
—-een
192 —
- verzaakt
verzaakt Couperus,
Couperus, als
als hij
hij zelf
verlelt wat
Cesare
onderaan bI.
onderaan
bl. 192
zelf vertelt
wat Cesare
quandoquoque dormitat
dormitat bonus
bonus
Lucrezia Borgia
Borgia klaarblijkelijk
klaarblijkelijk waren
waren:: quandoquoque
en Lucrezia
Homerus.) —
- Neen,
Neen, steeds
steeds en
enoveral
overalbouwt
bouwtCouperus
Couperushet
hetkarakter
karakterzijner
zijner
Homerus.)
uit trekken
trekken hunner
hunner handeling
handeling en
enhunner
hunnerverschijning,
verschijning,uit
uithunne
hunne
fiuren op uit
fiuren
gesprekken en
taal. Zij
Zij leven
leven voor
voorons,
ons,wij
wijkennen
kennenze,
ze,wij
wijbeoordeelen
beoordeelen
gesprekken
en hun taal.
wij doorzien
doorzienhun
hungemoed,
gemoed,—
- en
enwie
wieniet
niettechnisch
technisch een
eenliterair
literair kunst,
kunst.
ze, wij
ze,
werk lezen
lezen kan,
kan, maar
maarzich
zichargeloos
argeloosaan
aanden
den
schrijverovergeeft
overgeeft,
begrijpt
werk
schrijver
, begrijpt
niet
hoe het
hetkomt:
komt: zoo
zooleven
levenzulke
zulkeverschillende
verschillendefiguren
figuren als
als de
dekoningin
koningin
niet hoe
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van Saba,
Saba, Phrync
Phryne enenLucrezia
LucreziaBorgia,
Borgia, als
alsSalomo,
Salomo,een
eengewone
gewonegladiator,
gladiator,
van
Benvenuto Cellini,
Cellini, Caeser
Caeser en
en Alexander
Alexander Borgia
Borgia elk
elk met
met een
een eigen
eigenleven
leven;
Benvenuto
;
en wij
wij zien
zien en
en hooren
hooren ze
ze voor
voor ons.
ons.
en
Dat de
de beschrijvingen
beschrijvingen van het
het milieu
milieu uitmunten
uitmunten door
doorpracht
prachten
enklaarte,
klaarte,
ook niet
niet meer
meer teteworden
worden gezegd.
gezegd. Elk
Elk
behoeft van
van Couperus
Couperus eigenlijk
eigenlijk ook
behoeft
zijnplaats
plaats;
slechtshoogst
hoogst
woord is beeldend
beeldend en
ensuggestief
suggestiefenenstaat
staatopopzijn
woord
; slechts
zelden heeft
heeft de
deauteur
auteurnoodig
noodigeen
een
nieuw
woord
smeden;
zuivere,
zelden
nieuw
woord
te te
smeden
; ininzuivere,
ookvan
vanalle
alle
klare
Nederlandsche taal,
taal, vrij
vrij van
van buitennissighededen
buitennissighededen en
envrij
vrij ook
klare Nederlandsche
afgesleten nietszeggendheden,
nietszeggend heden, staat
staat zijn
zijn schildering
schildering daar,
daar, raak
raak en
envast,
vast, alsof
alsof
afgesleten
zij zonder
zonder eenigen
eenigen arbeid
arbeid uit
uitdedepen
penware
waregevloeid.
gevloeid.De
Deuitwerking
uitwerkingfaalt
faalt
zij
mitsdien
nooit:: wij
wij zien Phryne
het bad,
bad, wij
wij zien Lucrezia
mitsdien nooit
Phryne stijgen
stijgen uit
uit het
Lucrezia op
haar
somberen avondtocht
avond tocht naar
naar haar
haar burcht
burcht;; wij
wij zien Benvenuto
de
haar somberen
Benvenuto in
in de
Santi.... en
enzoo
zoomeesleepend
meesleep endisisdeze
dezebuitengewone
buitengewone
bottega van
van maëstro
maëstro Santi..
bottega
onswakker
wakkerwordt
wordt
plastische
geen oogenblik
oogenblik de
degedachte
gedachteininons
plastische kracht,
kracht, dat
dat geen
door zijne
zijne kunst
verplaatste in dezen
dezen werelden.
werelden.
aan den
den auteur,
auteur, die
die door
aan
kunst ons verplaatste
waterblauw~en~wit opaal
opaal schijnt
schijnt het
het mij,
mij, dat
dat ik
ik
.• «In
«In zonnegeel
zonnegeeltopaas
topaasen
enwaterblauw,en,wit
mijn kleine
beelden gesneden
gesneden heb»,
heb», zegt
zegt de
de kunstenaar
kunstenaar aan het
het einde
einde van
van
mijn
kleine beelden
nadat hij
hij vooraf
voorafzijn
zijnplan
planuitsprak
uitsprakom
omininzijn
zijn«juweel,
«juweel~
een zijner
zijner tafereelen,
tafereelen, nadat
harde taal»
camee met
beeld van
van Phryne
Phryne te
te snijden.
snijden.
harde
taal» een
een camee
met het beeld
kader isis eene
eenefijne
fijnevondst,
vondst,evenals
evenals
muurfrescoals
alskader
kader van
van
Dit kader
hethet
muurfresco
Otto III
III;; maar
maar vooral
dit detail
detail belangrijk,
belangrijk, omdat
omdat het
het ons
onseven
eveneen
eenblik
blik
Otto
vooral is dit
gunt in
in 's'sdichters
dichters werkplaats.
werkplaats. Wel
Welis is
deze
geciseleerd,gegraveerd,
gegraveerd,
gunt
deze
taaltaal
geciseleerd,
handvan
vanden
dengemmensnijder.
gemmensnijder.En
Enwè1
wèlheeft
heeft
gesneden
de vastheid
vastheid van
vanhand
gesneden met de
de dichter
dichter het
het recht
recht om
om met
met voldoening
voldoening op
op zijn
zijn met
met liefdevolle
liefdevolle vlijt
vlijt vol,
vol~
de
bracht werk
zien, dat
dat blinkt
blinkt ininzonneglans
zonneglans en
engloeit
gloeitals
alsroze
roze
bracht
werk terug
terug tete zien,
den meester.
kornalijn en
weerschemert als
kornalijn
en weerschemert
aIs opaal:
opaal : het
het werk
werk van den
meester.
Couperus'
kunst behoort
behoort tot de
de wereldliteratuur.
wereldliteratuur. Hij
Hij behoorde,
behoorde, zooals
zooals
Couperus' kunst
de Skandinaviërs,
Skandinaviërs, zorg
dragen voor
voor overbrenging
overbrenging van
van zijn
zijn jongste
jongstewer,
wer~
de
zorg te dragen
ken in
in het
het Fransch
Fransch en in
in het
het Duitsch.
Duitsch. Men
Menzou
zouzijn
zijnwerk
werknaast
naastdat
datvan
van
ken
zien.
Villiers
de l'11 Isle~Adam
Villiers de
Isle,Adam willen zien.

o
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Louis Couperus.
Uit blanke
blanke steden
steden onder
onder blauwe
blauwe lucht.
lucht. —
- Amsterdam,
Amsterdam, L.
1. J.
J. Veen.
Veen.
Louis
Couperus. Uit
Im
Goldorangen gliihin
glüh'n,,
Im dunkeln Laub
Laub die Goldorangen
Ein
sanfter Wind vom
vom blauen
blauen Himmel
Himmel weht
weht,,
Ein sanfter
undhoch
hochder
derLorbeer
Lorbeer steht.
steht.
Die Myrte
Myrte still
still und
GOETIIE.

Italië
en Couperus!
Coupe rus I Indien
Indienooit
ooiteen
eenkunstenaar
kunstenaarhet
hetmilieu
milieu heeft
heeftgevonden,
gevonden,
Italië en
is het
het voor
voorCouperus
Couperus het
het zonne,
zonne~
waarin
zijn innerlijke
innerlijke wezen
wezen gedijt,
gedijt, zoo is
waarin zijn
land
aan de
deblauwe
blauwe Middellandsche
Middellandsche zee.
zee. Daar,
Daar, in
in dat
datland
landvan
vanschoon,
schoon~
land aan
heid,
kan deze
deze kunstenaar
kunstenaar zijn
zijn schoonheidsdrang
schoonheidsdrang verzadigen,
verzadigen, genietend
genietend en
en
heid, kan
herscheppend.
dit boek
boek den
den
Naast zijn
zijn absoluut
absoluut kunstenaarswerk
kunstenaarswerk geeft
Naast
geeft hij
hij ons
ons nu
nu in dit
directen indruk
van het
het milieu
milieuopopzijn
zijn
persoonlijkheid,als
alswaardevolle
waardevolle
directen
indruk van
persoonlijkheid,
de kennis
kennis van
van zijn
zijnleven
leven:
doorItalië
Italiëleeren
le.:renwij
wijCouperus
Couperus
bijdrage tot
bijdrage
tot de
: door
dieper kennen
kennen en
en waardeeren.
waardeeren. Maar
Maar tegelijk
tegelijk:: wie
wie ware
ware meer
meer bevoegd,
bevoegd,
dieper
ons Noordlanders
Noordlanders te
te doen
doenverrijzen
verrijzen een
een beeld
beeld
meer aangewezen
aangewezen om
meer
om voor ons
dier
blanke steden
steden onder
onder blauwe
blauwe lucht?
lucht? door
doorCouperus
Couperus leeren
leeren wij
wij Italië
Italië
dier blanke
dan door
door vele
vele anderen,
anderen, die
die dit
dit mis,
mis~
warmer liefhebben
bewonderen, dan
warmer
lief hebben en
en bewonderen,
met omvangrijker
omvangrijker wetenschappelijk
wetenschappelijk materiaal
materiaal beproeven.
beproeven.
schien met
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Louis Couperus
Louis
Couperus laat
laat zich
zich in
in dit
dit boek
boek meer
meer gaan,
gaan, dan
dan in
in zijn
zijn alleen
alleen als
als
zuiver en
enkrachtig
krachtigals
alssteeds,
steeds,
kunstwerk opgezette
Zijn stijl
stijl isis zuiver
kunstwerk
opgezette scheppingen.
scheppingen. Zijn
alsofzijn
zijnpen
pengemakkelijker,
gemakkelijker, losser,
losser, ongedwongener
ongedwongener over
over het
het
maar het isisalsof
maar
aan;
alseen
eenvlinder
vlinder
papier gleed.
In zijn
zijn indeeling
indeelinglegt
legthijhijzich
zichgeen
geen
dwang
papier
gleed. In
dwang
aan
; als
totbloem,
bloem,zoo
zooreist
reist
van
Venetië
naar
Ferrara,van
vanFerrara
Ferraranaar
naar
bloem tot
van bloem
van
hijhij
Venetië
naar
Ferrara,
Ravenna,
Ravenna naar
naar Pisa
Pisa en Florence.
Florence. Als
Als boeiend
boeiendcauseur
causeurwisselt
wisselt
Ravenna, van
van Ravenna
hij beschrijving
beschrijving af
afmet
metverklaring,
verklaring,architektuur
architektuurmet
metschilderkunst,
schilderkunst,straat,
straat'
hij
tafreelen met
kerkinterieurs, Antieke,
Byzantynsche en Gotische
Gotische kunst
kunst met
met
tafreelen
met kerkinterieurs,
Antieke, Byzantynsche
werken der
der Renaissance.
Renaissance. Naar
Naarsystematische
systematischevolledigheid
volledigheidkan
kande
derijkdom
rijkdom
de werken
der
hem niet
niet doen
doenstreven
streven:: hij
hijkiest
kiesttelkens
telkenshet
hetmeest
meestboeiende,
boeiende,het
het
der stof hem
meest indrukwekkende
indrukwekkende: : het
Dogenpaleis en
ende
deBaziliek
Baziliekvan
vanSan
SanMarco,
Marco,
meest
het Dogenpaleis
Paul Veronese
Tintoretto, het
het Palazzo
Palazzo Vecchio
Vecchioen
enhet
hetPalazzo
PalazzoDavantato
Davantato
Paul
Veronese en Tintoretto,
Florence en
endedeFresco's
Fresco'svan
vanGhirlandajo
Ghirlandajoen
enBenozzo
BenozzoGozzoli,
Gozzoli,Etruskische
Etruskische
te Florence
kunst en
en Donatello,
Donatello, Botticelli,
Botticelli, Titiaan
Titiaan en Leonardo.
Leonardo. (In
(Ineen
eentweede
tweededeel
deel
kunst
zal
hij ons
ons voeren
voerenvan
vanSiena
Sienanaar
naarSicilië.)
Sicilië.)Zoo
Zoogeeft
geefthij
hijtoch
tocheen
eenblijvenden
blijvenden
zal hij
dat boeit,
boeit, een
een
totaalindruk,
beeld dat
totaalindruk,een
een ontroering
ontroeringvan
van schoonheid.
schoonheid, een
een beeld
geestdrift en
hem onvermoeid
onvermoeid doen
doen volgen.
volgen.
geestdrift
en wijding
wijding die
die ons hem
zooals zijn
zijn penseel
penseel de
detafreelen
tafreelenkleurt;
kleurt; hij
hijisiseen
eencolorist,
colorist,
Prachtig
Prachtig isis het,
het, zooals
door Novalis
NovalisofofStifter,
Stifter.door
doorDeDe
Goncourtofof
Flaubertniet
nietwordt
wordt
die zelfs
zelfs door
Goncourt
Flaubert
overtroffen.
Zie dezen
dezenaanhef
aanhef::
overtroffen. Zie
«Den
eersten keer,
keer, dat
dat ik
ik Venetië
Venetië zag,
zag, was
was het
het nacht
nacht:: het
het was
was alsof
alsof de
de
«Den eersten
voor het
het
donkere, starlooze
starlooze nacht
nacht een
een groot,
groot, zwart
zwart fluweelen
f1uweelen masker
masker zich
zich voor
donkere,
of de
de nacht
nachteen
eenruimen
ruimenzwart
zwartfluweelen
f1uweelen
geheimzinnig
gelaat had
geheimzinnig gelaat
had geslagen,
geslagen, of
mantel
uitgebreid hield
hield over
overdedevreemde
vreemdestad
stadvan
vangeheimzinnige
geheimzinnigewater.
water'
mantel uitgebreid
straten
...
water was
was schaduw
schaduw gestapeld,
gestapeld, en
en soms
somssmeerde
smeerde erereen
een
straten.
. . Over
Over het water
roode
lantarens,ofof
gelige
lampstreep
striem van
van bloederig
bloederig licht
lichtuituitroode
striem
lantarens,
uituit
gelige
lampstreep
Overdededuistere
duisterekanalen
kanalen welfden
welfden zich
zich de
de
wemelde een brekende
brekende glans.
glans. Over
wemelde
erwas
waSeen
eendonkere
donkerereuk
reukvan
vanvocht,
vocht,mos
mosenengroene
groene
hooge bruggen
bruggen en
en er
hooge
verrotting, en er
erwas
wasdedeatmosfeer
atmosfeervan
vaneen
eeneeuwen
eeuwengeleden
geledenmysterie,ver,
mysterie'ver'
verrofting,
leden,
een verleden
verleden van
van intrigue
intrigue en
enmisdaad.»
misdaad.»
leden, een
...
eenijdel
ijdelwerk,
werk,tetebeginnen
beginnen
Couperusafaf
schrijven;
menzou,
zou,
. . . Het isis een
Couperus
teteschrijven
; men
zonder
iets over
over teteslaan,
slaan, erermede
medevoort
voortmoeten
moeten gaan
gaan ten
ten einde
einde toe.
toe. Of
Of
zonder iets
hij de
de nacht
nacht beschrijft
beschrijft over
over de
degeheimnisvolle
geheimnisvollewatersloppen,
watersloppen, ofofden
denmorgen
morgen
hij
de parelmoeren
parelmoeren glanzende
glanzende lagune,
lagune, den
den amethysten
amethysten zonsondergang
zonsondergang of
of
over de
den in
in stofgoud
stofgoud glanzenden
glanzenden San
SanMarco,
Marco, —
-:: het isis alles
alles egaal
egaal van
vanmeester,
meester,
den
Iijke bewerking,
bewerking, alles
alles aanschouwing
aanschouwing van
van oneindige
oneindige schoonheid
schoonheid ininhare
hare
lijke
verwerkelijking.
wisselende verwerkelijking.
pendant:
Toch
volge hier
hier nog
nog even
eveneen
eenpendant
Toch volge
:
«Onze gondel had,
had, van
van het
hetstation,
station, door
doordonkere
donkere rio bij rio, door fluweel,
«Onze
sombere
kanaaltjes over
over inktdonkere
inktdonkere wateren,
wateren, gegleden als
als in
in een
eenroman;
roman,
sombere kanaaltjes
doorhet
hetlugubere
luguberegeheim
geheim
tiesch,
ondoordringbaar mysterie,
mysterie, gegleden
gegleden dwars
dwarsdoor
tiesch, ondoordringbaar
duistere waterstad.
waterstad ....
dezer duistere
...
«Over dien
dien inkt,
inkt, hier
hierenen
daarromantiesch
romantieschrood
roodoverkabbeld
overkabbeId met
met den
den
«Over
daar
plotselingen glimp
lantaren, door het
het waas
waas van
van fluweel,
fluweel, door
door die
die
plotselingen
glimp uit
uit een
een lantaren,
kille
atmosfeer van
bederf, gleed
gleed onze
onze gondel
gondelhet
hetgeheim
geheimvan
vande
de
kille atmosfeer
van vocht
vocht en bederf,
sombere
enhet
hetwas
wasof,ot,in in
nauwe
verschieten,tusschen
tusschenzwarte
zwarte
sombere nacht
nacht in en
nauwe
verschieten,
paleizen, uit de
de bloedig
bloedigoverglimpte
overglimptewateren,
wateren,schimmen
schimmenoprezen,
oprezen,met
metlange,
lange,
paleizen,
over de inktvlakte
inkt vlakte sleepende,
sleepende, druipnatte
druipnatte sluiers,
en zich
zich oplosten
oplosten ininmist
mist
over
sluiers, en
en wolk
wolk omhoog.
omhoog ...
. . »v
ziet...
hetzelfde tafereel.
tafereel. Door
Doordedevermelding,
vermelding, dat
dat de
de tocht
tocht aln
aln
Men
Men ziet
. . . hetzelfde
het station
station begon,
begon, beide
beide malen,
malen, blijkt
blijkt dat
dat het
het is hetzelfde
En zie
zie
het
hetzelfde tafreel.
tafreel. En
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nu met
rijkdom
met welk
welkeen
eengemak
gemakenen
rijkdomdedekunstenaar
kunstenaarde
dewoorden
woordenvan
vanzijn
zijn
dathij
hij tweemaal
tweemaal precies hetzelfde
hetzelfde kan
kan schilderen,
schilderen. zonder
zondereen
een
neemt. zoo
zoo dat
palet neemt,
enkele maal
maal in
in herhaling
herhaling te
te vallen.
vallen. Alleen
Alleen
(daarwaar
waardedestippels
stippelsstaan)
staan)
enkele
(daar
de eerste
eerste maal
maal een
eenkreet
kreetder
dergondeliers
gondeliers
slechtsaangeduid,
aangeduid.dedetweede
tweedemaal
maal
is de
slechts
aangegeven:: opzettelijke climax.
climax.
aangegeven
herhaling?De
Deeerste
eerstemaal
maalheeft
heeftdedeauteur
auteurdit
ditnacht.
nacht,
En waarom
waarom deze
deze herhaling?
En
tafreel noodig
noodig eenerzijds
eenerzijds ter
terinleiding
inleidingtottot
mysterieuse.anderzijds
anderzijdsals
als
tafreel
hethet
mysterieuse,
het vele
vele lichtvolle,
lichtvolle.dat
dathij
hijzal
zalmoeten
moetenver.
ver,
tegenstellende omlijsting
tegenstellende
omlijsting tot
tot het
toonen. Maar
Maar dadelijk
dadelijk na
naden
deneersten
eerstennachftocht
nachttochtdedeschitterende
schitterendetoover.
toover,
toonen.
lichten op
met feestmuziek
fe'estmuziek vervulde.
tooneel van
van een
eenopera
opera
lichten
op de
de met
vervulde,als
als het
het tooneel
ook Camillo
CamiIloSitte
Sittehaar
haarzag)
zag)
vierkantgeslotene
geslotenePiazzetta
Piazzettatetelaten
laten
(zooals ook
(zooals
vierkant
aanhef te
te zeer
zeer detail.
detail. Eerst
Eerst dient
dient ook
ook de
delagune
lagunebij
bij
volgen. dat
dat ware
ware voor aanhef
volgen,
roze morgenlicht,
woord
: eerst
morgenlicht. de
de avondhemel
avondhemel van
vanLido
Lidoaf,af.—- ininéén
één
woord:
eerstdient
dient
milieu in breede
breede streken
streken geschilderd.
geschilderd. Dan
Danpas
paskan
kanhet
het Duizend.
Duizend.
het gansche milieu
op de
dePiazzetta
Piazzetta volgen.
volgen.En
Envandaar
vandaardedeherhaling
herhalingvan
van
en,één'nacht tooneel op
en.één,nacht
nachttocht. nu
als speciaie
speciaie inleiding
inleiding en
en tegenstelling
tegenstelling tot
tot dit
dit tafreel.
den nachftocht,
nu als
zulk overleg
overleg componeert
componeert een
eenkunstenaar.
kunstenaar.
Met zulk
Een sterk
sterk bewijs,
bewijs. zoo
zoo het
hetnog
nognoodig
noodigware,
ware.voor
voorhet
hetkrachtige
krachtige visueele
Een
van dezen
dezenkunstenaar,
kunstenaar. levert
levertiets
ietslater
laterzijn
zijnaanschouwing
aanschouwingbinnen
binnenden
den
genie van
San Marco.
Marco. De
DeSan
SanMarco
Marcois, is.
prozaïschgezegd,
gezegd.aan
aanhet
hetverzakken:
verzakken: de
de
San
prozaïsch
toont golvingen,
golvingen. de
dearkaden
arkadenhellen,
hellen.ererzijn
zijnspleten
spleteninindedekoepels.
koepels.
vloer toont
vloer
Welnu. Couperus
Couperus ziet
ziet niet
niet alleen dat
dat alles
alles;; dit
dit zien wordt hem
hem gebeuren
gebeuren;;
Welnu,
hij aanschouwt
aanschouwt hoe
hoe de
devloer
vloergaat
gaatgolven,
golven. hoe
hoededearkaden
arkadenomneigen,
omneigen. de
de
hij
schijnt om
hem te
te beven,
beven. tetesidderen,
sidderen. tetesplijten,
splijten. tete
koepels splijten:
koepels
splijten : het schijnt
om hem
kraken. Bewijs,
Bewijs. hoe in
in deze
dezeintens
intenssensitive
sensitivedichternatuur
dichternatuurde
deaanschouwing
aanschouwing
kraken.
het
zich in
in gebeuren,
gebeuren. hei
hei gebeuren
gebeuren zich
zich ininemotie
emotie omzet.
omzet. Een
Een blik
blik in
inhet
zich
wezen der
der artisten.psyche
artisten,psyche zelve!
zelve!
wezen
dat zulk
zulk een
eenkunstenaar
kunstenaar ons
ons bij
bij uitstek
uitstek de
de idee
idee der
der
Geen
wonder ook.
Geen wonder
ook, dat
schoonheid
in de
deschilder.
schilder,enen
beeldhouwkunst
Italiaanschemeesters
meesters
schoonheid in
beeldhouwkunst
derder
Italiaansche
danbergen
bergenkunsthistorische
kunsthistorischegeleerdheid,
geleerdheid.weet
weet
te doen
doengevoelen.
gevoelen.Beter
Beterdan
weet te
de vertolking
direct plastische
plastische kunst
kunst in
in de
dekunst
kunstvan
vanCouperus'
Coupe rus'
vertolking dier
dier direct
suggestief
waarde en de
de beteekenis
beteekenis er
ervan
vantetedoen
doenleven.
leven.
suggestief plastische
plastische taal
taal de
de waarde
Zoo
voert Couperus
Couperus ons
onsdoor
doordeze
dezesteden
stedenvan
vanscboonheid
scboonheid en
enhunne
hunne
Zoo voert
kunstpaleizen
reeksen van
van portreften
portretten van
van Van
Van Dijk
Dijken
enTitiaan
Titiaan
kunstpaleizen; ;en
en zelfs
zelfs als reeksen
onder zijne
zijne handen
handen worden
worden tot
totportretten
portretten in
in zijne
en Rafael
Rafael en
en Leonardo
Leonardo onder
kunst.
dan blijft
blijft hij
hij de artist,
artist. die
die weet
weet te
te ordenen
ordenen en
enteteschikken,
schikken. tete
kunst, ook
ook dan
groepeeren
samen te
te vatten
vatten en
endedevoortreffelijkste
voortreffelijkste leidsman.
leidsman.
groepeeren en
en samen
Dit is
is een
een boek
boek van
van schoonheid.
schoonheid.
J. SPEELbiAN.
SPEELMAN.

oD
Dishoeck, Bussum 1912.
F.
Toussaint v. Boelaere. Landelijk Minnespel. C. A.
A.J.
J. van Dishoeek.
F. V. Toussaint

Als
dit boekje
boekje aandachtig
aandachtig leest,
leest. isis het,
het. ofofhet
hetgouden
goudenverloop
verloopvan
vaneen
een
Als ge dit
uwe ziel
zielgaat.
gaat.Ge
Geziet
ziethet
het
vroegelicht
lichtgoudelen
goudelenover
overen
endoor
door
lentedag
lentedag door uwe
vroege
de
wisselende schaduwen
schaduwen van
vanden
denmorgenschemer
morgenschemer ;; de
de dauw
dauwglinstert
glinstert;; de
de
de wisselende
het weiland
weiland zwinden
zwindeninindedeallengs
allengsklaardere
klaardereschijning
schijningvan
vanden
den
nevels
nevels over het
goud,blauwen
dag. De
De vogels
vogelskwetteren
kwetteren;; de
deomgedolven
omgedolvenbouw.aarde
bouw,aardegeurt
geurt
goud.blauwen dag.
denganschen
ganschendag,
dag.die
die
van
zware vruchtbaarheid.
vruchtbaarheid. Ge
belééft den
den gang
gang van
vanden
van zware
Ge belééft
gestadig
naar den stillen
stillen avond.
avond. De
Dewarmte
warmte van
van den
den zon.
zon.
gestadig draagt
draagt zijne
zijne uren
uren naar
door uwe
uwe lcden
leden;; ge
ge zict
zietde
dewolken
wolkenvoorbij.drijvcn,
voorbij,drijven.
vollen
middag dringt
dringt door
vollen middag
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en
daartusschen speurt
speurt ge
ge naar
naar de
de eindelooze
eindelooze verschieten
verschieten van
van blauw,
blauw, die
die
en daartusschen
komenden zomer
zomer beloven.
beloven. Den
Denavond
avondvoelt
voelt
naderen,aanduisterend
aanduisterend
den komenden
gege
naderen,
in de
de stilte
stilte;; de
de tinten
tinten vagen
vagen voor
vooruwe
uweoogen,
oogcn,tottotnacht,donkere
nacht>donkeresfeer
sfeervan
van
geheimzinnigheid u omhult.
omhult.
geheimzinnigheid
Want
Want z66
zóó innig;mooi,
innig>mooi, z66
zóó subtiel,
subtiel, z66
zóózuiver
zuivergeeft
geeftdeze
dezeschrijver
schrijver de
de
beelding van
van de
de landelijke
landelijke natuur,
natuur, dat
dat ge
gealles
allesmedeleeft,
medeleeft,enenmede,gevoelt,
mede>gevoelt,
beelding
mede>ZÏet; dat
dat ge
ge een
eenlente,dag
lente>dagen
eneen
eenlente,nacht
lentemachtd66r,droomt,
dóór>droomt,alalleest
leest
en mede,ziet;
het boekje
boekje ook
ook terwijl
terwijl de
de nevelen
nevelen van
vanden
denwinter
wintersluipen
sluipenom
omuw
uwhuis.
huis.
ge het
Lees eens
volgende fragment
fragment; ;ge
er den
den nacht
nacht in
inals
alsiets
ietsbijna
bijna
Lees
eens het
het volgende
ge voelt
voelt er
er uit
uitop
op:
tastbaars; een
heimelijke bekoring
bekoring wademt
wademt er
tastbaars;
een heimelijke
:
«De stalgebouwen
stalgebouwen doemden als
als een
een zwarte
zwarte massa
massa opgepakt
opgepakt boven
boven den
den does
doe.
aDe
grond;; een
een zwart,ijzeren
zwart>ijzeren klok
gelijk, hing de
de wijde
wijde kruin
kruin van
vanden
den
zeligen
zeligen grond
klok gelijk,
kastanjelaar, ongeweten
de ijlere
ijlere ruimte,
ruimte, en
enverhief
verhiefzich
zichspookig
spookigtot
tot
kastanjelaar,
ongeweten hoe,
hoe, in de
de strakkere
strakkere lijn
lijn der
der hoevedaken.
hoevedaken.
boven de
Achter het
het ondoorschijnbare
ondoorschijnbare gordijn
gordijn der
dernachtelijke
nachtelijkewolkenvaart
wolkenvaartverdwe,
verdwe>
niet pekdonker
pekdonker was
was de
de
nen, straalden
straalden toch
de maan
maan en
en 't sterrenheir. Want niet
nen,
toch de
nacht, maar
maar vol
vol schakeering,
schakeering, en
en leven
leven inineenkleurigheid.
cenkleurigheid. De
De lucht
lucht zong.
zong.
nacht,
Maar geen geringste
geringste bewegen
bewegenverbrak
verbrakdedeeffenheid
effenheidder
dertalmende
talmendeduisternis.»
duisternis.»
Maar
«Het verhaal
verhaal van
van een
eendag
dagtetelande»,
lande»,luidt
luidtde
deondertitel
ondertitel van
van het
hetboek.
bock.
«Het
Slechts
laat de
de schrijver
schrijver ons beleven,
beleven, en
eninindedelevende
levendeschittering
schittering
Slechts één
één dag laat
Ge>
van dien
van
dien dag
dagplaatst
plaatsthij
hijdedebehandeling
behandelingvan
vaneen
eengevaarlijk
gevaarlijkgegeven.
gegeven. Ge,
vaarlijk, omdat
licht tot
totbanaliteit
banaliteitvervoert.
vervoert.Een
Eenboerenknecht,
boerenknecht,die
die
vaarlijk,
omdat het
het zoo licht
zich
door zijn
zijn passie
passie voor
voor de
dezinnelijke
zinnelijkevrouw
vrouwvan
vanzijn
zijn
zich laat
laat medesleepen
medesleepen door
meester,
daarna 's nachts,
den bedrogen
bedrogen echtgenoot
echtgenoot in
ineen
eenhinder,
hinder.
nachts, door
door den
meester, en daarna
laag gelokt
gelokt en
envermoord
vermoordwordt
wordt—- hoe
hoegemakkelijk
gemakkelijkhad
had hier
hier een
een doodgewoon
doodgewoon
laag
den echtbreuk
echtbreuk kunnen
kunnenontstaan.
ontstaan.Maar
Maar de
de heer
heer Toussaint
T oussaint van
van
romannetje over
over den
romannetje
Boelaere
nietslechts
slechts een
eenbekwaam
bekwaam schilder
schilder met
met de pen,
pen, hij
hij isis ook
ookeen
een
Boelaere isis niet
is even
even diep,
diep, even
even
goed psycholoog.
psycholoog. Zijn
Zijn blik
blik in
in de
de zielen
zielen der
der menschen
menschen is
goed
speurend,
zijn aanschouwen
aanschouwen van
de dingen
dingen naar
naar buiten.
buiten. Daardoor
Daardoor zijn
zijn
speurend, als
als zijn
van de
on.
de personen
personen in
in zijn
zijn boek
boek van
van een
eenfijne
fijne zielkundige
zielkundige distinctie,
distinctie, die
die het
het on,
de
middellijk
van de
detallooze
talloozemiddelmatige
middelmatigedoorsnee,romans
doorsnee>romansover
over
middellijk onderscheidt van
liefde;; en de
desobere
soberekieschheid,
kieschheid,waarmede
waarmedegewaagde
gewaagdepassages
passagesbehandeld
behandeldzijn,
zijn,
liefde
verheft het boek
boek dadelijk
dadelijk huizen,hoog
huizen>hoogboven
bovenalle
alleopopsensaties
sensatiesvan
vanverdacht
verdacht
verheft
berekende roman,producten.
roman>producten.
allooi berekende
hetcontrast
contrasttusschen
tusschenhet
het
passie>zware, sinistere
sinistere ge.
ge.
De schrilheid
schrilheid van
van het
passie,zware,
denlentedag
lentedagheeft
heeftdedeschrijver
schrijvergetem,
getem.
beuren en
en de
de blijde
blijde frischheid
frischheid van
van den
beuren
perd door
door voortdurend
voortdurend het
het verhaal
verhaal tetehouden
houdeninineene
eeneomsluyering
omsluyering van
van
perd
ophet
hetgruwelijk
gruwelijk einde.
einde.
vage, heel
heelombestemde
om bestemdebenauwing,
benauwing,die
dieaanstuwt
aanstuwtop
heel vage,
mij hier
hier en
en
Aanwijzingen van verwantschap
verwantschap met kunstgenooten
kunstgenooten schijnen
schijnen mij
Aanwijzingen
daar bij
heer Touissant
Touissant van
van Boelaere
Boelaere wel
wel aanwezig
aanwezig te
te zijn,
zijn, zijn
zijn door,
door.
daar
bij den heer
kend weergeven
weergeven van
van al
al dedenuances
nuancesin in
wisselend
landelijketafereel
tafereel
kend
hethet
wisselend
landelijke
herinnert aan
Stijn Streuvels,
StreuveIs, de
deforsche,
forsche,ruig,sterke,
ruig>sterke, en
en toch
toch ininfinesses
finesses
herinnert
aan Stijn
uitgebeelde
creatie van
van den
denstoeren
stoerenLangen
Langen doet
doet denken
denken aan
aan de
demeester,
meester>
uitgebeelde creatie
eyriel Buysse.
Buysse. Maar
Maar buiten
buiten deze
dezeaffiniteit
affiniteitom
omheeft
heeftde
de
lijke
structuren van
lijke structuren
van Cyriel
schrijver
aparts, iets speciaal
speciaal hem
hem eigens,
eigens, een
eenzekere
zekerestrakke
strakkeluciditeit,
luciditeit,
schrijver iets aparts,
licht
werpend op
opallerlei
allerleiuiterst
uiterstfijn
fijnverzorgde
verzorgdebijzonderheden,
bijzonderheden, die
die toch
toch
licht werpend
totvermoeyende
vermoeyendeoverlading,
overlading,waarbij
waarbijmen
menden
denvoortgang
voortgangvan
van
nergens leiden tot
nergens
verhaal uit
uit het
hctoog
oogzou
zou
verliezen.
Werkelijk
LandelijkMinnespel
Minnespel
het verhaal
verliezen.
Werkelijk
— -ditdit
Landelijk
den geest.
geest.
is waarde,vol
waardc>vol werk
werk van
van een
eenfijnen
fijnenaristocraat
aristocraat naar
naar den
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Langs kleine
kleine wegen,
wegen, door
door Frans
Frans Verschoren.
Verschoren. —
- Amsterdam,
Amsterdam, Van
Van Holkema
Holkema en
en
Langs
1912.
Warendorf 1912.
Er wazigt
wazigt over het
het achttal
achttal schetsen,
schetsen, die men
men in
indit
ditboek.bijeengebundeld
boek·bijeengebundeld
Er
den goeden
boeden vrede
vrede van
van een
eenOctoberdag,
Octoberdag, het
het zonlicht
zonlicht stil
stilen
en
vindt, iets
iets van
van den
vindt,
oude trapgevels
trapgevels en
en een
eenslapend
slapendgrachtje,
grachtje, waarlangs
waarlangs de
de
glijdend over
over oude
goud glijdend
geelgekruinde
gelaten tetemijmeren
mijmerenstaan.
staan.
geelgekruinde boomen gelaten
J a, het
het zijn
zijnkleine
kleinewegen,
wegen,waarlangs
waarlangs de
deschrijver
schrijver ons
ons voert
voert;; het
het isis een
een
Ja,
boek van
van eenvoudige
eenvoudige zielen,
zielen, van
vansimpele
simpele levens.
levens. Maar
Maarwelk
welkeen
eendiepen
diepen
boek
dereenvoudigen.
eenvoudigen. Hoe
Hoeleven
leven
blik
heeft deze
deze Vlaming
Vlaming geslagen
geslagen in
in de
de zielen
zielender
blik heeft
ze allen
allen voor ons,
ons, de
demenschen
menschen en
enmenschjes
menschjes uit
uit deze
deze verhalen,
verhalen, de
de oude
oude
ze
vrouwkens, die in
inhaar
haarhofje
hofjeestaan
«staanvezelen,
vezelen,inin
ronde
trosselkensbijbijelkaar,
elkaar,
vrouwkens,
ronde
trosselkens
en kommervol
kommervol hoofdgeschud,»
hoofdgeschud,» hoe
hoe leven
leven
met
kleine, hoekige
hoekige handgebaren,
handgebaren, en
met kleine,
ze, de goed,ronde,
goed~ronde, vroolijke
vroolijke dorpelingen,
dorpelingen, de
dekinderen
kinderenen
endedemoeders,
moeders,ja,
ja,
ze,
vooral...Hoe
Hoe
zeer
mooi
innig~doorvoelde teederheid
teederheid isis
de moeders
moeders vooral...
de
zeer
mooi
vanvan
innig%doorvoelde
het volgende
volgendetrekje
trekjeinindedelaatste
laatsteschets
schets---Het
onverwachte
waar
niet
niet het
Het
onverwachte
—- waar
de Moeder,
Moeder, boos
boos op
opde
deondeugende
ondeugendejongens,
jongens,die
diedoor
doorhun
hunverboden
verbodenrooken
rooken
het huis
huis in
inbrand
branddreigen
dreigentetesteken,
steken, de
debengelg
bengel~uiteenjaagt,
uiteenjaagt, en
en dan,
dan, zoekend
zoekend
in den
dentuin
tuin:
haar eigen
hem eindelijk
eindelijk vindt in
haar
eigen jongen,
jongen, hem
:
«Tegen
muur leunde
leundeJanneke,
Janneke,met
metbei
beizijn
zijnhandjes
handjes zich
zich steunend
steunend
eTegen den muur
tegen den muur,
daar, voorover gebogen, ellendig
ellendig hikkend,
hikkend,
muur, zoo stond hij daar,
bleekgroen, ontdaan,
oogjes ...
bleekgroen,
ontdaan, met
met tranen
tranen in
in de oogjes.
..
Moeder, begrijpend,
begrijpend, met
plotse opwelling
opwellingvan
vanteederheid
teederheidininhaar
haar
Moeder,
met een plotse
stem,
vroeg toen
toen::
stem, vroeg
-— Wel, manneke
manneke toch,
toch, hebde
hebde gij
gij ook
ookgerookt
gerookt?»
?»
Hier en
en daar,
daar, uiterlijk,
uiterlijk, herinnert
herinnert het
het boek
boekEven
évenaan
aanJustus
J ustusvan
vanMaurik
Maurik;
;
zeg opzeftelijk
opzettelijk:: Even,
éven, en
en:: uiterlijk,
uiterlijk, want
~ant —
- gelukkig
gelukkig voor
\'oorden
denauteur
auteur—ik zeg
is de
de verwantschap
verwantschap niet.
niet.Waar
WaardedeHollandsche
Hollandsche
volk~schrijver, ook
ook inin
diep
diep is
volk%schrijver,
zijn
werk, toch
toch altijd
altijd buiten
buitende
degrenzen
grenzender
derliteratuur
literatuurblijft,
blijft,geeft
geeftdede
zijn beste werk,
heer Verschoren
Verschoren ons
boek van
van zoo
zooschoon
schoonmenschelijke
menschelijke beelding
beclding
heer
ons hier
hier een boek
6jn~Vlaamsche woorden~kunst,
plaats zal bekomen
bekomen
en fijn%Vlaamsche
woorden%kunst,dat
dathet
het zeker
zeker een
cen goede
goede plaats
rij der
der goede
goedeVlaamsche
Vlaamsche boeken.
boeken.
in de
de lange
lange rij
hier de
de observatie,
observatie, dat
dat men
men soms
soms plotseling
plotseling kan
kan denken,
denken, een
een
Zóó fijn
fijn is
is hier
Z66
schilderijtje te
van diepe
diepe tinten.
tinten.
oud schilderijtje
te zien,
zien, schoon van
mij de
de eerste
eerste en
ende
delaatste.
laatste.De
Deeerste:
eerste:Op
Ophet
het
De beste
beste schetsen
schetsen schijnen
schijnen mij
Begijnhof,
verhaaltvan
vanhet
hetgoede
goede
hofjes,vrouwtje,dat
datzich%zelve,
zich~zelve, toegelachen
toegelachen
Begijnhof, verhaalt
hofjes%vrouwtje,
door de
de late
lateliefde,
liefde,een
een
paradijsvan
van
droomenvoortoovert,
voortoovert,dat
datzij
zijniet
niet
door
paradijs
droomen
binnengaan;; de
de laatste
laatste:: Het
Hetonverwachte,
onverwachte,is ishet,
het,
kinder~psychologisch
mag binnengaan
mag
kinder%psychologisch
zeer
verhaal van
van een
eenjongen,
jongen,die
diedoor
door
«de
KoninklijkeMaatschappij
Maatschappij
zeer goede, verhaal
ede
Koninklijke
Orpheus» een
drama heeft
heeft zien
zienvertoonen
vertoonenvan
vanroovers
rooversen
ensoldaten.
soldaten.
Orpheus))
een bloedig drama
Dit zet
zet zijne
zijne fantazie
fantazie ininvlam
vlam;
tijgt
zelf
aan't 'twerk,
werk,enenschrijft
schrijft de
de
Dit
; hijhijtijgt
zelf
aan
den roover
roover Eyserentant,
Eyserentant, die
die hij,
hij, geholpen
geholpen door
doorzijne
zijne
schoone
historie van den
schoone historie
tooneele zal
zal brengen.
brengen. Een
Eentooneel
tooneelwordt
wordtinindede
schuur
op~
makkers,
makkers, ten
ten tooneele
schuur
op%
geslagen;
wordt overhoop
overhoop gehaald
gehlald;; en
en inindedeschemering
schemeringleest,
leest, bij
bij
geslagen ; alles
alles wordt
product voor
vooraan
aan
star~oogendekameraden.
kameraden.
kaarslicht, Janneman
kaarslicht,
Janneman zijn product
de de
star%oogende
onder het
hetgenot
genotvan
van
«smoorstokken»,heerlijk
heerlijk zitten
zitten te
te
Maar als
allen, onder
Maar
als allen,
esmoorstokkeny,
griezelen
sinistere sensatie,
sensatie, verschijnt
verschijnt plotseling
Moeder, die
die in
in woede
woede
griezelen van
van sinistere
plotseling Moeder,
vanhet
hetgroote
grootebrandgevaar,
brandgevaar,dederoovers
rooversuiteenjaagt,
uiteenjaagt,
ontstoken
bij het
het zien
zienvan
ontstoken bij
en de
de schoone
schoonehistorie
historievan
vanEyserentant
Eyserentantverscheurt.
verscheurt...
..
Tot
de beste
besteschetsen
schetsen behoort
behoort ook
ookeMoederz,
«Moeder»,het
hetkorte
korteverhaal
verhaal
Tot de
doorden
denmeester
meestergeschreven
gesdueven
van het
het boerenvrouwtje,
boerenvrouwtje, dat
dat zich
zich met
methet
hetdoor
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verzoekschrift begeeft
bij den
den Koning
Koning
verzoekschrift
begeeftnaar
naarden
densenator
senatorVan
Van Bemden,
Bemden, om
om bij
voor haar
haar gevangen
gevangen zoon
zoon;
mindergoed
goedschijnt
schijntmij
mij het
het
genade
bekomen voor
genade te bekomen
; minder
verhaal
de grappige
grappigelotgevallen
lotgevallenweergeeft
weergeeftvan
vanMaruske
Maruske Vanlier,
Van lier, den
den
verhaal dat de
muzikant-schoenlapper,
diedieniet
dat zijn
zijn vrouw
vrouw zonder
zonder
muzikant%schoenlapper,
niet kan
kan verhinderen,
verhinderen, dat
hem
naar de bruiloft
bruiloft gaat..
gaat. ...
hem naar
Maar het
is alles
alles nobel
nobelwerk,
werk,deze
dezeverzameling,
verzameling,enenhet
hetisiseen
eenvoortdurend
voortdurend
Maar
het is
genieten,
zich door
doordezen
dezeneerlijken
eerlijkenkunstenaar
kunstenaar te
te laten
laten geleiden
geleiden langs
langs de
de
genieten, zich
Kleine
van zijn
zijn goed
goedVlaanderenland.
Vlaanderenland.
Kleine wegen van

o
0
Jac. c.
Meyerink Jr.
Jr. Sombere
Sombere schijningen.
schijningen. Het
Hetboek
boekvan
vanden
denondergang.
ondergang.— -Amster%
Amster,
jac.
C. Meyerink
dam,
Van Holkema
Holkema en
enWarendorf.
Warendorf.
dam, Van
Een boek,
boek, waarin
waarin veel
veelgepeinsd,
gepeinsd,enenzwaar
zwaargetheoretiseerd
getheoretiseerdwordt,
wordt,waarvan
waarvan
Een
het onmiddellijk
onmiddellijk gevolg
is, dat er
er zeer
zeer weinig
weinig isis gebeurt.
gebeurt. Natuurlijk
Natuurlijk isisde
de
het
gevolg is,
roman hiermede
Heinrich
roman
hiermede volstrekt
volstrekt niet
niet veroordeeld;
veroordeeld; Die Lehrlinge zu Saïs en Heinrich
von Ofterdingen
Ofterdingen van
van Novalis,
Novalis, enenAmazone
Amazonevan
vanVosmaer,
Vosmaer,om
omnu
numaar
maar
von
eens
een paar
paar voorbeelden
voorbeelden van
vanboeken
boekentetenoemen,
noemen,gaan
gaanzwaar
zwaarvan
vanbe;
be,
eens een
spiegeling
en theorieën%opbouw,
theorieën'opbouw, er
zijn toch
tochallerminst
allerminstminderwaardige
minderwaardige
spiegeling en
er zijn
....Maar
Maardedemengeling
mengelingvan
vannaïveteit
naïveteitenendiep;mystieke
diep,mystiekewijsheid
wijsheid
scheppingen
scheppingen....
den Duitsche
Duitschedichter%denker,
dichter,denkcr, en
de tetezeer
zeermiskende,
miskende,tetesmadelijk
smadelijkver;
ver,
van den
en de
denHollandschen
Hollandsehenaestheticus
aestheticuswaren
waren véél;,
véél"
worpene beschouwingen
beschouwingen van den
worpene
veel,beduidend, waren
dagen inluidden.
inluidden. En
En de
de
veel%beduidend,
warenklokketonen,
klokketonen,die
die nieuwe dagen
theorieën van
heer Meyerink
Meyerink .. . ..
theorieën
van den
den heer
Laat ik
ik beginnen
beginnen met
met inineen
eenpaar
paarregels
regelsdedehandeling
handelingaan
aantetegeven
geven:
Laat
:
Hetty Verberne,
Verberne, een
een sensibele,
sensïbele,dwepende
dwependenatuur,
natuur,is,is,door
door
gemis
aan
inner'
gemis
aan
inner%
lijke
gemeenschap, ongelukkig
ongelukkiggehuwd
gehuwdmet
metden
denbankier
bankierWillem
Willemvan
vanLienden,
Lienden,
lijke gemeenschap,
een
practisch zakenman,
zakenman, die
geheel staat
staat buiten
buitenhet
hetgevoelsleven
gevoelslevenzijner
zijner
een practisch
die geheel
Door toedoen
toedoenvan
vanEmmy,
Emmy,Hefty's
Hetty'sjongere
jongerezuster,
zuster,hervat
hervat
vroe'
vrouw. Door
vrouw.
eeneen
vroe%
gere vriend
vriend van
vanWillem,
WilIem,Frank
Frankvan
vanBerchem,
Berchem,zijne
zijnebezoeken
bezoekenopopdede
Sche'
gere
Sche%
den bankier
bankier;; de
de politieke
politieke twist,
twist, die
die geleid
geleid had
had tot
tot de
de
veningsche
van den
veningsche villa
villa van
verwijdering
vrienden, wordt
wordt bijgelegd,
bijgelegd,enenWillem,
Willem,dedeprac;
prae,
verwijdering tusschen
tusschen beide vrienden,
tische
politicus, tracht
tracht Frank's
Frank's invloed
invloed inindemocratische
democratischekringen
kringendienstbaar
dienstbaar
tische politicus,
voordedeTweede
TweedeKamer.
Kamer.Aanvan%
Aanvan'
te maken
maken aan
aan zijn
zijnliberale
liberalecandidatuur
candidatuur voor
kelijk
als op
opeen
eenvergadering
vergadering blijkt,
blijkt, dat
dat hij
hij zijne
zijne ge;
ge,
kelijk gelukt
gelukt hem
hem dit,
dit, doch als
voelens voor
voor het
het volksbelang
volksbelangslechts
slechtsheeft
heeftgeveinsd,
geveinsd,is iszijne
zijne
kansverloren,
verloren,
kans
wordtgekozen.
gekozen.
en Frank,
Frank, genoodzaakt
genoodzaakt zich
zich tegen;candidaat
tegen,candidaat te
te laten
latenstellen,
stellen,wordt
Hetty,
eveneens ontgoocheld
ontgoocheld door
door het
het politiek
politiek gedoe
gedoe van
vanhaar
haar man,
man, ziet
ziet
Hefty, eveneens
zijhem
hemniet
nietmeer
meerbemint,
bemint,enennadat
nadatzijzijininoverspannen
overspannen
plotseling in,
in, dat
datzij
plotseling
zij zich.
zich.
toestand Frank
Frank tevergeefs
liefde heeft
heeft gevraagd,
gevraagd, verdrinkt
verdrinkt zij
toestand
tevergeefs om
om liefde
Deze ontknooping
ontknooping kan
kan men
men tot
totpag.
pag. 176
176 (het
(hetboek
boektelt
teltruim
ruim 200 blad,
Deze
blad;
uit den
denondertitel
ondertitelvan
vanhet
hetboek,
boek,waarin
waarin«ondergang»
«ondergang»beloofd
beloofd
zijden)
zijden) alleen uit
dezen
afloop;
ver'
wordt, vermoeden;
vermoeden; in
in het
hetverhaal
verhaal zelf
zelfwijst
wijstniets
nietsopop
wordt,
dezen
afloop
; dede
ver%
tusschen de
de echtgenooten
echtgenootenwordt
wordtbijna
bijnanergens
nergensgedramatiseerd,
gedramatiseerd, en
en
houding tusschen
de fatale
fatale drang
drang in
in Hetty's
Hetty's ziel,
ziel, leidend
leidend naar
naar een
eenz66
zóótragisch
tragisch einde,
einde, doet
doet
de
vrc:esvoor
voorden
densomberen
somberenschijn
schijn
de auteur
auteur ons
ons alleen
alleen gevoelen
gevoelen ininHefty's
Hetty'svrees
de
van
het vuurtoremlicht
vuurtoren,licht over de
de zee.
lee.
van het
Feitelijk is
het dan
danook
ookniet
niet«het
«hetboek
boekvan
vanden
denondergangv,
ondergang»,maar
maar het
het
Feitelijk
is het
boek van
van de
devrijzinnig;democratische
vrijzinnig,democratische politiek,
politiek,waar
waarhet
hetverhaal
verhaalvan
vanHefty's
Hetty's
ge'
ondergang als
als een
eenietwat
ietwatverschotemromantisch
verschoten,romantischdraperietje
draperietjeomheen
omheenis isge%
ondergang
plooid.
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Frank van
van Berchem
Berchem doet
doet het
het geheele
geheele boek
boekdoor
doorweinig
weiniganders
andersdan,
dan, bf
of
Frank
voor zich,zelven,
zich~zelven, bf
Of voor
voor anderen,
anderen, zijne
zijnetheorieën
theorieënuiteenzeften
uiteenzetten;
somspeinst
peinst
voor
; soms
of redeneert
redeneert hij
hij pagina's,lang
pagina's>lang onophoudelijk
onophoudelijk door,
door, en
enzelfs
zelfsbij
bijeen
eenschouw.
schouw~
of
burg~uitvoering kan
nog niet
niet weerhouden,
weerhouden, in
in de
de pauze
pauze Hetty
Hetty en
en
burg,uitvoering
kan hij
hij zich
zich nog
Con~
Emmy met
met een woordenvloed
woordenvloed over
over de menschheid
menschheid lastig
Emmy
lastig te
te vallen.
vallen. Con,
versatietaal spreekt
niet, wanneer
wanneer het
het noodig
noodigisis;
trouwens
versatietaal
spreekt hij
hij zelden,
zelden, ook niet,
; trouwens
opmeerdere
meerdereplaatsen
plaatsen opgeschroefd
opgeschroefd en
endaardoor
daardoor onna,
onna~
geprekken zijn
zijnop
de geprekken
tuurlijk; ;wie
er nu
nu inineen
eengewoon
gewoondiscours
discoursvan
van«wakende
«wakendetuur,
tuur~
tuurlijk
wie spreekt
spreekt er
(pag. 81),
81),%een
«een effen,gestrakt
effen~gestrakt vrouwengezicht»
vrouwengezicht»(pag.
(pag.90),
90),ofofvan
vanmeen
«een
oogjes» (pag.
rok~ruischelend meisje,
meisje, dat
dat te
te flaneeren
fIaneerenloopt,
loopt,dedestraat
straatop,en,neer,
op~enmeer,soms
soms
rok,ruischelend
smart~treurigen blik
op 't verflenste
verflenste gezicht
gezicht van
van vroeg,uitgeleefd
vroeg~uitgeleefd
met een smart,treurigen
met
blik op
zonde~meisje» (pag.
(pag. 91)
91)?
zonde,meisje»
?
opzet van
vanden
denroman
romanisisgoed,
goed,doet
doetzelfs
zelfsveel
veel
verwachten;
hetfrag,
frag~
De opzet
verwachten
; het
ment
ment van
van de
deverkiezings,campagne
verkiezings>campagne is
is ook
ookniet
nietslecht,
slecht,maar
maarde
debovenge,
bovenge~
gemeIde fout in
in de
decompositie
compositiemaakt
maakt het
hetboek
boektot
toteen
een
kind
meteen
eenwater,
water~
gemelde
kind
met
hoofd;; de
de stijl
stijl isisdoorgaans
doorgaansvlot
vlotenenvloeyend,
vloeyend,dedetaal
taalzuiver
zuiver(hyper,moderne
(hyper>moderne
hoofd
bloempjes
%jong
voor
«jonggroen»
groen»pag.
pag.130,
130,enen%hergeboren,
«hergeboren~
bloempjes ais
als%jongend
«jongend groen»
groen»voor
pag. 131,
131,daargelaten)
daargelaten)maar
maardaar,tegenover
daar~tegenoverstaat
staatde
deon,natuurlijke
on~natuurlijkege,
ge~
heid», pag.
sprekvorm.
doet het
hetmij
mij eigenlijk
eigenlijk leed,
leed, dat
datikikniet
nietméér
méérgoeds
goedsvan
vandezen
dezenroman
roman
Nu doet
kunnen zeggen,
zeggen, want
want welke
welke gebreken
gebreken het
het boek
boekmogen
mogenaankleven,
aankleven, het
het
heb kunnen
heb
met groote
groote eerlijkheid
eerlijkheid geschreven.
geschreven. Daarom
Daaromwekt
wekthet
hettoch
tochnog
nogsympathie.
sympathie.
is met
stijl~qualiteiten,waarover
waaroverde
deschrijver
schrijver beschikt,
beschikt, had
had hij
hijvan
van
Maar met
met de
destijl,qualiteiten,
Maar
kunnen maken.
maken.
gegevens iets
iets beters
beters kunnen
deze gegevens
als die van
van Frank
Frank van
van Berchem
Berchem kan
kan men
men eigenlijk
eigenlijk vinden
vinden in
in
Theorieën als
elke brochure,
brochure, en
en verder
verder—- de
deoverpeinzingen
overpeinzingen van
van Hetty,
Hetty,de
delevensver,
levensver~
elke
houding tusschen
tusschen haar
haar en
en haar
haar man,
man, Frank's
Frank's dagbladartikel
dagbladartikel over
over het
het
houding
pessimisme in
de moderne
moderne kunst,
kunst, de
de zelfmoord
zelfmoord aan
aan het
het slot
slot —
- het
het brengt
brengt
pessimisme
in de
alles zoo weinig
weinig nieuws
nieuws ....
alles
..
Ook daarom
daarom zal
zal het
het vervolg,boek,
vervolg~boek,dat
datdedeheer
heerMeyerink
Meyerinkons
onsop
opde
delaatste
laatste
hebben in
in tetehalen,
ha!en,wil
wilhet
hetzich,zelf
zich.zelfen
enzijn
zijn voor,
voor~
pagina
pagina belooft,
belooft, véél
véél hebben
ganger
geheel redden.
redden.
ganger als
als geheel

o0
Kersouwken, Antwerpen.
Levenswetten,
Levenswetten, door Reimond Kimpe. Algemeene Boekhandel 't Kersouwken,

Het
is niet
niet gemakkelijk,
gemakkelijk, zich
zich over
over deze
deze schetsen,
schetsen, die
die onder
onder den
dengemeen,
gemeen~
Het is
schappelijken
Levenswetten worden
worden aangeboden,
aangeboden, een
eenvast,omlijnd
vast>omlijnd
schappelijken titel
titel Levenswetten
oordeel
vormen. Met
Met een
eenonbetwistbaar
onbetwistbaar talent
talent zijn
zijn ze
zegeschreven,
geschreven, er
er isis
oordeel te vormen.
goed~geobserveerd geschrevens
geschrevens in;
er
zeer
moois, knap
knap en
en goed,geobserveerd
zeer veel moois,
in ; en
en toch
toch is er
éé~e novelle
novelle bij
bijhet
hetvijftal
vijftalschetsen,
schetsen,die
diemij
mijvolkomen
volkomenbevredigde.
bevredigde.
maar
maar ééne
onderdezen
dezen
Deze ééne
ééne isisde
deschets
schetsEen
EenMeisje,
Meisje,minder
mindereen
een
«vertelling»—- onder
%vertelling»
naam
schrijver de novelle
novelleinin—- dan
dandedepsychologische
psychologischeanalyse
analysevan
van
naam leidt
leidt de schrijver
uit~levendden
dendrang
drangvan
vande
deininhaar
haarbruisende
bruisende
een
zinnelijk meisje,
meisje, dat
dat uit,levend
een zinnelijk
den overmoed,sterkenden
overmoed~sterkenden op,stuw
op>stuw van
van zich
zich bekoorlijk
bekoorlijk te
te
krachten,
krachten, onder
onder den
over haar
haar han.
han'
weten,
op de
de menschen
menschen neerziet
neerziet en
en tartend
tartend ieders
ieders oordeel
oordeel over
weten, op
delen misacht.
misacht.
In
schets is
is diepte
dieptevan
vanzuiver,gedacht
zuiver~gedachtpsychisch
psychischgebeuren,
gebeuren,de
deteeke,
teeke~
In deze schets
ning
meisjesnatuur isis eene
felle beelding
beelding naar
naar het
het leven.
leven.
ning van
van deze meisjesnatuur
eene felle
hetboek
boekkan
kanmen
menna
nade
delezing
lezingder
derdrie
drie
Doch
dit goede
goede oordeel
oordeelover
overhet
Doch dit
Het meest
meesttypeerend
typeerendvoor
voorde
deon,natuur
on~natuur
volgende
schetsen niet handhaven.
handhaven. Het
volgende schetsen
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de schets
dezer verhalen
verhalen is
is de
schets Een
Een brief
brief uit
uit de
degevangenis,
gevangenis, waarin
waarin het,
het, voor
voor
dezer
een normaal,nadenkend
normaal.nadenkend bezinnen
bezinnen moeilijk
moeilijkachterhaalbare
achterhaalbare gegeven
gegeven wordt
wordt
een
behandeld, hoe iemand
iemand na
na een
eenongelukkig
ongelukkighuwelijksleven
huwelijkslevenzijne
zijnevrouw
vrouwver,
ver.
behandeld,
moordt,
enkel gehoorzamend
gehoorzamend aan
aan den
den sinisteren
sinisteren drang
drang die
die hem
heminspreekt,
inspreekt,
moordt, enkel
wukunnen
kunnenbeminnen,
beminnen,als
alshij
hijhaar
haar
dat
hij zijne
zijne vrouw
vrouw slechts
slechts dan
dan weder
weder zou
dat hij
verloren had.
had. Dit gruwelijk
gruwelijk gebeuren
gebeuren isis inineen
eenverhaaltje
verhaaltjevan
vanruim
ruimtwintig
twintig
verloren
bladzijden, zoo
wo vaag
vaagen
enschetsmatig
schetsmatiggemotiveerd,
gemotiveerd,dat
datmen
mende
depsychologische
psychologische
bladzijden,
uitkomst niet aanvaarden
aanvaarden kan.
kan. En
En in
in zoo
zookort
kortbestek
besteksamengeperst,
samengeperst,wordt
wordt
uitkomst
de tragische
tragische levensdwang,
levensdwang, leidende
leidende tot
een ontknooping,
ontknooping, die,
volde
tot een
die, op
op de vol,
maaktste wijze
wo moeilijk
moeilijk aan
aan te
te nemen
nemen zou
zou zijn,
zijn, tot
tot
maaktste
wijze voorbereid,
voorbereid, nog
nog zoo
wan-natuur
opgelegde noodlots,fantasie.
noodlots-fantasie.
wan,natuur en opgelegde
laatste alinea
alinea luidt
luidt aldus
aldus::
De laatste
ineens:: —
- ik weet
weet alleen
alleen dat
datikikdedeslaapkamer
slaapkamerweer
weerbinnen
binnen sloop,
sloop,
«Toen ineens
nog opsnoof
opsnoof den
den geur
geur van
van haar
haar warm
warm lijf en haar
haar wild zoenend
zoenend plots
plots op
op
nog
den mond,
mond, mij
mij drukkend
drukkend op
ophaar
haarneerboog,
neerboog,dedeomhelzende
omhelzendearmen
armenknellend
knellend
haar
den hals,
hals, aldoor
aldoor woester
woester steeds
steeds zoenend
zoenend zoog
zoogharen
harenadem,
adem, tot
tot ik
ik
haar den
ophare
hare borst,
borst, misschien
misschien doordat
doordat ze
ze zelf
zelf
met
de zwaarte
zwaarte van
van mijn
mijn lijf
lijf op
met heel de
niet
ééns heeft
heeft geworsteld
geworsteld tegen
tegen den dood,
dood, als
als na
na 't verloop eener
eenereeuwiga
eeuwigniet ééns
onder me
me voelde
voelde uitliggen,
uitliggen, levenloos.»
levenloos.»
heid,
haar slak
heid, haar
slak onder
uitroep::
En waar
waar de
demoordenaar
moordenaaronmiddellijk
onmiddellijk daarna
daarna eindigt
eindigt met
met den
denuitroep
En
«N
een -—neen
nooit
heeft
iemandzijne
zijnevrouw
vrouw zoo
zoo lief
lief ge,
ge«Neen
neen- —néén!
néén. ..
nooit
heeft
iemand
als ik
ik!»
had als
!»
daar kan
kan men
men weinig
weiniganders
andersdoen,
doen,dan
danhet
hetbetreuren,
betreuren,dat
datdedeschrijver
schrijver
daar
zijn talent aan
aan deze
deze lugubere
lugubere schepping
schepping heeft
heeftverspild.
verspild.
zijn
In de
de twee
tweevolgende
volgendeschetsen
schetsen stuit
stuitmen,
men,zijzijhet
hetininmindere
minderemate,
mate, op
op
In
fouten:: teteschrale
schralemotiveering
motiveeringder
deruitkomsten,
uitkomsten,waardoor
waardoorde
desombere
sombere
dezelfde fouten
fataliteit,
waarmede de
de auteur
auteur zijne
zijne Levens
Levens heeft
heeft willen
willenomdonkeren,
omdonkeren, tot
tot
fataliteit, waarmede
wan-natuur en de
de personen
personen zelfs
zelfstot
totmacabere
macaberemarionetten
marionetten geworden
gewordenzijn.
zijn.
wan,natuur
Had
de schrijver
schrijver met
metzijn
zijnspeurenden
'peurenden blik
blik in
in de
dezielen
zielender
dermenschen,
menschen,
Had de
talent gewijd
gewijd aan
aan meer
meer binnen
binnenzijn
zijnbereik
bereikliggende
liggendepsychische
psychischeproblemen,
problemen,
zijn talent
het resultaat
resultaat ware
ware zonder
zonder twijfel
twijfel schooner
schoonergeweest.
geweest.
HERMAN MIDDENDORP.

o
0
Voor de Poort,
Poort, door
door Top
Top Naeff.
Naeff.—- Amsterdam,
Amsterdam, Van
Van Holkema
Holkema en
enWarendorf.
Warendarf.

een ragfijn
ragfijn spinsel
spinselvan
vanzilverig
zilveriggrijze
grijzezijde
zijdedoet
doet
boek
mijdenken
denken;
Aan een
ditdit
boek
mij
;
breed
opgezet, met
met oneindig veel
veel geduld
gedulden
envaardigheid
vaardigheidverwerkt.
verwerkt. Op
Ophet
het
breed opgezet,
in schaduw
schaduw gehouden
gehouden«fond»
«fond»is is
patroon
aangebracht,veel
veel
grijsopopgrijs
grijs;
hethet
patroon
aangebracht,
grijs
;
rijk patroon,
patroon, doorweven
doorwevenvan
vanenkele
enkeleteere
teerecomplementkleuren,
complementkleuren, die
die nooit
nooit
een rijk
den boventoon
boventoonkrijgen,
krijgen, integendeel
integendeelversmelten
versmeltenininden
denwazigen
wazigenachtergrond,
achtergrond,
als
avondwolken van
van een
eendroef
droefflamingorood,
flamingorood,ineenvloeien
ineenvloeienmet
metzachte,
zachte,
als avondwolken
grauwe luchten.
Een vrouwenhand
vrouwenhand spande
spande de
de zijden
zijden draden
draden en
en wierp
wierp de
de
grauwe
luchten. Een
spoel
door het
het ijle
ijle weefsel,
weefsel, tot
tot het
het een
eenlust
lustwerd
werdtetezien,
zien,hoe
hoelevensgroot,
levensgroot,
spoel door
natuurlijk de figuren
figuren te
te voorschijn
voorschijn treden
treden;; eene
eene in
inhet
hetbijzonder,
bijzonder, wier
wier
hoe natuurlijk
lijnen het
het geheele
geheeIe werk
werkbeheerschen
beheerschen:: de
deoverslanke
overslankefiguur
figuureener
eenerjonge
jonge
lijnen
vrouw
met bleeke
bleeke trekken,
trekken, van
van leed
leedenen
lijdengetuigend,
getuigend,wier
wierineenge,
ineenge_
vrouw met
lijden
vlochten vingeren
vingeren de
de onzegbare
onzegbare smart
smart pogen te
te verbergen,
verbergen, die
die het
hetgeheele
geheele
vlochten
wezen
echter verraadt.
verraadt. Onbegrijpelijk
Onbegrijpelijk blind
man, die
diedeze
dezesmart
smart niet
niet
wezen echter
blind de man,
speurde, van
zieleleed en
enlichaamslijden
lichaamslijden niets
niets bemerkte,
bemerkte, eer
eer het
het tetelaat
laat
speurde,
van het zieleleed
I.
7
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was.
Maar allen
allen ininLiesbeths
Liesbethsomgcving
omgeving hebben
hebben schellen
schellen voor
voor de
de oogen,
oogen,
was. Maar
allen, op zeer
een paar
«kwadetongen
tongen.
zeer enkelen
enkelen na
na:: een
paar «kwade
....»»
allen,
onder het
Is
Dit
en nog
nogeenige
eenigeandere
anderedingen
dingen wekt
wekt ongeduld
ongeduld onder
Dit en
het lezen.
lezen. Is
Liesbeth zelve
zelve ook niet
? Zoekt
niet met
metblindheid
blindheidgeslagen
geslagen?
Zoektzij
zijniet
niettastend
tastend
Liesbeth
haar
steeds den
den verkeerden
verkeerden nemend?
nemend?Sluit
Sluitzijzijniet
nietininziekelijken
ziekelijkenopzet
opzet
haar weg,
weg, steeds
voorhaar
haareigenlijken,
eigenlijken,waarachtigen
waarachtigen plicht?
plicht?Verwaarloost
Verwaarloost zij
zij niet
niet
de
oogen voor
de oogen
haar ouderlijk
huis, om
denvreemde
vreemde diensten
diensten te
te bewijzen,
bewijzen, steeds
steeds een
een
haar
ouderlijk huis,
om in
in den
droombeeld najagend,
zich met
droombeeld
najagend, zich
met drogredenen
drogredenen begoochelend,
begoochelend, ininden
denban
banvan
van
gevoelens, die
die haar
tot zij,
zij, de
de
gevoelens,
haar als
als een
een obsessie
obsessie dag
dag en
en nacht
nacht vervolgen,
vervolgen, tot
fiere, slavin
slavin wordt,
wordt, terwijl
zij koningin
kunnen zijn? Eigenlijk
Eigenlijk wekt
wekt
fiere,
terwijl zij
koningin had
had kunnen
zij
meer deernis
deernis dan
dan sympathie.
sympathie.
zij meer
En dat
dat alles
alles om
om een man,
man, bij
bij al
al zijn
zijn goede
goede eigenschappen,
eigenschappen, zooveel
zooveel toe,
toe~
En
wijding, zooveel
wijding,
zooveel zelfverloochening
zelfverloochening niet
nietwaardig.
waardig. Trouwens,
Trouwens,Liesbeths
Liesbeths
dweperij dwaalt
dwaalt naar
het onwelvoegelijke,
onwelvoegelijke,het
hetonsmakelijke
onsmakelijkeaf,
af,als
alszijzij«alles
«alles
dweperij
naar het
aan
hem begint
begint tete kennen
kennenalsalseen
een
bezit:
zijn
dassen,zijn
zijnivoren
ivoren
aan hem
lieflief
bezit
: zijn
dassen,
manchetteknoopen,
lange schakel
schakel van
van zijn
zijn horlogeketting.
horlogeketting. Zijn
Zijn uitge.
manchetteknoopen, de
de lange
uitge$
den bovengang
bovengang kregen
kregen een
eenziel,»
ziel,»(I)
(!) «het
«hetlidje
lidje
schopte»
«schoenen op den
schopte» (sic)
(sic) «schoenen
den aschbak
aschbak werd
werd een
p. 217,
217, D.
D. I.I. Mij
Mijdunkt,
dunkt,
sigaret
sigaret in
in den
een kleinood
kleinood...
. .»» p.
hier krijgen
hier
krijgen wij
wij middeleeuwsche
middeleeuwsche verhalen
verhalen te
te proeven,
proeven, ons
onsridder
ridderUlrich
Ulrich
von Liechtenstein
Liechtenstein in
in herinnering
herinnering brengend,
brengend, die
diehet
hetwaschwater
waschwater zijner
zijner ge,
ge~
liefde opdronk.
liefde
opdronk. Ook
Ookdederijke
rijkenachtverbeeldingen
nachtverbecldingen van
van geenszins
geenszins onschul,
onschul~
digen
zooals
digen aard,
aard, zoo
als p. 210,
210, D.
D. II11kras
krasrealistisch
realistisch onthult,
onthult, doen
doenvreemd
vreemd aan.
aan.
is noch
noch ingetogen,
ingetogen, noch
nocheerbaar,
eerbaar, slecht
slechtpassend
passend bij
bij haar
haar
Liesbeths
Liesbeths liefde
liefde is
eigenlijk
zooals dat
dat ons
ons geschilderd
geschilderd wordt
p. 68,
68, D. II:: «Wat
«Wat
eigenlijk wezen,
wezen, zooals
wordt op
op p.
Sidonie's
afgunst ophitste,
ophitste, wekte
wekte haar
haar eerbied;
eerbied; het
hetliefdegeluk
liefdegelukvan
vananderen
anderen
Sidonie's afgunst
goudengeheim.
geheim.Eens
Eenshad
hadDick,
Dick,—- haar
haar
was haar
haar heilig
heilig en
engewijd,
gewijd,een
eengouden
was
- ze zou
zou het
hetzich
zichherinneren
herinnerentot
tothaar
haarlaatsten
laatstendag,
dag, haar
haar n<f
verloofde —
nA tafel,
terwijl de
de bedienden
bedienden afdroegen,
afdroegen, ininzijn
zijnarmen
armengenomen,
genomen,glimlachend.
glimlachend...
terwijl
..
En niets
niets had hij
hij begrepen
begrepen van haar
haar toorn
toorn daarna.
daarna ....»»
En
Mogelijk wil
de auteur
auteur ons
doen zien,
zien, hoe
hoe de
de liefde
liefde een
een demon
demon is
is ge,
ge~
Mogelijk
wil de
ons doen
worden voor
voor deze
dezeoorspronkelijk
oorspronkelijk kuische
kuische natuur,
natuur, zoodat
zoodat alalwat
watteer
teeren
en
worden
in haar
haarwordt
wordtgedood,
gedood,furiën
furiënhaar
haarvoortzweepen
voortzweepen en zij,
zij, van
van
liefelijk is in
liefelijk
schijnbaar goed
ras, tot eene
eenedegeneratie
degeneratie vervalt,
vervalt, die
die ininkleine
kleineOlga
Olgaen
en
schijnbaar
goed ras,
zich ter
tersluiks
sluiksopenbaart,
openbaart,ininSidonie
Sidonieuitbarst
uitbarsten
enLiesbeth
Liesbeth
zwakken Joost zich
zwakken
totwaanzin
waanzinvervoert.
vervoert.Maar
Maardan
danbeschrijft
beschrijftzijzijeen
eenziektegeval,
ziektegeval,dat
dat
slotte tot
ten slotte
door andere
andere oorzaken
oorzaken had
had kunnen
kunnenuitbreken.
uitbreken.
ook door
het zij,
zij, deze
dezetwee
tweedeelen,
deelen,tetezamen
za men525
525bladzijden
bladzijdentellend,
tellend,bevaften
bevatten
Hoe het
de geschiedenis
geschiedenis eener ongelukkige,
onbeantwoorde, hopelooze
hopelooze
hoofdzakelijk de
ongelukkige, onbeantwoorde,
liefde, die
die voornamelijk
voornamelijk menige
menige lezeres
lezeres zal
zal boeien
boeien en
enjagen
jagen«to
«tothe
thebitter
bitter
liefde,
mijmoeilijk
moeilijkvoorstellen,
voorstellen,dat
datererveel
veelmannen
mannenzullen
zullen
end», want
want ik
ik kan
kanmij
end»,
heelkrankzinnige
krankzinnige aanbid,
aanbidgevonden worden,
worden, die lust
lust hebben
hebben deze
deze half
halfofofheel
gevonden
hunnersekse
seksetetewaardeeren.
waardeeren.
ding van
van een
een hunner
oudelandheer
landheer
Maar toch
niet alles
alles ininditditboek
boekis is
«droevemin:o.
min». De
Deoude
Maar
toch niet
«droeve
zijn vrouw
vrouw:: «de mooie
mooie mama,
mama, de
de lieve
lieve grootmoeder
grootmoeder en
en de
delevenslange
levenslange
en zijn
liefste van
van een
een aanzienlijk
aanzienlijk man,»
man,» hunne
hunneoverige
overigekinderen
kinderenenenaangehuwde,
aangehuwde,
liefste
Het
kleine Van
Van Reenens
ReenensenenScheffers,
Scheffers,zijn
zijnmooi
mooigetypeerde
getypeerdebijpersonen.
bij personen.Het
de kleine
gezinsleven is juist
juist hier,
hier, waar
waar de
de hoofdpersoon
hoofdpersoon ererzoo
zooweinig
weinigeerbied
eerbiedvoor
voor
gezinsleven
bijzonder fijn
fijn afgebeeld.
afgebeeld. De
Dekindertooneeltjes
kindertooneeltjeszijn
zijnfrisch
frischenenvroolijk,
vroolijk,
toont, bijzonder
behoefikikhethet
te zeggen
deze
auteur,
kinderschrijfster
- behoef
en —
te zeggen
vanvan
deze
auteur,
diedie
als als
kinderschrijfster
naam maakte
maakte -— van
leven afgezien.
afgezien.
naam
van het leven
kleine voorvallen,
voorvallen,onbeteekenende
onbeteekenendedingen,
dingen,weet
weetschr.
schr.zoo
zooinnig
innigmooi
mooi
Ook kleine
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te schilderen,
te
schilderen, b.v.
b.v. p.
p. 27,
27,D.D.I, I,waar
waarLiesbeth
Liesbethkraaltjes
kraaltjes zit
zit te
te rijgen.
rijgen. «In
«In
Liesbeths
vingers groeide
bloedrood koordje
koordje geleidelijk.
geleidelijk. Soms
Soms
Liesbeths bezige
bezige vingers
groeide het bloedrood
ze het
het even
evennaar
naarhet
hetlicht,
licht,
door
heurharen
harenzeefde,
zeefde, terwijl
terwijl ze
ze
hief
hief ze
datdat
door
heur
het
hoofd weder
weder boog,
boog, enenneervlood
neervloodlangs
langshaar
haar teederen
teederen hals.
hals. En
En haar
haar
het hoofd
vingers
spelend, spits
spitsals
alskleine
kleinekaarsjes
kaarsjesenenbijkans
bijkansvroom
vroomvan
van
vingers werden,
werden, zoo spelend,
toewijding.»
tbewijding.»
lk koos
koos dezen
dezen zin
Ik
zin met
met opzet,
opzet, ook
ook om
om de
deconstructie.
constructie. Het
Het licht
licht dat
dat door
door
heur
neervlood langs
langs haar
haar teederen
teederen hals
hals zou
zoumeer
meertot
tot zijn
zijn
heur haren
haren zeefde
zeefde en neervlood
recht
komen, wanneer
wanneer de
de tusschenzin
tusschenzin:: terwijl
terwijl zij
zij het
het hoofd
hoofd weder
weder boog,
boog,
recht komen,
Men heeft
heeft den
den roman
roman maar
maar voor
voor het
het opslaan,
opslaan, om
om
daar
daar niet
niet had
had gestaan.
gestaan. Men
te
zien, dat
dat hij
hij wemelt
wemelt van dergelijke
dergelijke zinnen,
die mijns
mijns inziens
inziens de
de duide,
duidete zien,
zinnen, die
Aan juiste,
juiste, zeer
zeerschoone
schoonevergelijkingen
vergelijkingenontbreekt
ontbreekt
lijkheid niet bevorderen.
lijkheid
bevorderen. Aan
het
auteur niet;
maar soms
soms kiest
kiest zij
zij uit
uit den
den overvloed,
overvloed, die
die zich
zichaan
aanhaar
haar
het auteur
niet; maar
opdoet, minder
b.v. p. 85,
opdoet,
minder gelukkige,
gelukkige, b.v.
85, D.
D.II,
11,van
vanLiesbeth
Liesbethgesproken:
gesproken: «alsof
«alsof
zij,
gelijk een
een moe
moe paard,
paard, herleefde
herleefde ininden
denreuk
reukvan
vanden
dennabijen
nabij enstal.»
sta!.»
zij, gelijk
Minder
ook: «wel,
«wel, wel,
wel,schudde
schuddeLiesbeth,
Liesbeth, uit
uitde
dekeuken
keuken terug,
terug.
Minder mooi
mooi is
is ook:
» waarom
waarom hier
hier niet
niet schertste
schertste gebezigd
gebezigd?? Het oude
oude isisniet
nietaltijd
altijd
keerend
keerend...
. . .»
«Lies.
afgezaagd,
nieuwe niet
nietsteeds
steedsdoeltreffend.
doeltreffend. Wat
Watbeteekent
beteekento.o.a.a.«Lies,
afgezaagd, het
het nieuwe
beth....
binnen
dede
andere
muren
beth
.. leefde
leefde toen
toenal al
binnen
andere
murenenenverdiepte
verdieptezich
zichniet.»
niet.»
p. 216,
p.
216, D. I.I. Men
Men verdiept
verdiept zich
zich immers
immers in
in iets?
iets?
Auteur
beschouwe deze
deze aanmerkingen
aanmerkingen niet
als noodelooze
noodeJooze vitterij.
vitterij. Zij
Zij
Auteur beschouwe
niet als
heeft een
heeft
een eigen
eigen stijl
stijl en
en zegt
zegt meestal
meestal zeer
zeer mooi,
mooi, ook
ookwaar
waar het
hetde
desubtielste
subtielste
zij tetezeggen
zeggenheeft
heeft;
maar de
de meeste
meeste lezers
lezers willen
willen van
van
dingen
betreft, wat
watzij
dingen betreft,
; maar
een roman,
roman, dat
dat het
hetboeiend
boeiendverhaal
verhaalook
ookvlot
vlotzijzijgeschreven,
geschreven, iningoed,
goed.
een
Hollandsche, vloeiende zinnen.
Hollandsche,
zinnen.

o0
Bloeiende
Bloeiende Oleanders,
Oleanders, door
door Jeanne
Jeanne Reyneke van Stuwe.
- L.
J. Veen,
Veen, uitgever,
uitgever,
Stuwe. —
L. J.
Amsterdam.

dit boek
boekniet
niethet
hetvijfentwintigste
vijfentwintigstemaar
maareen
eeneersteling
eerstelingwas,
was,zou
zouauteur
auteur
Als dit
Nukan
kan
er plotseling
plotseling een
eenbenijdenswaardige
benijdenswaardige reputatie
reputatie mede
mede veroveren.
veroveren. Nu
er
haar welgevestigde
welgevestigde naam
door winnen.
winnen.
haar
naam er
er alleen door
Het isis inindezen
dezenroman
romanniet
nietom
omhet
hetbegin
beginofof
einde,niet
nietom
omdedewaar,
waar.
Het
einde,
schijnlijkheid der
gebeurtenissen, zelfs
persoon van
van Hajo
Hajo en
en
schijnlijkheid
der gebeurtenissen,
zelfs niet
niet om
om den persoon
is alleen
alleen om
om Colette
Colette te
Het isistetedoen
doenom
omde
deuit,
uit.
zijn vader,
vader, het
het is
zijn
te doen.
doen. Het
van een
eenvrouwenkarakter,
vrouwenkarakter, zoo
zooscherp
scherpwaargenomen,
waargenomen, zoo bezonnen
bezonnen
beelding van
zoo onbarmhartig
onbarmhartig oprecht
oprechtgeteekend,
geteekend,zoo
zooininalalhaar
haarverfijnde
verfijnde
doorschouwd, zoo
vertakte kronkelingen
kronkelingen weergegeven,
weergegeven, dat
datmen
menaan
aanvivisectie
vivisectiemoet
moetdenken.
denken.
en vertakte
hier aan
aan het
hetwoord.
woord.Zijn
Zijnhand
handsiddert
siddertniet
niet,
Een groot
groot heelmeester
heelmeester is
Een
is hier
,
terwijl hij
hij de
de weefsels
weefsels blootlegt
blootlegt;
zijnstem
stemheeft
heefteen
eenvasten,
vasten,doordringen,
doordringen.
terwijl
; zijn
Het is
is hem
hem hooge
hooge ernst.
ernst. Hij
Hijwijdt
wijdtzich
zich
den klank
klank; ;hij
den
hijgeeft
geeftzich
zichgeheel.
geheel. Het
aan zijn
zijn taak,
taak, als
alseen
eentrouw
trouwdienaar
dienaarder
dernatuur,
natuur,wier
wiergeheimen
geheimen hij
hij heeft
heeft
aan
beluisterd, in
wier duistere
duistere diepten
diepten hij
hij isisdoorgedrongen.
doorgedrongen. Hij
Hijkan
kanniet
niet
beluisterd,
in wier
dan, het
hetontleedmes
ontleedmeshanteerend,
hanteerend,uutastbaar
tastbaaraantoonen
aantoonenwelke
welkeinnerste
innerste
anders dan,
totmysterie
mysterie maken
maken voor
voor ......
roerselen, het wezen
wezen van
vanzulk
zulkeen
eenkarakter
karaktertot
roerselen,
..
de niet
niet ingewijden.
ingewijden.
Colette heeft
heefteen
eenzuster,
zuster,maar
maar eene,
eene,die
dieverbleekt
verbleektnaast
naasthare
haremededing,
mededing.
Colette
denelectrischen
electrisch enstraalbundel;
straalbundel ; ik
iknoem
noem Eline
Eline Vere
Vere
als de
de gasvlam
gasvlam naast
naastden
ster, als
van
van Couperus.
Couperus.
hetcoquefte,
coquette,overspannen,
overspannen, zenuwzieke
zenuwzieke meisje,
meisje, tot
tot waanzin
waanzin ver,
verEline isishet
Eline
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vallend ; Colefte
vallend;
Co lette de geënerveerde,
geénerveerde, perverse
perverse jonge
jonge vrouw,
vrouw, spelend
spelendmet
metman:,
man~
nenharten, uit
ijdelheid, omdat
omdat zij
zij er
er een
een wreed
wreed behagen
behagen inin
nenharten,
uit verveling,
verveling, uit
uit ijdelheid,
schept
vlammen te
te zien
zienuitslaan
uitslaan en
enzelve
zelvekoele
koeletoeschouwster
toeschouwsterteteblijven.
blijven.
schept de vlammen
Maar
ook zij
tragédie
;
Maar ook
zij blijkt
blijkt ten
ten slotte
slotte niet
nietonkwetsbaar.
onkwetsbaar. En
Endan
danvolgt
volgtdede
tragédie;
datvan
vanCColette
die lief
liefheeft
en het
het niet
niet en
enmag.
mag. Voor
Vooreen
eenkarakter
karakterals
alsdat
die
heeft en
olette
wordt
de liefde
liefde een
een geesel
geesel;; zij
zijwaande
waande een
eenparadijs
paradijs van
van vrede
vrede en
en rust
rust tete
wordt de
zijn binnengetreden,
maar het
het was
was de plaats,
zijn
binnengetreden, maar
plaats, waar
waar weening isis en
enknersing
knersing
der
tanden. Het
Hetgift,
gift,diep
diepininhaar
haarinnerlijk
innerlijkwezen
wezenverborgen,
verborgen,breekt
breektuit
uit;
der tanden.
;
zij kan het
het niet
niet langer
langer verbergen
verbergen,, bedekken
bedekken;; zij
zij bezwaddert
bezwaddert er
er zich
zich zelve
zelve
zij
2:e1fs hem,
hem, dien
dienzij
zijzoo
zooduldeloos,
duldeloos, zoo
zooeerloos
eerloos
en hare
hare omgeving
omgeving mede,
mede, zelfs
en
liefheeft.
lief
heeft.
en toe
toe schittert
schittert als
als een
een zoeklicht,
zoeklicht, een
een straal
straal van
van bezinning
bezinning over
over haar
haar
Af en
dolende
ziel, dan
dangromt
gromthet
hetberouw,
berouw,bijt
bijtdedewroeging
wroegingininhaar
haarbinnenste,
binnenste,
dolende ziel,
zij zich
zich zelve
zelvewel
welwillen
willenvemietigen
vernietigen;
maareven
evensnel,
snel,als
alshet
hetverscheen,
verscheen,
zou zij
; maar
verdwijnt dit lucide
lucide oogenblik,
oogenblik, haar
haar in
innog
nogdikker
dikkerduisternis
duisternisachterlatend
achterlatend
verdwijnt
dan
voren.
dan te voren.
den bloeienden
bloeiendenoleander,
oleander,wiens
wiensteere,
tee re,zachtroze
zachtrozebloesems
bloesemsaantrekken
aantrekken
Met den
datmen
menhet
hetgiftige
giftigeder
derplant
plantver,.
ver~
bekoren, wier
wier geuren
geuren zoo
zoo zoet
zoetzijn,
zijn,dat
en bekoren,
ge
et, wordt
wordt deze
dezemooie,
mooie,wufte,
wufte,grillige
grilligemondaine
mondainevergeleken.
vergeleken. 't Kan
geet,
Kan wel
diepdn vergiftig
vergiftig ben..
ben ....
zegt zij
zij van
van zich
zichzelve,
zelve, p.
p. 7.
7. De
Delezer
lezer
zijn, dat
zijn,
dat ik diep,in
. ."" zegt
twijfelt daar
daar geen
oogenblik aan
aan bij
bij het
hetverder
verderlezen
lezen;
hetverwondert
verwonderthem
hem
twijfelt
geen oogenblik
; het
datdiens
diensvader,
vader,
alleen,
dat Hajo
Hajo zoo
zoo blind,
blind,zoo
zoostekeblind
stekeblindkan
kanblijven,
blijven,enendat
alleen, dat
nukkeninwilligt,
inwilligt,haar
haarluimen
luimenverdraagt,
verdraagt,
die tegen
tegen beter
beter weten
weten ininColette's
Colette'snukken
vuur en
en stroo
stroo bij
bij elkander
elkander waagt.
waagt.
haar scènes
haar
scènes duldt,
duldt, vuur
Mooi is
is het
hettooneel
tooneeltusschen
tusschenvader
vaderenenzoon,
zoon,alsalsColettes
Colettesbeleedigende
beleedigende
Mooi
woorden Hajo,
al te naïven
naïven Hajo,
Hajo, op
op de
devlucht
vluchtdrijven.
drijven. Zeer
Zeerkiesch
kiesch
woorden
Hajo, den
den al
is het
het gevaarlijke
gevaarlijke onderwerp
onderwerp behandeld.
behandeld. Tot
Totaan
aanHajo's
Hajo'sterugkomst
terugkomstheeft
heeft
mijtetekort
kortvoorr.
voor~
de
roman een
een natuurlijk
natuurlijk verloop.
verloop. Die
Dieterugkeer
terugkeerschijnt
schijntmij
de roman
bereid, riekt
riekt naar
naar «de
«de planken»,
planken», stelt
stelt mij
mij teleur.
teleur. Toch,
Toch,het
hetmenschenhart
menschenhart
bereid,
dat Hajo's
Hajo's antwoord
antwoordop
opden
denlokroep
lokroep
is onberekenbaar
onberekenbaar; ;ikik zal
beweren dat
zal niet beweren
der
perfide vrouw
vrouw onmogelijk
onmogelijk is.
is. ErErzijn
zijnnog
nog
sterkervoorbeelden
voorbeeldenvan
van
der perfide
sterker
dit uit
uithet
hetwerkelijk
werkelijkleven
levenop
optetediepen.
diepen. Auteur
Auteur
menschelijke zwakheid
menschelijke
zwakheid dan
dan dit
had ons
ons dit
ditalles
allesechter
echteraannemelijker
aannemelijker kunnen
kunnen voorstellen.
voorstellen. Maar,
Maar, zooals
zooals
had
door~
reeds zeide
zeide:: Hoofdzaak
Hoofdzaak in
in dit
ditboek
boekisishet
hetkarakter
karaktereener
eenervrouw,
vrouw,door::
ik reeds
zien.
doorpeild. tentoongesteld
tentoongesteld ininalalzijn
zijnwee
weeegoïsme,
egoïsme.zijn
zijnzelfoverschat:
zelfoverschat~
zien, doorpeild,
ting.
berekenende coquefterie,
coquetterie, dat
dat men
men er
ervan
vanhuivert.
huivert.Zulk
Zulkeen
eenvrouw
vrouw
ting, zijn berekenende
onbewust;
hare gedachten
gedachten zijn
zijn soms
somsvan
vaneen
eenaard,
aard,dat
dat
zondigt bewust
bewust en
en onbewust
zondigt
; hare
zij als
als de
destaatsman
staatsman Talleyrand,
Talleyrand, alle
alle zelf
zelfbeheersching
heeft, om
om ze
ze
zij
beheersching noodig
noodig heeft,
vele woorden,
woorden, lach
lachen
enjok
jokteteverbergen.
verbergen.Onnatuur
Onnatuurisishaar
haartot
tottweede
tweede
onder vele
natuur geworden.
Zij haakt
haakt naar
naar het
het verbodene,
verbodene, met
met geen
geen ander
anderdoel
doeldan
dan
natuur
geworden. Zij
zich te amuseeren
amuseeren of te wreken
wreken tot...
tot....
Plicht,arbeid,
arbeid,goddelijke
goddelijkeenenzede::
zede~
zich
. Plicht,
lijke wetten
Zij is
is op
op de
de wereld
wereld om
om tetegeuren,
geuren, te
te
lijke
weften bestaan
bestaanniet
nietvoor
voor haar.
haar. Zij
ook dit
ditleven
leveneen
eenlijden,
lijden, een
eenzich
zich
bekoren, tete vergiftigen.
vergiftigen. En
bekoren,
En toch
toch is ook
rampzalig voelen
den morgen
morgen tot
tot den
denavond,
avond,met
metdoorwoelde
doorwoeldenachten
nachten
rampzalig
voelen van
van den
Zijkan
kan
doodelijke afmatting.
afmatting. De rustverstoorster
rustverstoorster· kent
geen rust.
rust. Zij
en doodelijke
kent zelve
zelve geen
den dood
dooddrijven,
drijven,maar
maar moet
moetaan
aaneigen
eigenwonden
wondenlangzaam
langzaamverbloeden.
verbloeden.
in den
Meer dan
dan in
in andere
andere werken
werken van
vandeze
dezeauteur,
auteur, vindt
vindtmen
men inindit
ditboek
boek
Meer
Schevenin~
natuurbeschrijvingen vol
Zij heeft
heeft ererSchevenim
natuurbeschrijvingen
vol aangrijpende
aangrijpende schoonheid.
schoonheid. Zij
gen,
de duinen,
duinen, de
de zee
2:eevaak
vaak schilderachtig
schilderachtig in
geteekend. Zoo
Zoo b.v.
b.v. p.p. 77:
gen, de
in geteekend.
voet van
vande
depier.
pier. De
De
braken met
met kabbelend
kabbelend geklots
geklots tegen
tegen den voet
golven braken
«De golven
den stillen,
stillen, zomerschen
zomerschen avond,
avond, en
en
branding bruiste
bruiste met
met weinig
weinig geweld
geweld in den
branding
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het
bloesemig schuim
vlokte op,
op, en
endook
dookweg
weg
metalig'glanzende
het bloesemig
schuim vlokte
in in
de de
metalig,glanzende
aldoorwas
wasdedelucht
luchtvan
vaneen
eenruisching
ruischingvervuld,
vervuld,die
diezwaarder
zwaarder
golven.
Enaldoor
golven. En
werd,
....
werd, en
en verzwakte,
verzwakte,aanzwol
aanzwolen
enzonk,
zonk,in
ineen
eenzachten,
zachten, toch
toch machtigen
machtigen zang
zang....
Boven
het diepblauwe
diepblauwe water
water verhief
verhief zich
zich de
de diepblauwehhemel,
diepblauwehhemel, met
met de
de
Boven het
blanke
zee rezen
rezen op,
op, en
en uit
uit de
delucht
lucht
blanke schijf
schijfvan
vande
demaan.
maan. En
En uit
uit de
de zee
boven de
de golven,
golven, en
enaan
aan
daalden
teerblauwe nevelen,
nevelen, die
die waasden
waasden boven
daalden neer,
neer, teerblauwe
den
vervaagden. En
En het
het zoetvloeiend,
zoetvloeiend, murmelend
murmelend gefluister
gefluister der
der zee
zee
den einder vervaagden.
bruiste
liefelijk, met milden,
milden, harmonischen
harmonischen klank..
klank ......
bruiste eentonig,
eentonig, liefelijk,
.."
Voor
regelen geven we
we al
al de
dekunstbeschouwingen
kunstbeschouwingen op
op p.p. 307
307 e.e.a.,
a.,
Voor zulke regelen
van
studie en
en kennis
kenniszij
zijook
ookgetuigen,
getuigen,evenals
evenalsdedebeschrijving
beschrijvingvan
van
van hoeveel studie
heeren, en
en damestoileften,
op hun
hunbeurt
beurt toch
toch personen
personen en
en omgeving
omgeving
heeren.
damestoiletten, die op
wel eens
eens aardig
aardig kunnen
kunnen illustreeren.
illustreeren.
Jeanne Reyneke
Reyneke van
van Stuwe,
Stuwe, heeft
heeft een
eeneigen
eigenvisie
visieopopmenschen
menschen
Stellig,
Stellig, Jeanne
onshedendaagsch
hedendaagsch leven,
leven,hetzij
hetzijzij
zijzezeaanstipt
aanstiptof
ofanalyseert.
analyseert.
en dingen
dingen van
van ons
Zij
werkt spontaan,
spontaan, met een
een onovertroffen
onovertroffen ijver
ijver en
entoewijding
toewijding;
veleschrij,
schriY
Zij werkt
; vele
vers
onzer dagen
dagen erkennen
erkennen dit en
en uiten
uiten het
hetininhun
hunwoord,
woord,dat
datvooraf
voorafgaat
gaat
vers onzer
in
dit «jubileumsboek».
«jubileumsboek». Maar
Maar haar
haar vlotte
vlottestijl
stijlspeelt
speelt
haarsoms
somsparten,
parten,
in dit
haar
vermoeiend
bijwijlen de herhaling
herhaling van
van het
hetvoegwoord
voegwoord en, waar
vermoeiend isis bijwijlen
waar een
hebbengebracht
gebracht;; ook
ookhet
hetweglaten
weglatender
deruitgangen
uitgangen
komma
meer rust
rust zou
zou hebben
komma meer
beeken,
de gesprekken
gesprekken werkt
werkt wel eens
eens storend.
storend. Toch,
Toch, wanneer
wanneer ikikhaar
haarbceken,
in de
reeks
bij een
een bloemperk
bloemperk mag
mag vergelijken,
vergelijken, vol
vol bloeiende,
bloeiende,geurige
geurigebloemen,
bloemen,
reeks bij
wel eens
eenswormstekige
wormstekigeen
enminder
minderaantrekkelijke
aantrekkelijkeschuil
schuilgaan,
gaan,
waaronder
waaronder ook wel
dan
heeft zij
zij inindit,
dit,haar
haarjongste
jongstewerk,
werk,een
eenzeer
zeerbijzondere
bijzondereorchidee,
orchidee, van
van
dan heeft
zeldzame schoonheid,
schoonheid, aan
zeldzame
aan hare
hare gaarde
gaarde toegevoegd.
toegevoegd.

o0
Zedelijicheidsapostelen,
Zedelijkheidsapostelen, door
de Savornin
Savornin Lohman.
Lohman. —
- Amsterdam,
Amsterdam, L.
1. J. Veen,
Veen,
door Anna de
Uitgever.

lijdt geen
geen twijfel
twijfel of
ofèn
èndedenaam
naamvan
vanauteur
auteurènèndedeteekening
teekeningop
opden
den
Het lijdt
omslag van
openbaren uu ten
waar het
het hier
hier om
om gaat.
gaat. Een
Een
omslag
van dit
dit boek,
boek, openbaren
ten volle waar
een tentoonstelling
tentoonstelling hunner,
hunner, met
met
ontmaskering van
huichelaars in den lande; een
ontmaskering
van huichelaars
Dit
veel karakterlooze
karakterlooze behendigheid,
behendigheid, verborgen
verborgen zonden
zonden en zwakheden.
zwakheden. Dit
veel
boek is
is de
desluitsteen
sluitsteen op
opeen
eengroot
grootbouwwerk.
bouwwerk. Om
Om de Eere Gods
boek
Gods en Uit
er aan
aanvooraf.
vooraf.Mogelijk,
Mogelijk,zeer
zeerwaarschijnlijk
waarschijnlijkzelfs,
zelfs,
Christelijke kringen
kringen gingen er
Christelijke
zal auteur
auteur het
het hierbij
hierbij niet
nietlaten.
laten.Een
Eenstad
stadals
alsDen
DenHaag
Haagbiedt
biedtonuitputtelijk
onuitputtelijk
zal
tot deze
deze«op
«oPwaarheid
waarheidberustende
berustendeverhalenv,
verhalen»,zooals
zooalsschr.
schr.ininhaar
haarvoor,
voorstof tot
woord getuigt.
getuigt. Niemand.
Niemand. die
eenigszins op de
de hoogte
hoogte isisvan
vanhetgeen
hetgeendaar
daar
woord
die eenigszins
in de
de laatste
laatste jaren
jaren voorviel,
voorviel, zal
zalhaar
haardit
dit«op
«oPwaarheid
waarheidgegrond»
gegrond»tegenspre,
tegenspre'
danhier
hierworden
wordenverteld.
verteld.
ken. Er
Er zijn
zijnzelfs
zelfs
ergere
dingen
gebeurd,dan
ken.
nognog
ergere
dingen
gebeurd,
Maar elke
stad van
van beteekenis,
beteekenis, waar
waar eerzucht
eerzucht en
en geld
geldeen
eenhoofdrol
hoofdrolspelen,
spelen,
Maar
elke stad
kan dergelijke
dergelijke kringen
kringen aanwijzen,
aanwijzen, personen
personen noemen,
noemen, die onder
onder de
de vanen
vanen
kan
godsdienst en
enfatsoen,
fatsoen,aan
aanzeer
zeerheidensche,
heidensehe,onbehoorlijke
onbehoorlijkedaden
dadenschul,
schul,
van godsdienst
dig staan.
staan. Voor
Voorde
dewerkelijk
werkelijk eenvoudige,
eenvoudige, naïve.
naïve. goedgeloovige
goedgeloovige zielen
zielen isis
dig
dit een
een ontstellend,
ontstellend, bedroevend
bedroevend iets.
iets. Zij,
Zij,die
diededewereld
wereldkennen,
kennen, van
van de
de
dit
der menschen
menschen overtuigd
overtuigd zijn,
zijn, zullen
zullen ofofcynisch
cynischglimlachen,
glimlachen, ofofde
de
zwakheid der
zwakheid
schouders ophalen,
ophalen, prevelend
prevelend: : «Niets
«Niets nieuws
nieuws onder
onder de
de zony.
zon». Eerbejag,
Eerbejag,
schouders
aanstellerij...
zoo oud
oudals
alsdedeaarde,
aarde,enendaarnaast
daarnaast vaak
vaak een
een
oogendienst, aanstellerij
oogendienst,
. . . zoo
geheim voldoen
voldoenaan
aanzinnelijke
zinnelijkelusten,
lusten,grove
groveafdwalingen
afdwalingenzelfs,
zelfs,tetebeter
beter
in 't't geheim
- naar
naar men waant
waant —
- onder
onder het
hetmom
momvan
vankerksch
kerksch vertoon,
vertoon, van
vaneen
een
bedekt —
tot dekmantel
dekmantel moet
moet dienen
dienen voor
voordoor
dooren
en
belijdenis des
geloofs, die
die alleen
alleen tot
belijdenis
des geloofs,
zieke toestanden.
toestanden.
door zieke
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De High:life,kringen....
High,life~kringen .... «There
o:There isissomething
somethingrotten
rottenininit».
it».Niemand
Niemandkan
kan
tegendeel volhouden.
volhouden. Maar,
Maar, laat
laat ons
ons voorzichtig
voorzichtigzijn
zijn:
Volkomengave
gave
het tegendeel
: Volkomen
den geheelen boomgaard.
vruchten zijn
zijn zeldzaam
zeldzaam in den
vruchten
AnnadedeSavornin
SavorninLohman
Lohmanverwekken
verwekken opzien,
opzien,
Niettemin, de
de werken
werken van
van Anna
Niettemin,
worden
meer gelezen
gelezen en
enbeoordeeld
beoordeelddan
danzij,
zij,die
diedeze
dezenegeeren,
negeeren,vermoeden.
vermoeden.
worden meer
raak~vinnig zeggen,
zeggen, zoo
zooonomwonden
onomwondenhaar
haar afkeer
afkeer uiten
uiten
Zij
kan iets
ietszoo
zooraak,vinnig
Zij kan
den hooghoogvan alle
alle politiek
politiek geknoei,
geknoei,van
vanzoet,
zoet,huichelachtig
huichelachtig gedoe,
gedoe, van
van den
van
doorhaar
haargeschetste
geschetstekringen,
kringen,
en eigengerechtigheid
eigengerechtigheidder,
der,inindededoor
moedswaanzin en
voorname,
toonaangevende vrouwen,
vrouwen, dat
datvelen
velenhaar
haartoejuichen,
toejuichen,anderen
anderen
voorname, toonaangevende
zich hierover
hierover verkneukelen.
verkneukelen. Maar
Maar er zijn
zijn ook
ooklezers,
lezers, die
diehet
hetbetreuren,
betreuren, dat
dat
zich
schr.
beschaafde vrouw,
vrouw, zelve
zelve uit
uitdedehoogste
hoogsterangen
rangenafkomstig,
afkomstig,zich
zichniet
niet
schr. als beschaafde
meer matigt
toon en
entaal.
taal.lk Ik
wijs
daartoeo.o.a.a.op
opp.p.5050enen51,
51,waar
waar
meer
matigt in
in toon
wijs
daartoe
door hare
hare dochter
dochter wordt
wordtingelicht,
ingelicht,zoo
zoobrutaal
brutaalmogelijk
mogelijk
gravin
Grevere door
gravin de Grevere
nooithad
hadvermoed.
vermoed. Op
Opp.
p. 166,
166, het
het tooneel
tooneel
ingelicht, omtrent
omtrent dingen, die
die zij
zij nooit
ingelicht,
Opp.p.191,
191,waar
waarEduma
Eduma de
de Wift
Wittover
overmeneer
meneer
tusschen Dorrit
Dorrit en
en Joosje.
Joosje. Op
tusschen
Holm en
en Ida
Ida van
vanRechteren
Rechteren zijn
zijngedachten
gedachten uit
uitininbewoordingen,
bewoordingen,die
dieeven:
even~
eens,
anders ingekleed,
ingekleed, wellicht
wellicht dieper
dieper indruk
indruk hadden
haddengemaakt.
gemaakt.
eens, anders
o:l:.e
fait lala musique».
musique». Men
Menkan
kandededingen
dingenonomwonden
onomwondenzeggen,
zeggen,maar
maar
«E.e ton fait
auteursoms
somsgedacht:
gedacht:«Het
«HetNeder,
Neder~
toch
in gekuischte
gekuischte bewoordingen.
bewoordingen. Heeft
Heeftauteur
toch in
landsche
bot,o..n
o·.nmij,
mij,wanneer
wanneerikikanders
andersschrijf,
schrijf,tetebegrijpen,
begrijpen, en
en
landsche volk isis tetebot,
Hunneafgodsbeelden
afgodsbeelden zal
zalikikverbrijzelen
verbrijzelenmet
met
begrijpen zullen
zij mij.
mij. Hunne
begrijpen
zullen zij
uit
mokerslagen.» De
beeldstormers der
mokerslagen.»
De beeldstormers
der zestiende
zestiende eeuw
eeuw gingen
gingen stellig
stellig ook uit
wie neemt
neemt in
in onze
onze dagen
dagen hunne
hunne daden
daden
van een
een dergelijk
dergelijk idee
toch ...
van
idee en
en toch
. .. wie
nog in
in bescherming?
bescherming? Er
Er is veel kaf
kaf onder
onder het
hetkoren,
koren, maar
maar hij
hij die
dietetehard,
hard~
handig
wiedt, zal
zal veel
veel goede
goede tarwe
tarwe mede
mede vernielen.
vernielen. Voor
Voor dit
ditgevaar
gevaar blijve
blijve
handig wiedt,
auteur
bij haar
haar streven
streven niet
nietwillens
willensblind.
blind.Ook
Ook
gegrondeafkeer
afkeerzegeviere
zegeviere
auteur bij
inin
gegronde
rechtvaardigheid.

o
0
De zonde
zonde ininhet
hetdeftige
deftigedorp.
dorp.EenEen
vertellingvan
vanmenschen
menschenenenzeden,
zeden,door
door J.J. de
de
De
vertelling
Meester.
Maatschappij voor
en goedkoope
goedkoopelectuur.
lectuur. Amsterdam
Amsterdam 1912.
1912.
Meester. Maatschappij
voor goede en
Een vertelling
vertelling noemt auteur
auteur zijn
zijn werk
werk;; dat isis het
hetook,
ook,meer
meerdan
danroman.
roman.
Het isiseen
eenechte
echtedorpsvertelling,
dorpsvertelling,sober,
sober,met
metietwat
ietwathumor,
humor,steeds
steedsheen:
heen.
Het
draaiend
om één
één geval,
geval, waarover
waarover het
het geheele
geheele dorp
dorp in
in beroering
beroering komt,
komt, als
als
draaiend om
verschrikte haan,
de veeren
veeren opzet.
opzet.InInalle
allekringen
kringenwordt
wordtdedezonde,
zonde,
een verschrikte
haan, die de
in de
depastorie
pastoriebedreven,
bedreven,onderwerp
onderwerpvan
vanverontwaardiging,
verontwaardiging, van
van spot,
spot, van
van
bemoei~ en
enbabbelzucht.
babbelzucht. De
Deoude
oudevrome
vromepredikant,
predikant,met
metzijn
zijn
kleingeestige
kleingeestige bemoei,
onwereldsch
beschouwen;; de
de freules,
freules, met
methaar
haardelunanteltjes
dekmanteltjes;; de
de sociëteit,
sociëteit,
onwereldsch beschouwen
ophouden»; de
deouders
oudersder
dergevallene
gevallenemet
methun
hunbedeesde
bedeesde
met haar
haar «stand
«stand ophouden»;
met
kranige dokter,
dokter, die
die ininzijn
zijnziel
zielmeer
meer
schraapzucht,
schraapzucht,alles
alles onnatuur,
onnatuur, denkt
denkt de kranige
honden houdt
houdtdan
danvan
vandededeftige
deftige
dorpelingen,
waaroverniemand
niemand
van
zijn honden
van zijn
dorpelingen,
waarover
dokter isiseen
eentype,
type,een
eenstuk
stuknatuur,
natuur,verdwaald
verdwaald
verwonderd
kan zijn.
zijn. Die
Die dokter
verwonderd kan
tusschen al dit
dit kunstmatige,
kunstmatige, als
als een
eenknoestige
knoestigeeik
eikinineen
eenpopperig
popperigaangelegd
aangelegd
tusschen
tuintje. Nog
Nog een
eenpaar
paarandere
anderetypen
typen:: Hovink,
Hovink, de
deparvenu,
parvenu, heer
heer van
vanLom,
Lom~
tuintje.
merlust ; ; de
dichter~hut~heibewoner; ; een
een luie
luieschetteraar,
schetteraar,Berkemeier,
Berkemeier,
merlust
de dichter:hut,heibewoner
getrouwd
haar geld
geld met
metleelijk
leelijk Miesje
Miesje ....
hoe leven
levenalaldeze
dezepersonen
personen
getrouwd om haar
. . hoe
dit zoo
zoorustig
rustiggeschreven
geschrevenboek.
boek.Hollands
Hollandsmolens
molensmalen
malenlangzaaam,
langzaaam, doch
doch
in dit
dan ook
ookeen
eenfijn,
fijn,blank
blankmeel
meeltetevoorschijn,
voorschijn, geschikt
geschikt voor
voor onzen
onzen
er komt
komt dan
er
landaard.
Zoo'n dorpsgeschiedenis
dorpsgeschiedenis met
historietje er
van een
een mooi
mooiverleid
verleid
met een historietje
er in van
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meisje,
dat trekt
Met opzet is
meiSJe, dat
trekt en kan
kan uitgesponnen
uitgesponnen worden. Met
is het
hetmeisje,
meisje, de
de
mooie
in schaduw
schaduw gehouden;
positie als
als
mooie Dina, in
gehouden ; intens
intens goed geteekend haar
haar positie
het gezin
gezinvan
vanden
denpredikant,
predikant,
dienstmaagd,
aan het
dienstmaagd,haar
haar trouwe
trouwe toewijding
toewijding aan
ten val
val bracht,
bracht,
waaruit zij
waaruit
zij harteloos
hartelooswordt
wordtverdreven.
verdreven.DeDeman,
man,die
die haar
haar ten
leeren wij
uit slechts
slechts enkele
enkele regelen
regelen kennen;
hij blijft
blijft dus
dus geheel
geheel op den
den
kennen ; hij
wij uit
achtergrond;
oppervlakkigheid is
is daarin
daarin zoo pijnlijk
pijnlijk
zijn oppervlakkigheid
achtergrond ; maar
maar zijn egoïsme, zijn
oor ons zien
zien als
als een
eengroven
grovenkwajongen,
kwajongen,
duidelijk geschetst,
geschetst, dat
dat we
we hem
hem ....voor
duidelijk
dan zich
zich lafhartig weg
wien het
een lust
lustwas
wasiets
ietsmoois
mooistetevernielen
vernielen en
endan
het een
te maken.
maken.
deze dorpsvertelling. Het eeuwenoud
eeuwenoud onder.
ondero
boek, deze
Een menschkundig boek,
werp in
in modern
moderngewaad,
gewaad, blijft om zijn
zijn eindelooze jeugd aandacht
aandacht vragen
vragen
werp
boeien.
en boeien.
Een
schrijft, bezigt
bezigt eigen taal,
taal, zie
zie o.a.
o.a.het
hetaardige
aardige ver.
vet-,
Een schrijver,
schrijver, die
die zoo
zoo schrijft,
zou ik
ik willen
willenvragen
vragen waarom
waarom hij het krachtige omspon
schroeid, p. 71 ;; toch
toch zou
schroeid,
geen om.
in het
het zwakke
zwakke omspinde omzet,
omzet, p. 282?
282 ? Waarom »Asal lette
lette op geen
om,
plaats van
van A.
A. lette
lette niet op zijn
zijn omgeving?
be.
gevends", p. 190, in
omgeving ? Wat
in plaats
Wat be,
«vettig druilde lichtschijn door ...
36 ?
teekent «vettig
.. »» p. 36?
Bijwijlen moest ik
ik echter
echter aan
Potgieter denken,
aan Potgieter
Bijwijlen
denken, zoo kernachtig volgen de
gedrilde, flink marcheerende soldaten. Geen los neergeschreven
zinnen, als goed gedrilde,
maar ruim
overdacht, bezonnen
bezonnen werk
werklevert
levertdedeMeester,
Meester,zijn
zijnnaam
naamgetrouw.
getrouw.
maar
ruim overdacht,
natuuren
en menschdom.
En
hij in die veelzeggende
veelzeggende zinnen
zinnennatuur
En hoe pakkend schetst hij
Een
enkel staaltje
staaltje uit
uit het
het negende
negende hoofdstuk
hoofdstuk:: «Hij -— Dr. Stork, de medicus -—
Een enkel
ging veel
te zelden
zelden te
te voet,
voet,slachtoffer
slachtoffer van
van den
den mekaniektijd
veel te
mekaniektijd !! Een mensch
op een
een fiets
fiets troont
troont als
als op
opeen
eenpaard.
paard. Hier
Hier ininhet
het dorp genoten de menschen
van de
de natuur
natuur nooit
nooitanders
andersdan
danop
optronen.
tronen.En
Ennog
nogmaar
maar zoover hier natuur
van
was. Al
Aldat
datomrasterde,
omrasterde, bijgeharkte! Maar
den uitgesneeuwden,
was.
Maar nu
nu onder den
dorp devoot:
zachtstralenden eerste,kwartiershemel,
eerste.kwartiershemel, lag zelts
zelfs dit deftige dorp
devoot : een.
een,
zelfde sneeuwkorst dekte
alles, eenzelfde
eenzelfde fijne
hekken en
dekte alles,
fijne duistering doezelde hekken
gaat deze
deze beschrijving
beschrijving nog
nog even
even door.
door. Aan
Aan liefde
liefde
schuttingen weg ....
. . » Zoo gaat
natuur, buiten
buiten en
en in
in den
den mensch, ontbreekt het auteur niet, die ook daar.
voor natuur,
daar,
al wat
watkunstmatig
kunstmatig zich
zich voordoet,
voordoet,alalwat
wat huichelt,
huichelt, zoo
zooweergaloos
weergaloosaan
aan den
den
door al
kaak sttlt.
stelt.
o
0
Htt
stijfhoofdige
den,.tijd
tijd d~r
O. I.I.Compagnie,
Compagnie,door
doorMaurits
Maurits
Bruidspaar, Roman
Roman uit den
Het stijf
hoofdige Bruidspaar,
der O.
J. Veen,
Veen, Uitgever,
Uitgever,Amsterdam.
Amsterdam.
Wagenvoort. L.
L. J.

Van vrij
vrij wat
wat studie
studie getuigt
getuigt dit
dit boek
boek met
met veel interessante bijzonderheden
Van
tijd, toen Hollands
Hollands vlag
vlag nog
nog wapperde
wapperde op de
de factorijen van Voor.
uit den tijd,
uit
Voor,
lndië's
kustgebied, Het
zonderling aan,
aan, onder
lezen te
te bedenken
bedenken
Indië's kustgebied.
Het doet
doet zonderling
onder het lezen
de stoere
stoere Hol.
hoe luttel
luttel Engelands macht beteekende in
die dagen;
hoe
in die
dagen ; hoe de
Hol,
landers er
er alle
alle praats
praats alleen
alleenhadden,
hadden, Engelschman en
Deen duldend
duldend als
als
en Deen
onschadelijke
insecten, vrij
wat minder
minder in
in teil
onschadelijke insecten,
vrij wat
tel l dan
dan de moeraskoortsen en
nu nog
nog honderden vergeten
vergeten
andere
waardoor de
kerkhoven aldaar
aldaar nu
andere ziekten,
ziekten, waardoor
de kerkhoven
graven
herbergen. Een
Een tijd,
tijd, waarin
waarin de
de Oostersche vorsten met
met 0:pomp
«pomp en
graven herbergen.
praal» de
de Compagnie
Compagnie kwamen
kwamen huldigen,
huldigen, tot
tot veel
veel moeite,
moeite, uitgaven
uitgaven en
en be,
be.
praal»
reddering aanleiding
der
gevend. Een
Een tijd,
tijd,waarin
waarinde
dezwaar
zwaarbeladen
beladen schepen
schepen der
aanleiding gevend.
Compagnie, onder hunne
hunne ruwe,
ruwe, vaak
vaak loslippige
loslippigegezagvoerders,
gezagvoerders, geurige
geurige kruiden,
kruiden,
edele
edele en
en onedele
onedele metalen,
metalen, fijn geweven stoffen, kleurige zijde, kostbaar ivoor,
1.
q...
... niemand
\. «
niemand was
natuurlijk in
de faktory, die Engelsch sprak,
was er natuurlijk
in de
sprak, waarvoor zou
men die taal
taal noodig gehad hebben?»
p. 166.
men
hebben?,) p. 95, zie
zie ook p.
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gedroogde vruchten,
meer
af,af~enenaanvoerden?
vruchten, ja,
ja,wat
watniet
nietal al
meer
aanvoerden?Een
Eentijd,
tijd,waarin
waarin
groot en
enzijn
zijndienaren
dienarengezien
gezienwaren,
waren,tot
totaan
aandedeeinden
einden
deraarde,
aarde,
Holland groot
der
namen zij
zij het
hetniet
nietaltijd
altijdeven
even
nauw
met
eens
anderseigendom.
eigendom.De
Deheeren
heeren
al namen
nauw
met
eens
anders
hunneininmoordend
moordendklimaat
klimaatslovende
slovendeondergeschikten
ondergeschiktenkarig,
karig,geheel
geheel
betaalden hunne
onvoldoende;; zoo
zoo dreven
dreven dezen
dezendan
dangeheimen
geheimen handel
handelof
ofwisten
wistenzich
zichop
opandere
andere
onvoldoende
wijzen schadeloos
schadeloostetestellen.
stellen.Niemand,
Niemand,die
diehier
hierniet
nietvan
vanafwist,
afwist,ieder
iederdrukte
drukteeen
een
oogje dicht,
hetde
despuigaten
spuigatenuitliep,
uitliep,zooals
zooalsmen
menhet
hetnoemde.
noemde. Door
Dooral
al
dicht, tenzij
tenzij het
nogveel
veelmeer
meerwetenswaardigheden,
wetenswaardigheden, heeft
heeftMaurits
Maurits Wagenvoort
Wagenvoortde
de
deze en nog
geschiedenis van
vanhet
hetstijfhoofdige
stijfhoofdigebruidspaar
bruidspaarheengevlochten,
heengevlochten,zonder
zonder
droeve geschiedenis
dat beiden
beiden ons
onszoo
zookunnen
kunnen
interesseerenofof
aantrekkenals
alsdedekrachtige,
krachtige.
dat
interesseeren
aantrekken
kooplui en
en ambtenaren
ambtenaren der
der Compagnie.
Compagnie. In
In gemoedelijk
gemoedelijk Hollandsch,
Hollandsch,
typische kooplui
dit boek
boekgeschreven,
geschreven.
taal, hier
hieren
endaar
daarden
denzeeman
zeeman afgeluisterd,
afgeluisterd, isis dit
rondborstige taal,
meni~en
dat om zijn blik in een schoon,
schoon,helaas
helaasvoor
vooraltijd
altijdverdwenen
verdwenenverleden,
verleden.menigen
moge vinden.
vinden.
lezer moge
o
0
Om het
het Bestaan.
Bestaan. Roman
Roman van
van den
den nieuwen
nieuwen tijd,
tijd, door
doorDaan
Daanvan
vander
derZee.
Zee.—- Utrecht,
Utrecht,
Om
Uitgever 1912.
1912.
H. Honig, Uitgever

verhaal van
van kleine
kleineluiden,
luiden,wier
wierbedrijf
bedrijf
een
kurkenfabriekje—- ten
ten
Een verhaal
—-een
kurkenfabriekje
onder gaat
hethet
bestaan
tegen
gaat in
inden
denstrijd
strijdomom
bestaan
tegengrooter
grooterconcurrenten.
concurrenten.Brakels,
Brakels,
totbaas
baasopgewerkt.
opgewerkt. Een
Een
de fabriekant,
fabriekant, heeft
heeft zich
zich indertijd
indertijd van
vanknecht
knechttot
de
tijdlang ging het
het goed,
goed,toen
toenkwamen
kwamendedezorgen,
zorgen,een
eenvoortdurend
voortdurendworstelen,
worstelen,
tijdlang
waarin
bifterheid
waarin de vroom
vroom geloovige
geloovigeman
manniet
niettottotwanhoop
wanhoopofof
bitterheidvervalt,
vervalt.
maar ten
slotte lijdzaam
lijdzaam leert
leert berusten
berusten in
inwat
wathij
hijstellig
stelligmeent
meentGods
Godsleiding
leiding
maar
ten slofte
te zijn.
zijn. —
- Het
Het isiseen
eengreep
greepuituit
het
levenvan
vanduizenden
duizendenininden
dentegen,
tegen~
te
het
leven
woordigen
tijd. De
Debazen
bazenvan
vankleine
kleinezaakjes
zaakjes kunnen
kunnen niet
niet meer
meer op
op tegen
tegen
woordigen tijd.
het
groot~bedrijf. Zij
Zij laten
laten energie
energie en
en moed
moed zakken,
zakken. als
als zij
zij wat
wat hun
hun lief
lief
het grootAndrijf.
geworden, dikwijls
dikwijls grootendeels
grootendeels eigen
eigen schepping,
schepping. zien
zienkwijnen
kwijnen en
enten
ten
is geworden,
gaan.
onder gaan.
klein~burgerlijk drama
drama zich
zich afspeelt,
afspeelt. is er
er wel
welaardig
aardig
Schiedam,
waar dit
dit klein,burgerlijk
Schiedam, waar
in geteekend.
geteekend. De kinderen van het
het echtpaar
echtpaar Brakels bezitten allen iets van
het rustig
rustig gemoedelijke
gemoedelijke der ouders,
ouders. aan
aan overmaat
overmaat van
van energie
energie of
oflevenslust
levenslust
lijden
van allen.
allen. Mien,
Mien, de
de stille
stille lijderes,
lijderes. van
van haar
haar wieg
wieg af,
af, bezit
bezit nog
nog
lijden geen
geen van
omhaal van
van nicts,
nicw
het scherpst
scherpst sprekende
sprekende karakter
karakterder
dervier.
vier. Er
Er isis wel
wel eens omhaal
zeggende
boek, en
enhet
hetvermoeiend
vermoeiendherhalen
herhalenvan
vanBrakels
Brakels
zeggende gesprekken
gesprekken in
in dit boek,
plannen,
toch op
op niets
niets uitloopen,
uitloopen, verveelt
verveelt den
den lezer.
lezer. Ook
Ookde
devele
vele
plannen, die
die toch
afkortingen
en nabootsingen
nabootsingender
derspreektaal,
spreektaal, bijv.
bijv. z'n
z'n voor
voorzijn,
zijn, 'n voor een,
afkortingen en
ie voor
voor hij,
hij. 'm
'm voor
voorhem,
hem,acht
achtikikverre
verrevan
vanfraai.
fraai.DeDevergelijkingen
vergelijkingenblijven
blijven
wel
eens zeer
zeer laag
laagbij
bij den
dengrond.
grond. Zoo,
Zoo,p.p.3 3:
«'tIsIs lekker
lekker buiten,
buiten. net
net of
of
wel eens
: «it
ze
met 'n bevroren
vaatdoek langs
langs je
je gezicht
gezichtstrijken.
strijken ...
bevroren vaatdoek
. .»»
ze met
Boven ieder
ieder hoofdstuk
hoofdstukstaat
staateen
eendikwijls
dikwijlshoog
hoogdichterlijke
dichterlijkeaanhaling
aanhalingvan
van
Van Eeden,
Eeden, Verwey
Verwey ....
die
onze
nieuwe auteurs
auteurs: : Reddingius,
Reddingius, De
Vooys, Van
onze nieuwe
De Vooys,
. . die
ietwat
vreemd afsteken
afsteken bij
bij het
hetzakengedoe,
zakengedoe.het
hetgetob
getobenen
gezuchtder
derfamilie
familie
ietwat vreemd
gezucht
Brakels
aanhoorigen.
Brakels en aanhoorigen.
opbelangstelling
belangstellingkan
kanrekenen,
rekenen.
Toch een
een boek,
boek.dat
datininbepaalde
bepaaldekringen
kringenwel
welop
al
zal het
het den
den menschen
menschen geen
geen hart
hart onder
onder den
den riem
riem steken.
steken. Er
Er isisnu
nueens
een.
al zal
maal
bemoedigends in
inhet
hetstreven
strevender
derten
tenondergang
onderganggedoemden,
gedoemden,
maal weinig bemoedigends
durfzit.
zit.Een
Een
beetje
humorvind
vindikikalleen
alleenininmoeder
moeder
in
wie teteweinig
weinigdurf
in wie
beetje
humor
Brakels.
recht begrepen.
Zonder dat
dat je
je
Brakels,p.p. 226:
226 : ",Op
«Op wissels
wissels had
had ze
ze 't niet
niet recht
begrepen. Zonder
er
erg in had,
had. kwam
kwam ererplotseling
plotseling maar
maar eens
eens zoo'n
zoo'n kantoorlooper,
kantoorlooper. om
om jeje
er erg
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'n papier
te houden,
houden, dat
datjejebetalen
betalenkon.
kon.Betalen
Betalenterwijl
terwijlalles
alles
papier onder
onder je
je neus te
al
verbruikt was
was en nieuwe
nieuwe leveringen
leveringen weer
weer liepen.
liepen. Wie
Wie dat
datuitge,
uitgcal schoon verbruikt
vonden
had, van
van die
diewissels,
wissels, moest
moest bepaald
bepaald weinig
weinig plezier
plezier hebben
hebben in
in z'n
z'n
vonden had,
leven.
Wissels braken
braken je
je den
denhals,
hals,'t'twaren
waren papieren
papieren van
van den
den booze.»
booze.»
leven. Wissels
De
prettige druk
druk der
dergoed
goedverzorgde
verwrgdeuitgave
uitgave zal
zal het
hetdebiet
debietten
tengoede
goede
De preftige
komen.
o0
Crimineel
Het slachtoffer
slachtoffer van
van Misdaad
Misdaad en
en Bedrog.
Bedrog. Volksroman.
Volksroman.
Crimineelallerlei
allerleien
en Nella
Nella of Het
11 en
enIII,
lIl,door
doorCornelis
Cornelis
Veth.
Uitgegeven
'tjaar
1912.—- Bussum,
Bussum,
Prikkel.Idyllen II
Veth.
Uitgegeven
in 'tinjaar
1912.
Prikke\.ldyllen
C. A. J.
C.
J. van
van Dishoeck.
Dishoeek.

In bovengenoemde
In
bovengenoemde twee
tweevervolgdeeltjes
vervolgdeeItjeszijner
zijnerPrikkel%Idyllen,
Prikkei-IdyIIen, met hun
hun
pompeuse
titels, zet
zetauteur
auteurzijn
zijnparodiën
parodiënvoort,
voort,eerst
eerst
de detectivespompeuse titels,
op op
de detectives%
geschiedenissen
daarna in
in Nella, op de
de zoogen.
wogen.<wolksboekenv.
«volksboeken». Er
Er groeit
groeit
geschiedenissen en daarna
onder
zijn handen
handen een
een griezelige
griezelige klucht,
klucht, hoe
hoe griezeliger,
griezeliger, hoe
hoe mooier!
mooier! Het
Het
onder zijn
vloeitbij
bijstroomen..
stroomen ...
Blauwbaardverhalen,onwaarschijnlijke
onwaarschijnlijke reddin,
reddinbloed vloeit
. Blauwbaardverhalen,
gen
vreeselijke gevaren,
eene zotternij
zotternij op
andere. Onschuld
Onschuld inin
gen uit vreeselijke
gevaren, de
de eene
op de andere.
den
kerker, maar
maar ten
ten slotte
slottezegevierend
zegevierendover
overmisdaad
misdaad en
enbedrog.
bedrog...
Een
den kerker,
.. Een
totook
ookzelfs
zelfszij
zijden
denopzet
opzetontdekken
ontdekken
boek voor
voor naaistertjes,
naaisterties, om
om bij
bijteterillen,
rillen,tot
en lachen
lachen om
om den
den tastbaren
tastbaren onzin.
onzin.
Er
voor het
hetschrijven
schrijvendezer
dezerdeeltjes
deeltjesveel
veelhandigheid,
handigheid,vernuft
vernuften
enhumor
humor
Er is voor
noodig. In
noodig.
In Crimineel allerlei
allerlei blijft
schrijver zichzelf gelijk
gelijk;; in
in Nella wordt
blijft schrijver
het koord
het
koord iets
iets tetesterk
sterkgespannen,
gespannen, maar
maar de
denabootsing
nabootsing der
der taal
taal uit
uit de
de
die voortaan
voortaan meer
meer twijfelen
twijfelen zal
zal
gruwelromans isis kostelijk.
gruwelromans
kostelijk. Geen
Geen lezer
lezer ook, die
aan
veredelenden invloed
invloed van
van dit
ditsoort
soortlifteratuur.
litteratuur.
aan den veredelenden
hunnebij
bijtot
totdedepotsierlijkheid
potsierlijkheid van
van het
het
plaatjes brengen
brengen weer
weerhet
hethunne
De plaatjes
geheel. Wij
Wij wenschen
wenschen schrijver
schrijver en
en uitgever
uitgever veel
veel succès.
succès. Geestige
Geestige spot
spot
geheel.
oefent soms
soms meer
meer invloed
invloed in
in den
denstrijd
strijdtegen
tegenwansmaak
wansmaak dan
dan lange
lange
oefent
predikaties.
o
0
Baron Selderic.
Roman door
door F.
F. de
deSinclair.
Sinclair. Modern
ModernBibliotheek
Bibliotheek,, —
- van
van Holkema
Holkema
Baron
Selderie. Roman
Warendorf,, Amsterdam.
Amsterdam.
en Warendorf

wereld wil
wilbedrogen
bedrogenzijn.
zijn.Een
Een
naam,
oud-aristocratischklinkt,
klinkt,
De wereld
naam,
diedie
oud,aristocratisch
glans van
van rijkdom
rijkdom om
om dien
dien naam,
naam, handige
handigegoocheltoeren
goocheltoeren van
vanervaren
ervaren
een glans
«vieuxjeu,z
jeu,»maar
maar dat
dataltijd
altijdop
opnieuw
nieuwslachtoffers
slachtoffersmaakt.
maakt.
oplichters ....
oplichters
... . evieux
AI bespeurt
bespeurt men
men den
den toeleg
toelegreeds
reedsininhet
hetbegin,
begin,toch
tochzal
zalmenig
meniglezer
lezer
Al
belangsteIlend dit
ditknap
knapgeschreven
geschrevenschelmenromannetje
schelmenromannetjevan
vanaatot
totzzgenieten.
genieten.
belangstellend
immers aardig,
aardig, zoo'n
wo'nkijkje
kijkjeachter
achterde
deschermen
schermen?
Als veilig
veiligtoeschou,
toeschouHet isis immers
? Als
hetnet
netverstrikt
verstriktraken,
raken, zoo
zoo
wer waar
waar te
te nemen
nemen hoe
hoeonnoozele
onnoozelehalzen
halzenininhet
wer
arglistig voor hen
hen gespannen,
gespannen,dat
datzezemeenen
meen envolkomen
volkomenvrij
vrijtetezijn,
zijn,wanneer
wanneer
arglistig
zij er
er alaldiep
diepinzitten
inzitten?
Meteen
eenbeetje
beetjeminder
minderijdelheid
ijdelheidenengtootdoenerij
grootdoenerij
zij
? Met
ditalles,
aIIes,door
door
auteur
humoristischverteld.
verteld.
was niets
niets gebeurd
gebeurd van
van dit
was
auteur
zoozoo
humoristisch
Juist dit
dit beetje
beetje doet
doet't 'them.
hem.DeDe
dwaze
muggendansen
dansenvroolijk
vroolijkom
omhet
het
Juist
dwaze
muggen
zij er
er in
in vliegen.
vliegen. Het
Hetbest
bestkomen
komenerernog
nogde
dekleine
kleine
gevaarlijke licht,
gevaarlijke
licht, tot
tot zij
Japhetaf,af,die
dieditditwereldtooneel
wereldtooneelverlaten,
verlaten,eer
eerzij
zijbeseffen
beseffen
Cham, Sem
Sem en
en Japhet
Cham,
op te
te zijn
zijn geweest.
geweest. Maar
Maarwat
watalalkwaad
kwaadwordt
wordtininhun
hunnaam
naambedreven
bedreven!
er op
!

o
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vroolijke Dagen,
Dagen, door
doorP.P.A.A.E.E.
Oosterhof,met
met
4 platen,
naar
oorspronkelijke
Van vroolijke
Oosterhof,
4 platen,
naar
oorspronkelijke
teekeningen van
van C.C.Bubberman.
Bubberman. Meyer
MeyerenenScha
S,haafsma.
Leeuwarden Schaafsma's
S,haafsma's
teekeningen
afsma. Leeuwarden
Bibliotheek van Goede
Goede Boeken.
Boeken.
Bibliotheek

Van kinderen
kinderen voor
voor kinderen
kinderen te
te schrijven
schrijven;; velen
velen wagen
wagen het.
het. Zullen
Zullen de
de
Van
hunne kameraadjes
kameraadjes in
in deze
deze Vroolijke Dagen
Dagen
jonge
gasten zichzelven en hunne
jonge gasten
herkennen'? Mij
Mij dunkt,
dunkt, NM.
wèl. Of de
de uitvoerigheid, waarmede
waarmede sommige
sommige
herkennen?
worden ingeleid,
ingeleid, ook in
in hun
hunsmaak
smaak zal
zal vallen,
vallen,betwijfel
betwijfel ik.
ik.
tooneeltjes worden
p. 9 de schilde,
schilde_
Kinderen willen levendige,
levendige, losse
lossebeschrijving,
beschrijving, zooals op p.
Kinderen
noemen zij
zij «leuk»
«leuk»;; maar
maar het
het begin
begin van
van
ring van
van Mieks kamertje,
kamertje, dat
dat noemen
ring
VI o.a.
o.a. zullen
zullenzijzijwel
welwat
watlang
langvinden.
vinden.Naast
Naastgrappige
grappigeopmerkingen
opmerkingen
hoofdst. VI
hoofdst.
komen er
er heel wat
wat praatjes
praatjes in
voor, die
dic sch.
sch. had
had kunnen
kunnenbesnoeien.
besnoeien. Over
Over
komen
in voor,
is het
het kindergedoe
kindergedoe niet onaardig.
onaardig. Miek vooral
vooral zal zich
zich veel
veel
het geheel is
vriendinnetjes maken,
lachen zullen
zullenom
omhaar
haarrappe
rappetong,
tong,terwijl
terwijl zij
zij
vriendinnetjes
maken, die
die lachen
Tom, vrees
vrees ik, erg
erg waanwijs
waanwijs zullen vinden,
vindcn, al
al schijnt
schijnt hij
hij niet
nictzoo
zoobedoeld.
bedoeld.
Tom,
figuur der
der oude
oudetante
tantedoet
doetmij
mijiets
ietsdenken
denkenaan
aannavolging
navolgingvan
vanTop
Top
De figuur
belachelijk gemaakte
oudjes.
zulke
gemaakte
oudjes.DeDejeugd
jeugd krijgt
krijgtgauw
gauw erg
erg in zulke
Naefs belachelijk
dingen, acht
zelf in
in naïven overmoed
overmoed wel een
een beetje
beetje onfeilbaar ...
dingen,
acht zich
zich zelf
behoeft men
men niet
niettesaayen«,
waarschuwtCamphuyzen.
Camphuyzen.
«Wat van selver wast, behoeft
te saayen«, waarschuwt
Overigens is
het een
een onschuldig
onschuldig boeksken,
bocksken, met vier goed geteekende plaatjes,
Overigens
is het
den tekst
tekst wel
wel aardig
aardig illustreeren. De uitgever
uitgever zorgde
zorgde voor flinken druk
druk
die den
die
Iichtkleurigen omslag.
Menige moeder,
moeder, die
die dit
dit leest, weet
weet nu een
een gege,
en lichtkleurigen
omslag. Menige
schikt cadeautje
dertienjarig
dochtertje.
schikt
cadeautjevoor
voorhaar
haar
dertienjarig
dochtertje. ELISE
ELISE SOER.

o
(Grönneger Verhoalen)
Verhaalen) deur
deur J. Rietema. (Winsum.
Firma J.
J. C.
C. Mekel
MekeI1912).
(Winsum. Firma
1912).
Pluustergoud (Griinneger

Aangemoedigd door
goede ontvangst
ontvangst van
van zijn
zijn bundeltje Groningsche
Aangemoedigd
door de goede
auteur er
er nu
nu een
een tweede.
tweede.
verhalen, getiteld
getiteld «Van
«Van 't
geeft de auteur
't Hoogeland», geeft
verhalen,
Waarom hij
hij dàt
«Pluustergoud» noemde, expliceert hij in een
een voorwoord:
voorwoord:
cht «Pluustergoud»
Waarom
nadatdedeappels
appelsgeplukt
gepluktofofgeschud
geschudwaren,
waren,werden
werden de
de
«In
mijn jeugd,
jeugd, nadat
«In mijn
tak na tak afzoeken
wij, jongens, ze
ze tak
vogelvrij verklaard
verklaard en
en gingen
gingen wij,
boomen vogelvrij
om
... pluusterappels te annexeeren. Even
naarstig heb
ik thans gezocht
Even naarstig
heb ik
om de
de...
in
de herinneringen
herinneringen uit
uit mijn
mijnjeugd,
jeugd,om
omhethet
interessantstewat
watikikdaar
daar
in de
interessantste
vond
... te metamorfoseeren tot novellen,
novellen, waarin
waarin ik,
ik, Groningsch schrijvend,
vond...
Groningsche
menschen trachtte
en Groningsche toestanden
trachtte tete doen
doen leven en
Groningsche menschen
jaar geleden
te schetsen.»
van
ongeveer 25 jaar
geleden te
van ongeveer
Het
dus zooveel als «Sprokkelgoed»
boerenverteIIingen, met boeren_
boeren,
«Sprokkelgoed»:: boerenvertellingen,
Het is dus
alleen de
de gesprekkcn
grappen,
gcschreven. Niet alleen
tongval geschreven.
gesprekken der
boerschen tongval
grappen, in boerschcn
handelende personen zijn
dat taaltje
taaltje weergegeven, maar
auteur
maar ook
ook de auteur
zijn in dat
zelf vertelt
er in,
in, zoodat wij
de eerste
eerste tot
tot de
delaatste
laatste letter
letter mee
mee
wij er
er van
van de
vertelt er
worden bezig
gehouden.
bezig gehouden.
wij dus
dus de
deaandacht
aandacht op
opdit
ditboekje
boekjevestigen,
vestigen,isishet
hetten
teneerste
eerste
Indien
Indien wij
den weg weten, en ten
voor
lezers die in
in onze
onzenoordelijkste
noordelijkste provineie goed
goed den
voor lezers
tweede
wie, uit
uit een
een grammatikaal, oogpunt
de daar
daar gesproken dialecten
dialecten
oogpunt de
tweede voor
voor wie,
wenschen te bestudeeren.
G.
G. C.
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Uit het
Vit
het Zonneland.
Zonncland.Afrikaansche
AfrikaanscheReisbrieven
Reisbrievenvan
vanW.
W.Wijnaendts
WijnaendtsFrancken—Dijserinck.
Francken-Dijserinck.
Haarlem,Tjeenk
Tjeenk Willink
Willink 1912.
Haarlem,
1912.

De tot nog
De
nog toe
toemeer
meerals
alsspreekster
spreekster dan
dan als
als schrijfter
schrijfter bekende
bekende Mevrouw
Mevrouw
'Wijnaendts
Francken geeft
geefthier
hiereen
eengeestig,
geestig,vlot,
vlot,ininconversatietaal
conversatietaalgeschreven
geschreven
Wijnaendts Francken
boekje.
Op
den bijtitel
bijtitelkomt
komthet
hetaan.
aan.Afrikaansche
Afrikaansche Reisbrieven.
Reisbrieven. Zij
Zij had
had ze
ze uit
uit
Op den
Afrika,
den onmiddellijken
onmiddellijken indruk
indruk harer
harer ervaringen,
ervaringen, naar
naar het
het Han,
Han~
Afrika, onder den
delsblad
heeft er
er nu
nuniet
nietmeer
meerdan
danhoogst
hoogstnoodzakelijk
noodzakelijkwas,
was,
delsblad gezonden,
gezonden, en heeft
aan veranderd.
aan
veranderd.
Het woord
woord:: «Zonneland»,
«Zonneland», waarmee
waarmee zij
zij datgene
datgenebestempelt
bestempeltwat
wattot
totdusver
dusver
Zwarte Werelddeel»
\Verelddee1» bekend
bekend stond,
stond,isiskenmerkend
kenmerkend
meer
meer algemeen
algemeen als
als «Het Zwarte
den aard
aardharer
harerindrukken.
indrukken.Zij
Zijroemt
roemtAfrika
Afrikamet
metgeestdrift,
geestdrift, ondanks
ondanks
voor
voor den
epidemien,
en allerlei
allerleiandere
anderebezwaren
bezwaren;
eneindigt
eindigtmet
metMaupassant
Maupassant
epidemien, insecten en
; en
te citeeren,
«La lumière
lumière gaie
gaie dont
do nt ilil est
est inondé
inondé tient
tie nt
te
citeeren. waar
waar deze
deze getuigt:
getuigt: «La
l'esprit
peudedefrais.
frais.Elle
Elleentre
entreen
ennous
no usflots,
à flots,
sanscesse,
cesse,
l'espritclair
clairetetcontent
contentàpeu
sans
on dirait
dirait qu'elle
qu'elle lave
lave tous
tous les
les coins
coinssombres
sombres de
de rime».
l'äme».
par
yeux, et on
par les
les yeux,
Een
beetje in
integenstrijd
tegenstrijdhiermede
hiermedezijn
zijnde
depessimistische
pessimistischeboutades,
boutades,die
die men
men
Een beetje
af en
en toe
toe in
in het
het boek
boekaantreft.
aantreft. Eenmaal
Eenmaal zelfs
zelfs loopen
loopendie
dieuit
uitop
opeen
eenherinnering
herinnering
Goethe:: dat
zijn heele
heele leven
levenslechts
slechts
aan
bekende verklaring
verklaring van
aan de bekende
van Goethe
dat hij
hij in zijn
vier~en~twintig uur
gelukkig isis geweest,
geweest,(iets
(ietswaaruit
waaruitmij
mijaltijd
altijdschijnt
schijnttete
vier,emtwintig
uur gelukkig
dat Goethe
Goethe toch
toch niet
nietzoo'n
zoo'nmodeldevenskunstenaar
model~levenskunstenaar geweest
geweest is
is als
als
blijken, dat
blijken,
waarvoor zijne
hem graag
hyper~vereerders hem
graag willen
willen uitspelen).
uitspelen).
waarvoor
zijne hyper,vereerders
Zou dat
dat onwillekeurig
onwillekeurigschommelen
schommelentusschen
tusschenverrukking
verrukking en
ensomberheid
somberheid
Zou
misschien samenhangen
samenhangen met wat
wat een
een temperamentvol
temperamentvol gemoed
gemoednoodzakelijk
noodzakelijk
misschien
op een
eenreis,
reis.die
dieiemand
iemandtelkens
telkensstelt
stelttegenover
tegenoverhet
hetconflict
conflict
doormaken, op
moet doormaken,
tusschen
«cultuur~toestanden»?
tusschen verschillende «cultuumoestanden»?
Karakteristiek zijn
als;; (blz. 100)
100)
Karakteristiek
zijn zinsneden
zinsneden als
kunnen en
en willen
willen nu
nutoch
tocheenmaal
eenmaalniet
nietanders
andersdan
danvooruit
vooruit op
op den
den
«We kunnen
voorhet
hetjagen
jagenen
en
weg van
van de
de cultuur,
cultuur. al
al weet
weet niemand
niemand een
eenplausibel
plausibeldoel
doelvoor
weg
streven». En
En in
in verband
verbanddaarmee
daarmeede
deergernis
ergernisder
derschrijfster
schrijfster:
streven».
:
«De inboorlingen,
inboorlingen, met
meteen
eenofof
anderoud
oudEuropeesch
Europeeschkleedingstuk,
kleedingstuk, een
een
ander
noodeloosvod
vodbedekt,
bedekt.maken
maken veeleer
veeleereen
eenpathetischen
pathetischendan
dan een
eendwazen
dwazenindruk;
indruk;
noodeloos
ik moet
moet even
evenm'n
m'ntanden
tandenopopelkaar
elkaarbijten
bijtenom
omniets
niets
zeggen,alsalsikikeen
een
en ik
te te
zeggen,
ouden blinden
blindenstakker,
stakker, die
die met
meteen
eenge,
ge~
paar Belgen
zie grinneken
grinneken om een
een ouden
paar
Belgen zie
streept jasje
jasje aan,
aan, en
en een
eenpaar
paargeel
geelleeren
Ieerenrijkappen
rijkappenom
omdedebeenen,
beenen,den
dentrein
trein
streept
dooreen
een
aardig
naakt
kereltje.
dankbaarde
delichtlooze
lichtlooze
geleid wordt
wordtdoor
langs geleid
aardig
naakt
kereltje,
enen
dankbaar
wendtals
alswewehem
hem
aalmoes
reiken.Dat
Datmen
menhun
hun
oogen in
in onze
onzerichting
richtingwendt
eeneen
aalmoes
reiken.
land genomen
genomen heeft,
heeft, waaruit
waaruit ze
eenmaal toch niets
niets of
ofweinig
weinigweten
wetentete
land
ze nu eenmaal
halen;; dat
den meesten
meesten minder
minderknechtschap
knechtschap gebracht
gebracht heeft
heeftdan
danonder
onder
halen
dat men den
hun eigen
eigen hoofden
hoofdenenenveroveraars
veroveraars hun
hun deel
deel was,
was, kan
kan ik
ikgeen
geenoogenblik
oogenblik
hun
Maardatdat
men
al die
noodelooze
beschavingsplunje—- inin
veroordeelen ...Maar
veroordeelen
men
al die
noodelooze
beschavingsplunje
letterlijken en overdrachtelijken
overdrachtelijken zin
zin van
vandat
datwoord
woord—- den
denzwarten
zwartenbroeder
broeder
letterlijken
omhangt,
omhangt, heb
heb ik
ik niet
niet leeren
leeren zeften.»
zetten.»
En
En:: (blz.
(blz. 87)
87) «'t Is weer
weer een
een van
vandedeoogenblikken,
oogenblikken.dat
datjejemet
metjejegevoelens
gevoelens
slingert tusschen
tusschen afkeer
afkeer van
van al
al wat
wat de
demoderne
moderne beschaving
beschaving aan
aan bloed
bloed en
en
slingert
tranen eischt,
eischt, en
en niet
nietminder
mindergrooten
grootenafkeer
afkeervan
vanalaldedemisère
misèreen
en 't't ongeniet,
ongeniet~
tranen
van vroeger
vroegertijden,
tijden,speciaal
speciaalinindit
ditland,
land.waar
waartwee
tweeverschillende
verschillendecultuur,
cultuur~
bare van
toestanden. nog geen
geen dozijn
dozijn jaren
jaren her,
her, zoo
zoohevig
hevigininbotsing
botsingkwamen.»
kwamen.»
toestanden.
hetsterkst
sterkstinteresseeren
interesseerenvoor
voorhetgeen
hetgeenhier
hier
De meeste
meeste lezers
lezerszullen
zullenzich
zichhet
De
hoofdstuk «Vier
«Vier weken
weken in
in de
de Unie»
Unie» kan
kan
voorkomt over de
de Transvaal.
Transvaal. Het hoofdstuk
voorkomt
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daaromtrent een en
enander
ander zeggen. Of
Of zij
zij daardoor
daardoor bevredigd
bevredigd zullen
zullen
hun daaromtrent
onder hen,
hen, die,
die, tijdens
tijdens den
den oorlog,
oorlog, uit een nobel enthou
enthou_
wezen? Diegenen
Diegenen onder
wezen?
gebracht van
van meer dan geld en goed?
goed? Mevrouw
Mevrouw
siasme, groote
groote offers
offers hebben gebracht
siasme,
zonderdat
datzijzijhethet
speciaal
uitspreekt.zeer
zeerwel
welbewust,
bewust,hier
hier
zich, zonder
speciaal
uitspreekt,
Francken is zich,
hobbelig veld
veld tetebetreden,
betreden, als zij verklaart
verklaart::
een hobbelig
van ons
ons verblijf
verblijf hier,
hier, na
na tallooze
tallooze gesprekken,
gesprekken, en
«Wanneer ik aan
aan 't eind van
«Wanneer
van niet
niet voor
voor het
het groote publiek of
of de
depers
perstoegankelijke
toegankelijke
het bijwonen van
verklaringen, na
na..ernstig
ernstig pogen om
om zonder
zonder vooroordeel
vooroordeel tete begrijpen
begrijpen en
en te
verklaringen,
dan geef
geefik
ikdie
dieniet
niet als «de waav
waarslotsom waag
waag te
te trekken,
trekken, dan
waardeeren, een slotsom
zij 't uit den
den aard
aard der
der zaak
zaak onvolledig,
onvolledig,
maar als
indruk, die,
die, zij
als een indruk,
heid», maar
toch van
van de
de juiste
juiste opvatting
opvatting niet
niet heel
heelver
ververwijderd
verwijderd behoeft
behoeft tete zijn.»
toch
die «slotsom» is, leze men zelf.
zelf.
Wat die
boek isis dat
datwaard.
waard.
Het boek
Cedl
Menigeen zal
zal van
van dedeSchrijfster
Schrijfsterafwijken
afwijken inindede
appreciatievan
vanCecil
Menigeen
appreciatie
- zich
zich niet,
niet, door
door het
hetmachtig
machtig werk van
van diens
diens wilskracht en door_
door
Rhodes, —
doorhem
hemverwekte
verwekte ergernissen.
zettingsvermogen, laten heenzetten
heen zetten over de
de door
zettingsvermogen,
zin, kan
min als
alsalle
alleoverige
overigevoorrechten
voorrechten van
van Engelands praktischen
praktischen zin,
kan
Zoo min
den aanleg van moderne
moderne verkeersmiddelen
«opening» van
van Afrika
Afrika (door den
de «openingv
het zuiden
zuidennaar
naarhet
hetnoorden)
noorden)onze
onzeverontwaardiging
verontwaardigingwegnemen
wegnemen over
over
van het
- de spreekwoordelijk
spreekwoordelijk geworden
geworden «perfidie» —
- van Enge
Enge_
de valschheid —
waarvan de
de «eeuw van onrecht»,
onrecht», den
den Boeren
Boeren
lands buitenlandsche politiek, waarvan
afschuwelijk voorbeeld
voorbeeld isis geweest.
geweest. Juist
Juist omdat
omdat deze
deze
aangedaan, zulk een afschuwelijk
hunne minderen
minderen waren
waren in
in «cultuur», hadden
hadden de
de Briften
Britten hunne «cultuur»,
«cultuur".
hunne
doorbetere
beteredan
dande
deaangewende
aangewende
meerderheid de
eer dienen
dienenaan
aantetedoen,
doen,hen
hendoor
meerderheid
de eer
middelen tot
brengen. Doch
Doch ook
ook wie
wie op
opdit
ditstuk
stukvasthouden
vasthoudenaan
aan
middelen
tot rede
rede te
te brengen.
deze lectuur
lectuur hun
hun geest kunnen
kunnen voeden,
voeden, en
eerlijke gevoelens,
eerlijke
gevoelens, zullen
zullen door deze
allicht
horizon verruimen.
allicht hun horizon
Zij
zullen inzien,
inzien, dat
dat hier
hier eene intelligente, sterk
sterk voelende
voelende vrouw aan het
Zij zullen
woord is,
is, die
die de
dewereld
wereldkent
kentenengenoeg
genoeg
tact
heeft,
omdesnoods
desnoodsmodderige
modderige
woord
tact
heeft,
om
zonderzich
zichdedevingers
vingersenende
depen
penvuil
vuiltetemaken.
maken.
onderwerpen
te durven,
durven,zonder
onderwerpen aan te
amusementmaakt,
maakt,laat
laatnochtans
nochtans
En
de losse
lossetoon,
toon,diedie
lezing
En de
dede
lezing
tottot
eeneen
amusement
een onbedriegelijken en sympathieken
sympathieken ernst
ernst doorschemeren.
doorschemeren.
Het boek
boekisiskeurig
keuriguitgevoerd.
uitgevoerd.Een
Eeneenvoudig
eenvoudigkaartje
kaartjemaakt
maakt de
de oriënteering
over
het reisterrein gemakkelijk.
een reproductie
reproductie van
van een
een oude
oudespotprent
spotprent
gemakkelijk. En een
over het
helpt
niet onaardig
onaardig het
het karakter
karakter van
van het
hetreisverhaal
reisverhaal illustreeren.
helpt niet

G.
G. C.

0 0
0

TIJDSCHRIFTEN.
Onze Eeuw.
Eeuw. Maandschrift
Staatkunde, Letteren,
Letteren, Wetenschap
Wetenschap en
en Kunst,
Kunst,
Maandschrift voor Staatkunde,
onder
redactie van
P. J.
J. Blok,
Blok, P.
P. D.
D.Chantepie
Chantepie de
de lalaSaussaye,
Saussaye, G.
G. F.
F.
onder redactie
van P.
Haspels,
B. Kielstra,
Kielstra, K.
K. Kuiper
Kuiper en
en Jhr.
Jhr.H.H.Smissaert.
Smissaert.Haarlem,
Haarlem,
Haspels, E.
E. B.
de Erven
Bohn.
de
Erven F. Bohn.
In
hetDecembernummer
Decembernummer verklaart
verklaart Prof.
der Vlugt
Vlugt inineen
eenwaardig
waardig af:
af,
In het
Prof. Van der
scheidswoord
redactie van
van dit
dit tijdschrift
tijdschrift in
in verband
verband met
metde
de
scheidswoord zijn
zijn uittreden
uittreden uit
uit de redactie
z.g. mconcentratimpolitiek.
door
z.g.
«concentratie"'politiek. Diezelfde
Diezelfde politiek
politiekwordt
wordtininhetzelfde
hetzelfdenummer
nummer door
Mr.
W. H.
H.DeDe
Beaufortverdedigd.
verdedigd.DeDe
heer
Gruyterbesluit
besluitzijn
zijnstudie
studie
Mr. W.
Beaufort
heer
J. J.
dede
Gruyter
vanDijk
Dijk
geeft
eene
over
Gibert
Keith
Chestertoe.
over
Keats en de
de heer
heer J.J.C.C.van
over Keats
geeft
er er
eene
over
Gibert
Keith
Chestertoe.
Dr. N.
Dr.
N.Japikse
Japiksebeschrijft
beschrijft de
dewerkzaamheid
werkzaamheid van
van Johan
Johan de
de Witt
Witt ten
ten gunste
gunste der
der
zeemacht.

De Gids.
Gids. Onder
redactie van
van H.
H.T.T.Colenbrander,
Colenbrander, C.
C. Th.
Th. van
van Deventer,
Deventer,
Onder redactie
J.
N. van
vanHall,
Hall,A.A.A.A.
Hubrecht,
J. De
Meester,
A.Molen,
Molen,
J. N.
W.W.
Hubrecht,
E. E.
J. De
Meester,
W.W.L.L.P.P.A.
graaff
en R.
R. P.
P.J.J.Tutein
Tutein Nolthenius.
Nolthenius. Amsterdam,
Amsterdam, P. N. van
van Kampen
Kampen 6,
&. Zoon.
Zoon.
graaff en
In de
geefi de
de oud:luit.
kolonel 0.4.
In
de December.aflevering
December,aflevering geefi
oud,luit. kolonel
0.,1.L.,
L.,F.F.C.C.Hering
Heringeen
een
gedocumenteerd plan
de toekomstige
toekomstige verdediging
verdediging van
vanNed.
Ned.Indië.
Indië.Carry
Carry
gedocumenteerd
plan voor
voor de
van Bruggen
Bruggen besluit
besluit hare
hare novelle
novelle (dieleen».
«l-Ieleen». Dr.
Dr.Ch.
Ch.M.
M.van
vanDeventer
Deventerhoudt
houdt
van
betoog tegen
tegen Prof.
Prof. Bavinck's
Bavinck's stelling,
stelling,dat
datnatuurwetenschap
natuurwetenschaphaar
haaroorsprong
oorsprong
een betoog
aan
het Christendom
Christendom zou
heer C.
C. K.
K. Elout
Elout deelt
deelt een
een en
en
aan het
zouhebben
hebbentete danken.
danken. De heer
«11.P.P.Abrahams.
Abrahams.De
DePers
PersininZeeland.»
Zeeland.»DeDe
heerH.l-I.J.
Westerling
ander mede
uit 41.
ander
mede uit
heer
J. Westerling
geeft
geeft eene
eene bijdrage
bijdrage tot
tot de
de vroegste
vroegste geschiedenis
geschiedenis der
derJoden
JodenininNederland.
Nederland. De
Deheer
heer
C. Aronstein
Aronstein bespreekt
bespreekt het
het verband
verband tusschen
tusschen de
de haven
haven van
vanCuraqao
Curaçao en
en het
het
C.
Panamakanaal. De
heer J.J. G.G.Veldheer
Veldheerprijst
prijstden
denschilder
schilderTh.
Th.van
vanHoytema.
Hoytema.
Panamakanaal.
De heer
heer Garel
Garel Scharten
Scharten geeft
geeft een analyse
analyse van
van Ary
AryPrins'
Prins' «Heilige
«HeiligeTocht.v.
Tocht.».
De heer

De Nieuwe
Nieuwe Gids,
Gids, [mede
serie van
van de
deTwintigste
TwintigsteEeuw
Eeuwen
hetTwee,
Twee,
[mede nieuwe serie
en het
maandelijksch Tijdschriftl,
kunst, wetenschap
wetenschap
maandelijksch
Tijdschrifti, maandschrift
maandschrift voor
voor letteren, kunst,
wijsbegeerte, onder
Aletrino, Dr.
Dr. II.
H. J.J.Boeken,
Boeken,
en wijsbegeerte,
onder redactie
redactievan:
van : Dr.
Dr. A.
A. Aletrino,
Lodewijk van
Mr. Frans
Frans Erens,
Willem Kloos,
Kloos, Jac.
Jac. van
van Looy,
Looy,
Lodewijk
van Deyssel,
Deyssel, Mr.
Erens, Willem
Frans Netscher.
Netscher. Uitgegeven
Uitgegeven te
te 's Gravenhage door
door de
de N.
N.V.V.Electr.
Electr.
Frans
Drukkerij zLuctor
»Luctor et
et Emergo".
Emergo".
Drukkerij
In het
het nummer
nummer van
vanDecember
Decembervervolgt
vervolgtdedeheer
heerJ.J.Kleefstra
Kleefstrazijn
zijnstudie
studieover
over
tucht en
en tuchteloosheid.
tuchteloosheid. Mevrouw
MevrouwW.
W.Wynaendts
Wynaendts
Francken-Dyserinck bepleit
bepleit
tucht
Francken—Dyserinck
De heer
heer Felix
Felix Timmennans
Timmermans geeft
geeft een
een novelle
novelle
gemeenschapsplicht der
den gemeenschapsplicht
der vrouw.
vrouw. De
ClKermismorgend», Balthazar
forsch, episch
episch gedicht
gedicht «De
"Denachtwake
nachtwake
«Kermismorgend»,
BalthazarVerhagen
Verhagen een
een forsch,
Palinurus", gevolgd
door acht
acht frissche
frissche liederen
liederen van
van Giza
GizaRitschl.
Ritschl.
van Palinurus»,
gevolgd door

De Beweging,
Beweging, algemeen
algemeen maandschrift
maandschrift voor
voor letteren,
letteren, kunst,
kunst, wetenschap
wetenschap en
en
staatkunde, onder
P. Berlage
Berlage Nz., T.
T. J.
J. de
deBoer,
Boer,Albert
Albert
staatkunde,
onder redactie
redactievan
van H.
H. P.
Verwey, Is.
Is. P.
P. de
de Vooys.
Vooys.Amsterdamsche
AmsterdamscheBoekhandel,
Boekhandel,Amsterdam.
Amsterdam.
Verwey,
De December:aflevering
December,aflevering bevat
bevat het derde
derde en
en laatste
laatste deel
deel van
van Jacob
Jacob Israël
Israël De
De
D-e
lIaan's studie
studie over
over Russische
Russische gevangenissen.
gevangenissen. De
De heer
heer Albert
Albert Verwey
Verwey vangt
vangteen
een
Haan's
vertaling aan
Milton's Herwonnen
Herwonnen Paradijs.
Paradijs. De
van Os
Osmaakt
maakt een
een
vertaling
aan van
van Milton's
De heer
heer W.
W. van
vergelijking tusschen
Egyptische, Helleensche
Helleensche en
en Moderne
Moderne kunst.
kunst. De
Deheer
heerTh.
Th.
vergelijking
tusschen Egyptische,
van Ameide
Ameide bezingt
bezingt den
denBalkamoorlog.
Balkan,oorlog. Een
Eenvertaling
vertalingwordt
wordtopgenomen
opgenomenvan
van
van
Graaf Moltke's
Moltke's interessant
interessant essay over
over Sultan
Sultan Mahmoed
MahmoedJI.
II.
Graaf
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Stemmen des
Stemmen
des Tijds,
Tijds, Maandschrift
Christendom en
en Cultuur.
Cultuur. Onder
Onder
Maandschrift voor
voor Christendom
redactie
redactie van
van Dr.
Dr. W.
W. J.J. Aalders,
Aalders, Mr.
Mr. A.
A.Anema,
Anema, Mr.
Mr. P.
P.A.
A.Diepenhorst,
Diepenhorst,
Dr. P.
P. J.
J. Kromsigt,
Kromsigt, Dr. J.
De Moor,
Moor, P.
P. J.
J. Molenaar,
Molenaar, Dr.
Dr. E.
E. H.
H. Renkema,
Renkema,
J. C. De
Mr.
V. H.
Mr. V.
H. Rutgers,
Rutgers, Dr.
Dr. J.
J. R.
Slotemakcr de
de Bruine,
Bruine, Dr.
Dr. 1. Th.
De Visser,
Visser,
R. Slotemaker
Th. be
Dr. B.
B. Wielinga.
Wielinga. Utrecht,
Utrecht, G.
G. J.
J. A.
A.Ruys.
Ruys.
.
Dr.
In
de December,aflevering
December,aflevering vervolgt
de Visser
Visser zijn
zijn studie
studie over
over
In de
vervolgtDr.
Dr.J.J. Th.
Th. de
Johannes
Petrus Hazebroek.
Hazebroek. Dr.
Dr. J.
J. de
de Zwaan
Zwaan causeert
causeert over
over een
een Oostersche
Oostersche reis,
reis,
Johannes Petrus
metde
de
herinnering. Ds.
Ds.Joh.
Joh.Beks
Beksdeelt
deeltzeer
zeerbelangrijke
belangrijkefeiten
feitenmede
medeininverband
verbandmet
herinnering.
Drentsche volksreligie.
volksreligie. Ds.
Ds. J.J.A.A.Visscher
Visscherverhaalt
verhaaltininnovelle:vorm
novelle. vormvan
vande
deellende,
ellende,
Drentsche
om ininDuitschland
Duitschlandwerk
werktetezoeken.
zoeken. Verzen
Verzenworden
worden
die
die onze
onze arbeiders
arbeiders drijft
drijft om
I. Brants.
Brants.
bijgedragen door
bijgedragen
door Ileinrich
Heinrich Petermeyer
Petermeyeren
en I.
I. I.
Ons Tijdschrifi.
Tijdschrift. Christelijk
onder redactie
redactie van
van
Christelijk letterkundig
letterkundig maandblad
maandblad onder
L. Biickmann,
C. Gerretson,
1.
Bückmann, C.
Gerretson, J.
J. Lens,
Lens, G.
G. Schrijver,
Schrijver, Dr. J.
J. van
van der
der Valk.
Valk.
's Gravenhage, D.
A. Daamcn.
Daamen.
D. A.
In de
de December:aflevering
December.aflevering handelt
handelt de heer
heer Mr.
Mr. M.
M. P.P.Thomassen
Thomassen àA Thuessink
van der
der Hoop
Hoopvan
vanSlochteren
Slochterenover
overdiplomatieke
diplomatiekebetrekkingen
betrekkingentusschen
tusschen Nederland
Nederland
en het
hetVaticaan.
Vaticaan. Verzen
Verzenzijn
zijnerer
van
Heinrich
Petermeyer,Geerten
GeertenGossaert,
Gossaer..J.J.
van
Heinrich
Petermeyer,
Rispens en
en G.
G.Waanders.
Waanders. «Schaduwen
«Schaduwen en
en Schijnsels»
Schijnsels» isis getiteld
getiteldeen
eennovellis:
novellis,
H. Rispens
tische oudejaarsbijdrage
oudejaarsbijdrage van
den heer
heer Johan
Johan Smit.
Smit. Over
Overjongensboeken
jongensboekenschrijft
schrijft
tische
van den
Dr.
A. vor
vorder
derHake
Hakeenendede
heer
Hofwijk
besluit
meteen
een
novelle
«DeUsbaan».
Ijsbaan».
Dr. J. A.
heer
Hofwijk
besluit
met
novelle
mDe
Ploeg, geïllustreerd
maandblad van
van de
deWereld,bibliotheek.
Wereld,bibliotheek.Redactie
Redactie:
De Ploeg,
geïllustreerd maandblad
:
1.
Simons, directeur;
directeur; Louis
Louis Landry,
Landry, secretaris.
secretaris. Uitgaaf
Uitgaaf der
der Maatsch.
Maatsch. voor
voor
L. Simons,
en goedkoope
goedkoorelectuur,
lectuur,Amsterdam.
Amsterdam.
goede en
In het
het Decembernummer
Decembernummer besluit
besluit Karel
Karel van
van de
deWoestijne
Wocstijnezijn
zijngedicht
gedicht((frupnos
«Hupnos
C.Veth's
Veth'sprikkel,idyllen
prikkel,idyllenknoopt
knooptdedeheer
heer
Thanatos». Aan een
een bespreking
bespreking van
van C.
en Thanatos».
Simon
Stokvis den
den wensch,
wensch, dat
datererook
ookiets
ietstegen
tegenden
denbioscoop
bioscoopgedaan
gedaanworde.
worde.
Simon B. Stokvis
De heer
heer W.
W.J.J.Steenhoff
Steenhoffbehandelt
behandelt«vooruitstrevende
«vooruitstrevendeverschijnselen»
verschijnselen»ininde
demoderne
moderne
kunst.
Twee mooie
mooie verzen
verzen van
vanJules
JulesSchiirmann
Schürmann worden
worden gevolgd
gevolgddoor
door twee
twee
kunst. Twee
brieven van Gustave
Gustave Flaubert,
Flaubert, medegedeeld
medegedeeld door
door Dirk
DirkCoster.
Coster.De
Deheer
heerL.
1.Simons
Simons
brieven
beantwoordt de bedenkingen
bedenkingen van
van den
denheer
heerJ.J.Greshoff
Greshofftegen
tegenopen
openboekwinkels.
boekwinkels.
beantwoordt
Onze Kunst,
Kunst, geïllustr.
maandschrift voor beeldende
beeldende kunst
kunst;
hoofdredacteur
geïllustr. maandschrift
; hoofdredacteur
Dr.
P. Buschmann
Buschmann Jr.;
Jr.;rubriek
rubriekAmbachts;
Ambachts~enenNijverheidskunst
Nijverheidskunstonder
onder
Dr. P.
redactie van
de «Nederlandsche
Ambachts~ en
c:n Nijver,
Nijvercd■lederlandsche Vereeniging
Vereeniging voor
voor Ambachts,
redactie
van de
heidskunst», redactie,commissie
Roos, Jac.
Jac. Ph.
Ph. Wormser,
Wormser, H.
H.
heidskunst»,
redactie,commissieS.S.H.
H. de Roos,
Fels, Jac.
Jac. van
den Bosch,
Bosch, Marg.
Marg. Verwey,
Verwey, secretaresse.
der naam,
naam,
van den
secretaresse. Uitgave der
looze vennootschap
vennootschap «Onze
«Onze Kunst»
Kunst» Antwerpen,
Antwerpen, voor
voor Nederland
Nederland:: L.
1. J.
J.
looze
Amsterdam.
Veen, Amsterdam.
In
hetnummer
nummer van
vanDecember
December geeft
geeft Dr.
Dr. C.
C.Hofstede
Hofstedede
deGroot
Grooteen
eenoverzicht
overzicht
In het
van
eenige belangrijke
belangrijke nieuw
nieuw ontdekte
ontdekteRembrandts,
Rembrandts, van
vanwelke
welkeprachtige
prachtigestukken
stukken
van eenige
uitnemende
heer Com.
Corn. van
van der
derSluijs
Sluijs
uitnemende afbeeldingen
af beeldingen deze
deze aflevering
aflevering versieren.
versieren. De
De heer
wijdt een rijk
rijk geïllustreerd
geïllustreerd artikel
artikel aan
aan den
den sierkunstenaar
sierkunstenaar M. J.
J. Hack.
Hack.
wijdt
Het Huis,
Huis, Oud
Oud en
enNieuw,
Nieuw, maandelijksch
gewijd aan
aan huis
huis~
maandelijksch prentenboek,
prentenboek, gewijd
Het
inrichting, bouw.
ensierkunst.
sierkunst. Uitgave
Uitgavevan
vanEd.
Ed.Cuypers,
Cuypers,arch.,
arch.,Amsterdam.
Amsterdam.
inrichting,
bouw en
In de
de Decemberaflevering
Decemberatlevering beschrijft
beschrijft de
de heer
heer F.
F. A.
A.Hoefer
Hoeferop
opzijn
zijnnegenden
negenden
In
door Oud,Zwolle
Oud,Zwolleverscheidene
verscheideneinteressante
interessantegevels
gevelseneneen
eendrietal
drietalbalkdragers.
balkdragers.
tocht door
De heer
heer R.
R. H.
H. Herwig
Herwigverhaalt
verhaalt van
van den
denWedderburcht
Wedderburcht ininWesterwolde.
Westerwolde. Voorts
Voorts
bevat deze
deze aflevering
aflevering gevelteekeningen
gevelteekeningen en
en een
eeninterieur
interieurvan
vanhet
hetagentschaps,
agent scha ps,
bevat
der Javasche
Javasche bank
bank teteMedan
Medanenenhethet
filiaalder
derNed.
Ned.Handelsmaatschappij
Handelsmaatschappij
gebouw der
filiaal
te Weltevreden.
Weltevreden.
Natuur, populair geïllustreerd
geïllustreerd maandblad,
maandblad, gewijd
gewijd aan
aande
denatuurkundige
natuurkundige
De Natuur,
wetenschappen
hare toepassing,
toepassing, onder
onder redactie
redactie van
vanDr.
Dr.Z.
Z.P.
p,Bouman.
Bouman.
wetenschappen en
en hare
Utrecht, J.
G. Broese.
Broese.
Utrecht,
J. G.
In
het nummer
nummer van
van 15
15December
Decemberwordt
wordteen
een
modernMarconi:station
Marconi.station aan
aan
modern
ln het
Ir. de
de Voogt.
Voogt.
boord van
van onze
onze groote
groote zeestoomers
zeestoomers beschreven
beschreven door
boord
door den
den heer
heer A,
A. II.
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Dr. R.
Dr.
R. G. Rijkens
Rijkens besluit
besluit zijne
zijne beschrijving
beschrijving der
der constructie
constructie van
van het
hetMikroskoop,
Mikroskoop'
Over stieren
stieren als
alsrijdieren
rijdieren schrijft
schrijft de
de heer
heer J.
J. Baron
Baron en
en de
de heer
heer D.
D.J.J.
Objectief. Over
Objectief.
van der
der Ven besluit
besluit zijne
zijne berken,monografie.
berken,monografie. De
De heer
heer J.
J. Daalder
Daalder Dzn.
Dzn.handelt
h~ndelt
van
over
viertal vlinders
vlinders uit
uitvcrschillende
yuschillendefamiliën.
f.1miliën.
over een viertal

Levende Natuur,
Natuur, onder
redactie van
van E.
E. Heimans
Hcimans en
enJac.
Jac.P.P.Thijsse,
Thijsse,
onder redactie
De Levende
uitgave
W. Versluys
Versluys teteAmsterdam.
Amsterdam.
uitgave van W.
In
het nummer
nummer van 11December
December plaatst
plaatst de
de heer
heer E.E.Heimans
Heimanseene
eeneinteressante
interessante
In het
studie over
over klimaat
klimaat en
enschelpen,
schelpen.Dr.
Dr.A.A.J.J.M.
M.Garjeanne
Garjeanneover
overbladeren
bladeren in
in den
den wind.
wind.
Entomologische
De heer
heer F.
F. C.
C. van
van
Entomologische aanteekeningen
aanteekeningenmaakt
maaktdedeheer
heerS.S. Leefmans.
I.eefmans. De
Heuven
eerste
natuuronderzoek
Heuvcn geeft
geeft een
een overzicht
overzicht van
vanhethet
eerste
natuuronderzoek ininden
denIndischen
Indischen
B. G.
G. Ruttink
Ruttink een
een studie
studie over
over den
denDraaihals.
Draaihals.
Archipel,
Archipel, de
de heer
heer B.
In het
het nummer
nummer van
van 15
15 December
December doet de
de heer
heer Jac.
Jac. P.
P. Th.
Th. een
een beroep
beroep op
op de
de
In
lezers
lezers tot
tot steun
steun van
vanden
denaankoop
aankoopvan
vanbosch
boschenenvennen
vennenbijbijOisterwijk.
Oisterwijk. Dr.
Dr. J.J.
W.
Kuyper te Paramaribo
Paramaribo beschrijft
beschrijft een
botaniseertocht in
De heer
heer W.
Kuyper
een botaniseertocht
in Suriname.
Suriname. De
E. de
de Mol
Mol beschrijft
beschrijft afwijkingen
afwijkingen aan
aan tulpen
tulpen en
en hyacinthen,
hyacinthen, die
die wellicht
wellichtaan
aanden
den
E.
heeten zomer
heeten
zomer van
van 1911
1911 moeten
moeten worden
worden toegeschreven.
toegeschreven. De
De heer
heer D.
D.L.L.Daalder
Daalder
zet de
de beschrijving
beschrijving eener
eener excursie
excursie op
opTerschelling
Terschelling voort.
voort. De
Deheer
heerK.K.Boedyn
Boedyn
zet
verhaalt
van de
denatuurmerkwaardigheden
natuurmerkwaardigheden van
van Zeeburg
Zeeburg bij
bij Amsterdam,
Amsterdam, de
de heer
heer
verhaalt van
P. E.
E. W.
W. K.
K.deelt
deelteen
een
wonderlijk
geval
kwetsuur
eener
bastaardnachtegaal
P.
wonderlijk
geval
vanvan
kwetsuur
eener
bastaardnachtegaal
mede en de
de heer
heer IH.
A.Kuyper
Kuyperzet
zetzijn
zijnnachtelijke
nachtelijkeexcursies
excursiesvoort.
voort.
mede
I. A.

Hollandsche Revue,
Revue, geredigeerd
Frans Netscher en uitgegeven door
door
geredigeerd door Frans
De Hollandsche
Vincent Loosjes
Loosjes te
te Haarlem.
Haarlem.
Tegenover de eerste
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I.
E klokken
luidden weeklagend
weeklagend over
over het
het dorp.
dorp.
klokken luidden
DE
D
Dagen
naareen hield
het aan.
aan. Op
Opvaste
vastestonden
stondenhernam
hernam
Dagen naareen
hield het
hetzelfde, trage
trage bedekloppen
hetzelfde,
bedekloppen uit den
den kerktoren.
kerktoren. En
En zoover
zoover de
de
zware stemmen
stemmen droegen en
en het
hetgeronk
geronkopendreunde,
opendreunde,spreidde
spreidde
zware
stemming van
van treurnis
treurnis over
over 't dorp
tot verre
verre landewaards
landewaards
dorp tot
de stemming
waar
laatste huizen,
huizen, over
over de
de velden
veldenverzaaid
verzaaid stonden.
stonden.
waar de
de laatste
De eerste
eerste rouwtrebbel
rouwtrebbel had
hadoveral
overalmet
metgroote
grooteaandoening
aandoening
ouden burgemeester.
burgemeester. Na
Na dat
dat
het afscheiden verkondigd van den ouden
hangen en
en
eerste
verschot was
de treurnis
treurnis over
over 't dorp blijven hangen
eerste verschot
was de
om
de paar
paar uren
uren kwamen
kwamen de
de klokken
klokken die
diestemming
stemming nog
nogver,
verom de
plechtigen.
Zoo lang
lang het
het lijk
lijk over
over eerde
eerde lag
lag had
had het
het aangehouden
aangehouden en
en
vandage, met
begrafenis was
was de
de lucht
lucht zoo
zoo vol
vol met
met den
den
vandage,
met de begrafenis
ronk
van 't klokkenbrons alsof ze
ze 't over heel den omtrek
omtrek met
met
ronk van
een
aanhoudende davering
davering van
van geluid
geluid wilden
wildenbekend
bekendmaken
maken
een aanhoudende
dat
iets grootsch,
grootsch, iets
iets plechtigs
plechtigs gebeurde
gebeurde op
op 't dorp
- de
dat er iets
dorp —
uitvaart van den
den burgemeester.
burgemeester.
uitvaart
verslagenheid waarvan
waarvan de
de dorpelingen
dorpelingen meenden
meenden nooit
nooit te
te
De verslagenheid
bekomen, was nu
nu voorbij.
voorbij. Men
Men was
wasde
degebeurtenis
gebeurtenis en
en 't plotse
bekomen,
al die
die
nieuws gewend
gewend geworden
geworden evenals
evenals het
hetklokkengeluid
klokkengeluid al
nieuws
dagen,
er bleef
bleef nu
nu enkel
enkel nog
nogdedeaandoening
aandoening om
om den
den
dagen, en
en er
plechtigen lijkdienst
lijkdienst —
- de
de opschudding
opschudding op
op 't dorp
door het
het
plechtigen
dorp door
gerucht
het rijden
rijden van
van alaldie
dievoertuigen
voertuigendie
diesamenscholden
samenscholden
gerucht en het
bij de
de twee
tweeafspanningen
afspanningen en
en de
de groote
groote toeloop
toeloop van
van volk
volk in
in
bij
deftige kleedij.
kleedij.
uitvaart en
en de
debegrafenis
begrafenis waren
waren nu
nugeëindigd
geëindigd en
en de
de
De uitvaart
genoodigden zaten
groote zaal
zaal van
van De
De Kroon
Kroon aan
aan den
den
genoodigden
zaten in
in de groote
rouwmaaltijd.
rouwmaaltij
d.
klokkenluidden
luiddennunuhaar
haarlaatste
laatsteklacht,
klacht,de
de«gratie»
«gratie»gelijk
gelijk
De klokken
het heet,
heet, als
alswanneer
wanneer de
de aanzittenden
aanzittenden de vork
vork en
en 't mes moeten
I.
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neerleggen
te
neerleggen om
om gezamenlijk
gezamenlijkde
de laatste
laatstevijf
vijf Onze$Vaders
OnzeNaders op te
zeggen voor den
den overledene.
overledene.
zeggen
Er
was groot rumoer
Er was
rumoer en geronk van stemmen in de
de bovenzaal
bovenzaal
De Kroon
Kroon en
enmenige
menigeboer
boerhad
hadreeds
reedszijn
zijnpijp
pijpontstoken,
ontstoken,
van De
van
zood at de rook
rook en
en 't geruchte boven
tafels vermengde
vermengde
zoodat
bov en de lange tafels
en
door de
deopene
openevensters
venstersnaar
naarbuiten
buitenopophet
hetdorpsplein
dorpsplein
en door
QP
een
gewon
en weke,
weke.
drong
waar
het
zonnig
was
en
stil
als
drong waar het zonnig was en stil als Qp een gewonen
dagschen
noenestond.
dagschen noenestond.
en daar
daar een
een boer
boer of
of boerin
boerin die
die 't boven te
te warm
warm
Hier
Hier en
kreeg, stond
stond op
openenging
gingnaar
naarbeneden
benedeninindedegelagzaal
gelagzaalwaar
waar
kreeg,
er
koelte was
was en
en weister
weister om
om teteziften.
zitten.
er koelte
Toen Dokter
Dokter Blondeel
Blondeel met
metzijn
zijntafelbuurman
tafelbuurmanSeraphien
Seraphien
Toen
Koornaert op
hunne beurt
beurtnaar
naarbeneden
benedenkwamen,
kwamen, waren
waren er
er
Koornaert
op hunne
al
tafels bezet
bezet met
metkaartspelers
kaartspelers die
die van
vandedebegrafenis
begrafenis een
een
al tafels
misdag meenden
meenden te
te maken.
maken. Koffie
Koffieenenborreltjes
borreltjesFranschen
Franschen
misdag
werden
in 't't ronde
ronde bediend.
bediend. Maar
Maar
werden aan
aan den
den disch
disch en
en overal
overal in
juist toen
toen die
dietwee
tweezich
zichwilden
wildenneerzetten,
neerzetten,kwam
kwam een
eenbende
bende
juist
gemeene
binnen —
- mannen
mannen op hun
hun wekedagsche
wekedagsche die
die alal
gemeene volk binnen
de plaats
plaats innamen
innamen rond
rond den
den disch
disch en
en met
met groot
groot geweld
geweld van
van
de
woorden en
en hevig
hevig gebaar,
gebaar, drank
drank bestelden
bestelden en
en hun
hun opgewonden
opgewonden
gemoed
een kerel
kerel die
die 't middenpunt en
de
gemoed luchtten
luchften rond
rond een
en de
oorzaak
hun vervoering.
vervoering.
oorzaak scheen
scheen van hun
Blondeel stelde
steldevoor
voorom
ommaar
maarliever
lieverthuis
thuiseen
eenborrel
borrel
Dokter Blondeel
te
gaan pakken.
pakken. En
En Koornaert
Koornaert die
die ererniet
nietopopgesteld
gesteldwas
was
te gaan
door den
den gevierden
gevierden gast
gast aan
aan den
dendisch,
disch,opgemerkt
opgemerkttete worden,
worden,
door
stemde
maar aanstonds
aanstonds in.
in. Zij
Zij vertrokken
vertrokken langs
langs de
degroote
groote
stemde maar
der afspanning
afspanning alover
alover de
dedorpsplaats.
dorpsplaats.
poort der
Dokter Blondeel,
BlondeeI, het
hetvollijvig
vollijvigmanneke
mannekemet
metzijn
zijnkorten
korten stap
stap en
en
handen achter
achter op
op den
denronden
rondenrug.
rug.Koornaert,
Koornaert,lang
langen
enrechtop
rechtop
de handen
als
een staak,
staak, de
de armen
armen in
in 't wijde
tastend buiten
buiten den
den zwaai
zwaai
wijde tastend
als een
van den
den stap.
stap. Zoo
Zoodroegen
droegenzij,
zij,met
methun
hunzwartlakene
zwartlakene kleeren
kleeren en
en
van
hoogen hoed
hoed iets
ietsvan
vandedeplechtigheid
plechtigheidmede
medewaar
waarze
zegingen
gingenover
over
de wekedagsche
wekedagsche dorpsplaats
dorps plaats —
- iets
iets dat
dat aan
aan de
degebeurtenis
gebeurtenis en
en
de plechtigheid
plechtigheid van
van tetemorgen
morgen herinnerde
herinnerde waar
waar de
de indruk
indruk alal
doening van
van den gewonen
gewon en namiddag.
namiddag.
verdwenen scheen onder de doening
was Poortere
Poortere dien
dienzezeafgehaald
afgehaaldhebben
hebben. ....
merkte
-— Dat was
. . . merkte
Koornaert droog
weg.
Koornaert
droog weg.
al vier
vierjaar
jaar geleden
geleden dat
dat hij
hij gezeten
gezeten heeft?
heeft? De
De
-— Is
dat nu
nu al
Is dat
tijd
gaat snel
snel 1J zegde de
de dokter.
dokter.
tijd gaat
niet op
opzijn
zijngemak
gemakmet
metdiedie
onverwachte
was niet
onverwachte
Koornaert was
verschijning en
hij morde
morde ininzijne
zijneontevredenheid
ontevredenheid:
verschijning
en hij
:

DORPSLUCHr.
DORPSLUCHT.

115

was in De
-— Heel 't Gangske was
DeKroon.
Kroon. —
- Voor
Voor iemand
iemand die
die
gevang komt
komt maakt
maakt dat
dat volk
volk een
eenblijde
blijdeintrede
intrede gelijk
gelijk
uit 't gevang
voor iemand
iemand die
die een
een heldendaad
heldendaad verricht
verricht heeft.
heeft.
-— Dat heeten
heeten zij
zijeene
eeneheldendaad
heldendaadop
ophun
hunmanier
manier1I loech
loech
de dokter.
dokter.
De twee
twee gingen
gingentrage
tragevoort
voortover
overde
debrug
brugder
derbeek,
beek,de
dedorpstraat
dorpstraat
De
en zij
zij spraken
spraken niet
nietmeer.
meer. Zonder
Zonderdat
datzij
zij er
er iets
iets over
over gezegd
gezegd
uit en
hadden, keerden
keerden hun
hun gedachten
gedachten weer
weer naar
naar de
degebeurtenissen
gebeurtenissen
hadden,
van
den dag.
dag. De
Dedokter
dokter merkte
merkte hoe
hoe zoo
zoo gauw
gauw na
na de
debegra,
begra~
van den
fenis het
het dorp
dorp alreeds
alreeds en
endedemenschen
menschendie
diezijzijontmoetten,
ontmoetten,hoe
hoe
fenis
alles
weer zijn
zijn gewone
gewone uitzicht
uitzicht had,
had, hoe
hoe alles
alles voortleefde
voortleefde en
en
alles weer
voortwrocht juist
alsof de
de burgemeester
burgemeester noch
noch gestorven
gestorven noch
noch
voortwrocht
juist alsof
begraven
.... Bij
Bij 't eerste
doodsmare was
was
begraven was
was....
eerste vernemen
vernemen van de doodsmare
het
een slag
slag geweest
geweest alsof
alsof alles
alles nu
nu stil
stilstond
stondenenversteld
versteld;; de
de
het een
groote verwerreling
verwerreling —
- eene breuk in de
de algemeene
algemeene
indruk van een groote
orde
... En
En nu
nu was
was 't reeds over. Het
Het dorpsleven
dorpsleven zou
zouvoortaan
voortaan zijn
zijn
orde...
gewonen gang
gang gaan
gaan zonder
zonderdat
datgekende
gekendefiguur,
figuur,zonder
zonderde
deman
man
die 't ontzag
was en
en de
de overheid
overheid —
- 't onmisbaar
bestanddeel
ontzag was
onmisbaar bestanddeel
van die
die kleine
kleine samenleving,
samenleving, die
diewereld,in,'t,klein
wereld.in.'t.klein onder
onder en
en
van
Dat de
deburgemeester
burgemeester nu
nu dood
dood was
was en
en
rond den
den kerktoren.
kerktoren. Dat
rond
ver~
weg voor
voor altijd,
altijd, de
de menschen
menschen schenen
schenen het
het voor
voorelkaar
elkaar tetever,
duiken en
en deden
deden maar
maar gewoon alsof
alsof ze
ze 't niet wisten. En
En toch
toch
duiken
hij niet
nietmeer
meerterug
terugkeeren,
keeren, ze
ze zouden
zouden het
het moeten
moeten doen
doen
zou
zou hij
zonder hem
hem en
en niets
niets meer
meer schoot
schoot ervan
ervan over
overtenzij
tenzij 't geen de
zonder
dorpelingen als
als eene
eene herinnering
herinnering aan
aanhem
hemnog
nogbewaarden
bewaarden:
dorpelingen
:
zijn voorkomen,
voorkomen, gestalte,
gestalte, zijne
zijne gebaren,
gebaren, den
denklank
klankzijner
zijnerstem
stem
zijn
hij hier
hiergedaan
gedaan en
enverricht
verricht had.
had. 't Geen
hij nog
nog
en 't geen
geen hij
Geen hij
ofzeggen
zeggen ofofbevelen
bevelenwas
wasuituit—- dat
datzou
zoueen
eenandere
andere
zou
doen of
zou doen
nu doen.
doen. En
En daar
daar stond
stond men
men plots
plots vócir
vóór 't geen waaraan
waaraan nog
nu
te denken
denken—
- 't geen waarvan
waarvan men
noodzake.
niemand scheen te
men de noodzake,
lijkheid
niet eens
eens had
had ingezien
ingezien:: het
het dorp
dorp bestuurd
bestuurd door
door
lijkheid nog niet
nieuwen burgemeester
burgemeester!!
een nieuwen
Bij
beiden tegelijk
tegelijkwaren
warenhunne
hunnegedachten
gedachtenlangs
langsdezelfde
dezelfde
Bij beiden
en zij
zij stonden
stonden
kronkelwegen
hetzelfde punt
punt uitgekomen
uitgekomen en
kronkelwegen op
op hetzelfde
dezelfde vraag
vraaggereed
gereed:
met dezelfde
:
—
wordt erernu
nuburgemeester
burgemeester?
- Wie wordt
?
Op dat
dat oogenblik
oogenblikwas
wasererniet
niethet
hetminste
minsteachterdenken
achterdenken of
of
vermoeden in
hun geest.
geest. Koornaert
Koornaertstelde
stelde de
devraag
vraag lijk
lijk de
de
vermoeden
in hun
punt was
was ze
ze te
te stellen.
stellen.
dokter op
dokter
op het punt
De dokter
dokter antwoordde
antwoordde niet
niet evengauw,
evengauw, scheen
scheeniningedachten
gedachten
en toen
toen hij
hij 't gevonden had, zegde
zegde hij
hij
naar iemand
zoeken en
naar
iemand te
te zoeken
opgelucht:
opgelucht
:
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- Wel, 't komt aan u toe,
schepene,
toe, Koornaert, gij
gij zijt
zijt de
de oudste schepene,
hebt tijd
tijd en
enbek
bekwaamheid
waamheid —
- gij
gij moet
moet burgemeester
burgemeester worden.
worden.
ge hebt
plotse inval
inval van
vanden
dendokter
dokterdeed
deedKoornaert
Koornaerteen
eenaange,
aan geDie plotse
namen indruk,
indruk, maar
maar uit
uiteen
eengevoel
gevoelvan
vaneerbare
eerbarebeleefdheid
beleefdheid
namen
en
diepe achting
achting en
en ook
ook omdat
omdat hij
hij toen
toen nog
nogheel
heelniet
nietinge,
inge.
en diepe
nomen was
was met
metdat
datonverwachte
onverwachtevoorstel,
voorstel,meende
meendehij
hijtetemoeten
moeten
weigeren. Hij neep
neep de
de dunne
dunnelippen
lippenen
enschudde
schuddetraag
traaghet
hethoofd,
hoofd,
weigeren.
terwijl zijn
zijn uitgestrekte
uitgestrekte hand
handeen
eenafwerend
afwerendgebaar
gebaarteekende
teekende
terwijl
met den
den langen
langen arm.
arm.
met
- Niet te
te doen,
doen, dokter1
dokter I Gij
Gij zijt
zijt de
deman.
man. Gij
Gijkrijgt
krijgt uwen
uwen
—
zoon
thuis en
endan
danzijt
zijtgij
gij de
derentenier
rentenier zoo
zoo goed
goed als
als ik.
ik. Gij
Gij
zoon thuis
zijt
bekwamer, gij
gij bezit
bezit de
de liefde
liefde van
van 't volk
- gij
gij hebt
hebt de
de
zijt bekwamer,
volk —
menschen op 't dorp
nu vijftig
vijftig jaar
jaar gemeesterd
gemeesterd en
en geholpen,
geholpen,
dorp nu
menschen
ze nu
nu wel
weleenige
eenigejaren
jarenbestieren!
bestieren!
ge kunt
kunt ze
Koornaert meende 't geen
hij zegde.
zegde. Het
Hetwas
waseen
eenfeit,
feit,maar
maar
Koomaert
geen hij
terwijl
uitsprak speet
hem dat
dat zijn
zijn eigen
eigenkans
kans zoo
zoo
terwiji hij
hij het uitsprak
speet het hem
ongunstig afstak
afstak tegen
tegen de
de verdienstelijkheid
verdienstelijkheid van
van zijn
zijn trouwen
trouwen
ongunstig
vriend. 't't Gedacht
springnieuw in
in zijn
zijn hoofd
hoofd
vriend.
Gedacht echter
echter was
was nog
nog zoo springnieuw
dat
hij de
de eigenbaat
eigenbaat gemakkelijk
gemakkelijk overwon
overwon en
enzich
zichgereedelijk
gereedelijk
dat hij
verloren
Maar waarom
waarom had
dokter hem
hem de
de mogelijk,
mogelijk.
verloren gaf.
gaf. Maar
had de
de dokter
heid van
van zoo
zoo iets
ietsvoorgesteld?
voorgesteld?Hij
Hijzelf
zelfzou
zouzich
zichvoor
voorhet
hetambt
ambt
heid
nooit in staat
staat gevoeld
gevoeld hebben
hebben —
- maar
maar nu
nu de
de dokter
dokter het
het zoo
zoo
nooit
eenvoudig
opwierp moest
moest het wel
wel een
een wezen
wezenkrijgen!
krijgen!
eenvoudig opwierp
Terwijl
Koornaert alzoo
alzoo bij
bij zichzelf
zichzelfbezig
bezigwas,
was,kwam
kwam de
de
Terwijl Koornaert
dokter bescheiden
bescheiden weg
weg met
met verweerredens
verweerredens die
die klonken
klonken als
als
dokter
eene
verzoeking in
in Koornaert's
Koornaert's ooren.
ooren.
eene verzoeking
- Ik
Ik ben
ben te
te versleten
versleten I Als
Alsikikaftrede
aftrede isis 't om
te rusten
rusten!
om te
—
N a den
den last
lastvan
vanmijn
mijnlange
langepraktijk
praktijkisishet
hetgeen
geentijd
tijdmeer
meer
Na
om
een anderen
anderen last
last op
op tete nemen.
nemen.
om een
Koornaert
meende stouter
stouter te
te mogen
mogenoptreden
optreden—- 't weigeren
Koomaert meende
stond
vast bij
bij den
den dokter.
dokter.
stond zoo vast
precies zoo
zoolastig
lastiggelijk
gelijkge
ge 't lastig
- Ta,
ta, ta,
ta, last
last!1 dat
dat isis precies
Ta, ta,
—
ge hebt
hebt
maakt. Eene
gemeente van een
een paar
paar duizend
duizend zielen
zielen en
en ge
maakt.
Eene gemeente
eeneeerepost,
eerepost,anders
andersniets
niets!
schepenen
en raadsheeren
raadsheeren —
- het
hetisiseene
schepenen en
toch niet
niet veel
veel last
last hebben
hebben —
- de
de
zult ge toch
met 't politiebeheer zult
kwade menschen
menschen zijn
zijn hier
hier zeldzaam.
zeldzaam.
kwade
dokter mompelde
mompelde nog
nogentwat.
entwat. In
Ingedachten
gedachten bleven
bleven ze
ze
De dokter
beiden
de
kansen
meten.
Bij
't
voorstel
waren
ze
niet
voorvoorstel
waren
ze
niet
voor,
beiden de kansen meten. Bij
daarom vonden
vonden
bereid, de
de eene
eene niet
nietmeer
meerdan
dande
deandere
andereenendaarom
bereid,
niet verder
verder over
overtetekouten,
kouten,maar
maar ze
ze bleven
bleven
er niet
ze 't geraadzaam er
er zooveel
zoo veel te
te liever
liever aan
aan denken.
denken.
er
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Ze waren
waren over
overden
deneerdeweg,
eerdeweg,tetemidden
midden 't open
veld ge,
ge.
open veld
ze 't bemerkt had.
komen
waar de zonnesching
zonnesching laaide
laaide en
en eer
eer ze
komen waar
had,
den
stonden ze
zeopopden
denkruisweg
kruiswegwaar
waarzezescheiden
scheidenmoesten
moesten
den stonden
gaan.
om
elk naar
naar zijne
zijne woning
woning tete gaan.
om elk
-— Kom
Kom nu
nu meé,
meê, we
wegaan
gaanonzen
onzenborrel
borrel pakken,
pakken, stelde
stelde de
de
dokter
voor.
dokter voor.
-— Kom
Kom gij meé,
meê, 'k moet
mijnen toebak
toebak toogen.
toogen. 'k Heb
moet u mijnen
gister
den uwen
uwen gezien
gezien enennunuzult
zultgegeniet
nietmeer
meerloochenen
loochenen
gister den
dat
ge onder
onder zijt,
zijt,man
man!I
dat ge
of reden
reden was
was van
vantoebakkweek,
toebakkweek, kwam
kwam
sprake of
er sprake
Zoogauw er
Koomaert
uitzijne
zijnegewone
gewone
aarzelachtige,bevangene
bevangene
Koomaert los
los uit
aarzelachtige,
bedeesdheid. De
Dedokter
dokterwas
waseen
eeneven
evengroote
grooteliefhebber,
liefhebber,zoodat
zoodat
bedeesdheid.
hij gauw
gauw aanveerdde
aanveerdde zich
zich te overtuigen
overtuigen wie van
van de
de twee
twee de
de
hij
schoonste
vrucht had
had gekweekt.
gekweekt.
schoonste vrucht
gingen over
over
het ijzeren
ijzeren hek
hek open
open en
en zezegingen
Koomaert stak
stak het
't geplaveide pad
pad recht
recht naar
naar de
demiddendeur
middendeurvan
van het
het woonhuis,
woonhuis,
zij over
over het
het plankier
plankier den
den hoek
hoek om
om en
enkwamen
kwamen
daar
sloegen zij
daar sloegen
bloem~
langs
den zijgevel
zijgevel tusschen
tusschen boschage
boschage en
engrasperken
grasperkenen
en bloem,
langs den
bedden van
van het
het voorhof
voorhofaan
aanhet
hetpoortje
poortjedat
datals
alsingang
ingangdiende
diende
bedden
voor al wie
wie met
met het
het huis
huis bekend
bekend was.
was.
voor
Hier werden
werden de
de twee
tweeoudgeleefde
oudgeleefdeingezetenen
ingezetenen seffens
seffens
Hier
gespraakzaam, opgewonden
Koomaert voelde
voelde zich
zich
gespraakzaam,
opgewondenen
en driftig.
driftig. Koomaert
thuis en
en eischte
eischte bewondering
bewondering voor
voor alalwat
wathij
hij staan
staan had
had en
en
thuis
hof groeide.
groeide. De
Dedokter
doktergaf
gafmaar
maarschaars
schaars en
en met
mettegenzin
tegenzin
op zijn hof
toe —
- altijd
altijd weerhoudend
weerhoud end om
om zijn
zijn eigen
eigen faam
faam van
van groensel,
groensel.
toe
kweeker hoog
te houden.
houden.
kweeker
hoog te
Ze
waren over
over den
denbinnenkoer
binnenkoerrecht
rechtnaar
naarden
denlochting
lochting
Ze waren
gegaan,
waar het breede
breede middenpad
middenpad tusschen
tusschen een
eendubbele
dubbelerei
rei
gegaan, waar
gestruikte
fruitboomen een
een schoone
schoonelommerlaan
lommerlaan vormde
vormde en
en
gestruikte fruitboomen
waar de
de groensels
groensels alalweerskanten
weerskanteniningelijke
gelijkebendschrooden
bendschrooden
waar
open
lagen in
in de
de zonnigheid.
zonnigheid.
open lagen
dokter knikte
knikte toegevend
toegevend nu
nu en
endan
danofofschudde
schudde ont,
ont.
De dokter
kennend.
erwten staan
staan schoone,
schoone, maar
maar gij
gij zult
zultwel
welterugkeeren
terugkeeren
-— De erwten
Demijne
mijnezijn
zijnzwaarder
zwaardergeladen
geladenen
en
van dat
dat ras,
ras, beweerde
beweerde hij.
hij. De
van
Uw princeskes
princeskes staan
staan tetemager
mager—
- moet
moetmeer
meer
van fijner
fijner soort.
soort. Uw
van
gieten met
met dat
dat warm
warm weder.
weder. De
De selderij,
selderij, hm,
hm, hm,
hm, een
een beetje
beetje
gieten
ook voor
voorde
detomaten.
tomaten.
regen
veel goed
goed doen
doen —
- ook
regen zou
zou veel
Maar
alles was
was voor
voor Koomaert
Koomaert van
vanminder
minder bedied.
bedied. Hij
Hij
Maar dat
dat alles
stapte
voorop —
- hij
hij verlangde
verlangde den
dendokter
dokterteteverrassen,
verrassen, te
te
stapte voorop
verbluffen, te verpaffen
verpaffen met
met den
den toebak.
toebak.
verbluffen,
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Tusschen
T
usschen de
twee liefhebbers
liefhebberswas
washet
hetelk
elkjaar
jaardezelfde
dezelfdehard,
hard.
de twee
nekkige
kampstrijd om
de eerste
eerste tetezijn
zijnenende
deschoonste
schoonstepartij
partij
nekkige kampstrijd
om de
tabak
beste soort
soort met
metde
debeste
bestehoedanigheid
hoedanigheid
tabak te
te kweeken, van de beste
en om 't eerst
eerst rijp,
en 't eerst
en
rijp, 't eerste
eerste geplukt
geplukt en
eerst gedroogd.
gedroogd. Om
't genot van
van elkaar
elkaar teteduvelen,
duvelen,bracht
brachtde
degelukkige
gelukkigewinner
winnerdan
dan
een
korf versch
versch gesneden,
gesneden,versch
verschriekenden
riekenden tabak
tabak van
van de
de nieuwe
nieuwe
een korf
opbrengst cadeau
cadeau aan
aan den
den overwonnene
opbrengst
overwonnene die
die 't met
met leedwezen
moest aannemen.
moest
aannemen. En
En alle
alle jaren
jaren rond
rond den
den pluktijd
pluktijd kregen
kregen de
de
oude vrienden
oude
vrienden ruzie,
ruzie, gerochten
gerochten in
inonverschil
onverschil en
en twistten
twistten ze
ze
in
zware oneenigheid
oneenigheid over
overdedeuitspraak
uitspraakomdat
omdatzezeterzelfder
terzelfder
in zware
tijde beoordeelaar
tijde
beoordeelaar waren
waren en
en beoordeelde,
beoordeelde, omdat
omdat ze
zepartijdig
partijdig
waren
eigen voortbrengst
voortbrengst altijd
altijd de
de beste
beste vonden.
vonden.
waren en
en de eigen
-— Wat zegt
zegt ge
geervan
ervan?!
riep Koornaert
Koomaert en
enhij
hijstrekte
strekte er
er de
de
?! riep
armen over
over uit met
armen
met een
een gebaar
gebaar gelijk
gelijk Mozes
Mozes over
over de
de Roode
Roode
Zee.
Wat heb
heb ikiku ugezeid
gezeid?
wachtte
naardedeuitspraak
uitspraak
Zee. Wat
? EnEnhijhijwachfte
naar
en bezag
en
bezag zijn
zijn medekamper,
medekamper, gereed
gereedom
omzijn
zijnrecht
rechtteteverdedigen
verdedigen
en den
en
den aanval
aanval af
af te
te slaan.
slaan.
De dokter
dokter smekte
smekte met
metde
delippen,
lippen,knikte
kniktebedenkelijk
bedenkelijk en
en ging
ging
over en
en weer
weer kijkend,
kijkend, langs
langsde
dereken.
reken. De
Deplanten
plantenstonden
stondenover
over
over
een groot
groot vierkant,
vierkant, dat
dat heel
heeldederuimte
ruimtevulde
vuldetusschen
tusschen den
den
een
middenweg links
en den
denzijwegel
zijwegeldie
dielangs
langsden
denbuitenkant
buitenkant
middenweg
links en
met een
een hooge
hooge haag
haag den
den lochting
lochting afsloot.
afsloot. Al
Aliningelijken
gelijken groei
groei
met
en rechte
rechte reken,
reken, in
in malkaar
malkaar gemengeld,
gemengeld, even
even hoog,
hoog, even
even
en
weeldig, de
de blaren
blarenbreed
breedopgeschoten
opgeschotenenengeschrankt
geschrankt aan
aan de
de
weeldig,
kloeke stammen,
stammen, van
van onder
onder tot
tot boven
bovenbezet
bezeten
enboogvormig
boogvonnig
kloeke
venninderend en
en versmallend
versmallend naar
naar den
dentop,
top,stond
stond
uitgegroeid, verminderend
plant als
als een
eenpracht
prachtop
ophaar
haar eigen
eigen in
in 't gelid van die regel,
regelelke plant
effene, gestreken
gestrekeneenheid
eenheiddie
diealsalseen
eentafelblad
tafelbladuitstrekte.
uitstrekte.
matige, effene,
blaren waren
waren alaleven
evenbreed
breedvan
vangroei,
groei,gaaf
gaafenenprachtig
prachtig
De blaren
van tint
tint waar
waar de
de veite
veiteals
alskleine
kleinezweetpereltjes
zweetpereitjesglom
glom
bleekgroen van
aan het
het oppervlak.
oppervlak. Met
Metdedenamiddagzon
namiddagzondie
dieerop
eropstoofde,
stoofde,
aan
geurde er
er een
eenlucht
luchtuit
uitde
deplanten,
planten,die
diestoorde
stoordeals
alseen
eenheerlijke
heerlijke
specerij.
specetlJ.
dokter stond
stondaltijd
altijdeven
evenbedenkelijk
bedenkelijktetewachten
wachten met
met
De dokter
uitspraak en
en scheen
scheentetezoeken
zoekennaar
naareen
eenuitweg
uitwegwaarmede
waarmede
zijne uitspraak
ver~
hij
hij zijn
zijn spijt
spijt ontgaan
ontgaan wilde
wilde en
en een
een middel
middel om
om zich
zich niet
niet ver,
wonnen te geven.
geven. Tot
Tot groote
groote verbazing
verbazing van
van Koomaert
Koomaert kwam
kwam
wonnen
het er
er eindelijk
eindelijk uit
uit::
—
- Seraphien,
Seraphien, zegde hij,
hij, de
de mijne
mijne moet
moetnog
nogverbeteren
verbeterenmet
met
rijpen, de uwe
uwe kan
kan niet
nietschooner
schoon ermeer
meerworden
worden!
rijpen,
!
De verrassing
verrassing ontroerde
ontroerde Koornaert
Koomaert en
stemde hem
hem boven
boven
De
en stemde
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tevredenheid: Hij
Hij werd
werd aangedaan
aangedaan door
dooreene
eenewondere
wonderever,
ver~
de tevredenheicl;
teedering
en 't was
eerder medelijden
medelijden dat
dat hij
hij voelde
voelde in
in plaats
plaats
teedering en
was eerder
van leedvermaak.
leedvermaak. Nog
nooit had
had hij
hij de
dekostbaarheid
kostbaarheidvan
van een
een
van
Nog nooit
genegen vriendschap
vriendschap gewaardeerd
een niet
niet zou
zou
genegen
gewaardeerdgelijk
gelijk nu.
nu. Om
Om een
hij
zich zelf
zelf verwonnen
verwonnen gegeven
gegeven hebben.
hebben.
hij zich
nuonzen
onzenborrel
borrelop
opzetten
zetten!! riep
riep hij
hij
-— Kom,
gaan erernu
Kom, we gaan
te hopen,
hopen, dokter,
dokter, dat
dat
met de
de hertelijkheid
hertelijkheid in
in de
de stem.
stem. 't Is
met
Is te
ik hem
hem zonder
zonder ongelukken
ongelukken rijpe
rijpe krijge
krijge en
endat
datwe
wehem
hemtetegare
gare
in
gezondheid mogen
mogen proeven!
proeven!
in gezondheid
zulk eene
eene
-— Een hagelvlage
hagelvlage ware
waregenoeg
genoeg!
1 't Vermoeden van zulk
ramp joeg
de ijzing
ijzing door
door hun
hunlijf
lijfenendededokter
dokterhaalde
haalde de
de
ramp
joeg de
mogelijkheid alleen
alleen maar
maar aan
aan omdat
omdat hij
hij de
dekostbaarheid
kostbaarheid van
van
mogelijkheid
den kweek
kweek te
te meer
meer wilde
wildedoen
doenuitkomen.
uitkomen.Hij
Hijzelf
zelfkon
konererniet
niet
den
van weg
weg;; hij
hij moest
moestdede
partijlangs
langsalle
allekanten
kantenoverzien
overzien en
en
van
partij
wilde
niet nalaten
nalaten een
een okselscheutje
okselscheutje uit
uit tetenijpen
nijpendat
dataan
aan
wilde niet
't waakzame
en de
dezorg
zorgvan
vanden
deneigenaar
eigenaarontgaan
ontgaan was.
was.
waakzame oog en
Koomaert
wist
op
't
einde
niet
of
't
spijt
was
of
bewondering,
einde niet
Koornaert wist
of bewondering,
gekwetste
eergierigheid of
ofonbaatzuchfige
onbaatzuchtige bekentenis
bekentenis bij
bij den
den
gekwetste eergierigheid
dokter. Hij voelde
voelde zich
zich ongemakkelijk
ongemakkelijk in die
die onzekerheid
onzekerheid en
en
dokter.
dorst niet
niet te
te luide
luidezegevieren
zegevieren om
omden
dendokter
dokterzijne
zijnenederlaag
nederlaag
dorst
niet te erg
erg te
te doen
doen voelen.
voelen. Hij
Hijwilde
wildeerover
eroverheen
heenpraten.
praten.
niet
De
Zij keerden
keerden terug
terug langs
langs den
den siertuin
siertuin en
en het
het boschje.
boschje. De
Zij
diepere
donkerlommerige lanen
lieten zij
zij rechts
rechts liggen
liggen alsook
alsook
diepere donkerlommerige
lanen lieten
wegeling dat
dat ininslingerige
slingerigezwierlijn
zwierlijnde
deaangelegde
aangelegde hoogten
hoogten
het wegeling
van
het
engelsch
grasperk
op.
en
afliep
en
ze
namen
den
van het engelsch grasperk op, en afliep en ze namen den
kortsten
terug naar
naar den
den binnenkoer
binnenkoer waar
waar de
detwee
tweebreede
breede
kortsten weg terug
eetplaats en
en de
de tuinkamer
tuinkamer op
op uitgaven.
uitgaven.
vensters
vensters der
der eetplaats
In de
de tuinkamer
tuinkamer zagen
zagen zij
zij den
denonderpastor
onderpastor die
diesamen
samen met
met
In
Elvire, Koomaert's
stonden
Elvire,
Koornaert's nichtje,
nichtje,over
over hetzelfde
hetzelfde boek gebogen stonden
en luidruchtig
luidruchtig en
en vroolijk
vroolijk doende
doende waren.
waren. Agatha
Agatha zat
zat al
al den
den
en
zijeerst
eerstmerkte
merkte
anderen kant
kant bij
bij tafel
tafel aan
aanhaar
haar naaiwerk
naaiwerk en
enzij
anderen
heur
broer die met
met den
den dokter
dokter binnen
binnen kwam.
kwam.
heur broer
-— Gij
hebt bezoek,
bezoek, merkte
merkte de
de dokter.
dokter.
Gij hebt
Koomaert op
op een
een toon,
toon, die
die
-— 't Is de onderpastor, antwoordde Koornaert
den dokter
dokter gerust
gerustmoest
moeststellen
stellendat
daterervoor
voorhem
hemgeen
geenbelet
beletwas.
was.
-— Ha! mijnheer
mijnheer kapelaan,
kapelaan, ge
gehebt
hebthet
hetkort
kortgemaakt
gemaaktaan
aan
en gemoe,
gemoe.
de kermistafel
kermistafel in
in de
depastorie!
pastorie! riep
riepKoornaert
Koomaert vrij
vrij en
delijk.
Agatha we
wekomen
komenhier
hieronzen
onzenborrel
borreldrinken,
drinken, er
erwas
was
delijk. Agatha
geen
middel er
een te
te krijgen
krijgen in
De Kroon!
Kroon!
geen middel
er een
in De
jonge onderpastor
onderpastor liet
liet het
het meisje
meisje met
methaar
haar boek
boek en
en
De jonge
wendde
zich tot
tot de
deingekomenen
ingekomenen en
engroette
groettegepast
gepastdeftig.
deftig.
wendde zich
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— Een
Een schoone
schoone begrafenis,
begrafenis, zette
zette de
de dokter
dokter in.
in.En
Enterwijl
terwijl
zij hun cognac
zij
cognac dronken,
dronken, liep
liep het
hetgesprek
gesprekvoort
voortover
overden
den over,
over$
leden
burgemeester, zijne
deugden en
en hoedanigheden,
hoedanigheden, den
den
leden burgemeester,
zijne deugden
familie....
Agatha had
had
lijkdienst,
volk, de
de erfenis
erfenis en
en de
defamilie.
lijkdienst, het
het volk,
. . . Agatha
haar
naaiwerk weer
weer opgenomen,
opgenomen, maar
maar omdat
omdat de
deonderpastor
onderpastor
haar naaiwerk
bleef rechtstaan,
rechtstaan, als
wilde hij
hij vertrekken,
vertrekken, wachtte
wachtte zij
zij nog
nogmet
met
als wilde
voortwerken en bleef
voortwerken
bleefhaar
haardeel
deeldoen
doeninindedesamenspraak.
samenspraak.Elvire
Elvire
echter
zag naar
naar niemand
niemand op
op en
enwas
wasverslonden
verslonden aan
aan 't door$
echter zag
door,
bladeren van haar
haar boek,
boek, dat
dathaar
haarblijkbaar
blijkbaar veel
veel belang
belangbijbracht.
bijbracht.
de onderpastor
onderpastor weer
weer
T
usschen de redens
redens van
van 't gesprek kwam de
Tusschen
bij het
bij
het meisje
meisje enenhielp
hielphaar
haarzoeken
zoeken en
enwees
weesdedeplaatsen
plaatsen en
en
gaf
haar met
met halfluide
halfluide woorden
woorden uitleg
uitleg op
op 't geen waar
waar hij
hij
gaf haar
haar aandacht
aandachtwilde
wilde vestigen.
vestigen. Zoo bleven
haar
bleven die
dietwee
tweeondereen
ondereen
konkelfoezen en hielden
konkelfoezen
hielden zich
zich buiten
buitenhet
hetgesprek
gesprek van
van de
de koffie,
koffietafel afgewend.
tafel
afgewend. Naarmate
Naarmate dat
dat gesprek
gesprek luide
luide ging
ging of
ofstokte,
stokte,
verhoogden
zij getweeën
getweeën of
ofverzoetten
verzoetten 't geen zij in vertrouwe,
vertrouwe.
verhoogden zij
lijke afzondering
afzondering schenen
schenen te
te behandelen.
behandelen.
lijke
N a een
een tijd
tijd waren
waren zij
zij weerom
weerom zoo
zoo verslonden
verslonden in
in hun
hun boek
boek
Na
ze 't
niet merkten
ouden uitgepraat,
uitgepraat, alle
alle drie
drie
dat ze
merkten als
als de ouden
't niet
dat
onwillekeurig opkeken
onwillekeurig
opkeken naar
naar 't geen er met die twee
twee gaande
gaande was.
was.
boek?
waagdeKoornaert
Koornaertdie
dieden
denonderpastor
onderpastor
-— Een
Een nieuw
nieuw boek
? waagde
weer bij
bij 't gezelschap haalde.
haalde.
liefst weer
-— 't Is er
er een
een voor
voormij
mij1J nonkel,
nonkel, riep
riep het
het jonge
jonge meisje
meisje een
een
beetje te
te haastig
haastig en
enteteluide.
luide.Zoodat
Zoodatdedeonderpastor
onderpastorhet
hetnoodig
noodig
beetje
Met
kalmebedaardheid
bedaardheid
vond eenige
eenige opheldering
opheldering tetegeven.
geven.Met
vond
kalme
een
en een
een tikje
tikje onverschillig
onverschillig uit
uitdedehoogte,
hoogte,vertelde
verteldehijhijdat
dat't'teen
en
werk was,
was,geschreven
geschrevendoor
dooreen
eenfranschen
franschenbisschop
bisschopover
over
nieuw werk
het leven
leven en
en de
de houding
houdingen
endederichting
richtingder
derjuffrouwen
juffrouwenininde
de
het
wereld ....
hoogere wereld.
Daarop hernam
hernam de
de samenspraak
samenspraak weer in
in 't algemeen,
algemeen, over
Daarop
boeken en over
over lezing.
lezing.
boeken
een jong meisje
meisje is
is er
er alles
alles aan
aangelegen,
gelegen, merkte
merkte de
de
- Voor een
—
dokter die
die zag
zagdat
datdedeonderpastor
onderpastor hier
hier in
in de
dezaak
zaak de
deraad,
raad.
dokter
gever en de
de leider
leider was.
was.
gever
Agatha knikte
knikte bevestigend
bevestigend en keek
keek boven
boven hare
hare ronde
ronde bril,
bril.
Agatha
glazen uit
uit om
om hem
hem gelijk
gelijk te
te geven.
geven.
glazen
Men had
had het
het over
overdedegevaren,
gevaren,den
deninvloed
invloedvan
vanslechte
slechte
Men
lezing en
en over
over 't genot van
van een
eenboeienden,
boeiend en,treffelijken
treffelijkenroman.
roman.
lezing
—
- Wat kan
kan men
men alalmeer
meerwenschen
wenschen op
opeen
eendorp
dorpwaar
waarmen
men
bijna geen
geen betrekkingen
betrekkingen heeft
heeft en
en iederen
iederen gerust
gerust in
inzijn
zijn huis
huis
bijna
Maar te veel.
veel.. ...
blijft. . ..
blijft.
. . Maar
..
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onderschatte de gewichtigheid
Koornaert onderschatte
gewichtigheid van
van 't gevaar
gevaar::
't
eene
zijn
fabels
zoowel
als
't
andere
-— men
-— Ta,
ta,
zijn
fabels
eene
Ta, ta,
opnemen. En
moet
het maar
maar niet
niet te
te ernstig opnemen.
En een
een jong
jong meiske
meiske
moet het
ze al
al beter
beter doen?
blijven er
er gerust
gerust bij
bij
kan ze
doen ? Ze blijven
wat kan
vooral -— wat
t' huis,
huis, ze leven
leven anders
anders toch
toch een
een beetje
beetje in
in de
de blauwe lucht en
zijhun
hungeleerdheid
geleerdheiden
enze
zevernemen
vernemen
met een
een boek
boekonderhouden
onderhoudenzij
leven van pas
pas komen.
komen.
er
veel dingen
dingen die in
in 't leven
er veel
dokter liep
liep ererniet
nietzoo
zooerg
ergmede
mede op
op —
- hij
was meer
meer
hij was
De dokter
voor een
een stevige
stevige ruggegraat
ruggegraat in
in 't leven -— die lezing verweekte
te veel
meiskesvooral,
vooral,tetever
veruit
uit het
het werkelijke....
werkelijke ....
veel en
enbracht
brachtdedemeiskes
-— Aanziet
Aanziet gij
mij als
als een
een werkelijke
werkelijke of
ofniet?
niet?schertste
schertste
gij mij
ze al
al bijeen
bijeen waren
waren de
de boeken
boeken die
die ikikgelezen
gelezen
Dat ze
Koornaert. Dat
op een
eenschip
schipgeladen
geladenkrijgen
krijgen -— al romans
heb, g'en zoudt
zoudt ze op
doe er
er nog
nog aan
aan mee.
mee. Maar
Maar nu
nu houde ik mij 't meest aan
en 'k doe
geschiedenis, aan
aan de
dedingen
dingendie
diewaarachtig
waarachtiggebeurd
gebeurd zijn:
de geschiedenis,
zijn :
Napoleon, Baekelandt, de Fransche Omwenteling, 't Jaar '30,
Artevelde, de Leeuw
Leeuw van
van Vlaanderen!
Vlaanderen ! ...
...
Hlotlwig en Clotildis, Artevelde,
-— En
En dat
dat heet
heet gij
gij geschiedenis JI merkte
merkte de dokter
dokter fijn, die
gelegenheid
had ongemerkt
ongemerkt een
een oogske te knippen
den
knipf)en met
gelegenheid had
met den
onderpastor.
door::
draafde door
Koornaert draafde
- Dàt zijn
boeken waar
waar men
men iets
iets aan
aan heeft, dat
zijn geen
geen
zijn boeken
—
dat zijn
verzonnen fabels,
fabels, -— maar
maar toch
kan ik
ik wel
welverdragen
verdragen dat
dat
toch kan
verzonnen
jongelingen meer
meer gediend
gediend zijn
zijn met
met iets
iets waar
waar er
er liefde
liefde bij
bij is.
is.
jongelingen
ik
niet,
newaar,
menheer
kapelaan?
En dat het kwaad kan, geloof
geloof ik niet,
menheer kapelaan ?
vraag was
was nog al
al stout
stout gesteld.
gesteld. En
En de
de onderpastor
De vraag
onderpastor ont#
ont,
week
om een
een beslist
beslist antwoord
geven.
antvvoord te geven.
week het om
-— Er
zijn goede
boeken en
en er
er zijn
zijn slechte
slechte en
en ererzijn
zijn er die
Er zijn
goede boeken
zien wie
wie ze
ze
noch goed
goed noch
noch slecht
slecht zijn
zijn en
en dan
dan is
is 't nog
noch
nog te zien
leest, daar
daar hangt
alles van
van af,
af, merkte
merkte de
de onderpastor.
leest,
hangt alles
Agatha bekende
bekende haar
haar liefhebberij
liefhebberij rechtuit
rechtuit als
als een
eenzwakheid
zwakheid
Agatha
niet kon
kon weerstaan.
weerstaan.
waaraan ze
waaraan
ze niet
en kenne maar
maar Conscience
ik
— Ik
Ik en
Conscienceen
en met
met den
den deze
deze wil ik
er eten
etenen
enslapen
slapen voor
voor laten!
slijten en
en 'k zou
mijn leven
leven slijten
zou er
laten !
Dat isis altijd
altijd 't schoonste
mijn leven
leven geweest,
geweest,verklaarde
verklaarde
Dat
schoonste van mijn
zij
rechtzinnig -— ik zou
zou het
hetniet
nietkunnen
kunnenmissen
missen omdat
omdat 't mijn
zij rechtzinnig
eenig geluk
is!1
geluk is
De dokter
dokter beweerde
beweerde nog
nogdat
dathethet
een
schoontijdverdrijf
tijdverdrijf
een
schoon
was
voor menschen die
niets anders
anders te
te doen
doen hebben.
hebben.
was voor
die niets
werken niet
niet belet,
belet.
-— Al
Al goed,
goed, zegde
zegde hij,
hij, als
als 't lezen
lezen het werken
want die twee
twee dingen zijn
vijanden van
van elkaar.
elkaar.
want
zijn vijanden
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kon vermoeden
vermoeden dat
dat de
de steek
steek op
ophaar
haar bedoeld
bedoeld was.
was.
Elvire kon
bezag den
den dokter
dokter niet,
niet, maar
maar deed
deed haar
haar boek
boek toe
toe en
en ging
ging
Ze bezag
wegbrengen in
in de
deeetkamer.
eetkamer.
het wegbrengen
Van algemeenheden
algemeenheden viel
viel het
hetgesprek
gesprekopop
bijzonderheden.
Van
bijzonderheden.
nubezig
bezigwas
wasen
en
Agatha vertelde
vertelde uit
uit Simon
Simon Turchi,
T urchi, waarin
waarin zezenu
Agatha
dokter met
met den
denonderpastor
onderpastor vielen
vielen uit
uitop
opdedeverregaande
verregaande
de dokter
der fransche
fransche romans.
romans.
onzedelijkheid der
-— Daar
Daar kan
kan ikikgelukkiglijk
gelukkiglijkniet
niet
over
meêpraten,merkte
merkte
over
meEpraten,
Koornaert, die
zich geern
geern voor
voor argeloozer
argeloozer uitgaf
uitgaf dan
dan hij
hij was
was
Koornaert,
die zich
en fel
fel gesteld
gesteldscheen
scheenop
opden
deneenvoud
eenvoudvan
vandedestille,
stille,geruste
geruste
en
dorpszeden, alsof er
er daarbuiten
daarbuiten niets
niets bestond,
bestond, waar
waar hij
hij iets
iets
dorpszeden,
over weten
weten wilde.
wilde.
over
- Al dat
dat uit
uit 't vreemde
vreemde komt heeft
heeft bij
bij mij
mij een
eenverdachten
verdachten
—
reuk; ; ik
houde mij
mij aan
aan 't oude en
en bekende,
bekende, verklaarde
verklaarde hij.
hij.
reuk
ik houde
volle van
van 't gesprek
gesprek kwam
kwam een
een schooljongen
schooljongen langs
langs
In 't volle
totAgatha
Agathaging
ging
achter binnen
en bleef
bleef op
opden
denkoer
koerstaan
staantot
achter
binnen en
vernemen dat
dat 't een
boodschap was
wasvoor
voormenheer
menheerkapelaan
kapelaan
een boodschap
vernemen
verzocht werd
werd aanstonds
aanstonds naar
naar huis te
te komen.
komen.
die verzocht
nam haastig
haastig afscheid
afscheid en
en vertrok
vertrok langs
langs achter.
achter.
Hij nam
Korts daarna
daarna beweerde de dokter nu ook
ookte
temoeten
moetenvertrekken
vertrekken
Korts
tot aan
aan 't zijpoort
je.
Koomaert deed
zijn vriend
vriend uitgeleide
uitgeleide tot
en Koornaert
deed zijn
zijpoortje.
Toen hij
hij terug
terugkeerde
keerdewas
waszijn
zijnzuster
zusteralleen
alleenininde
detuinkamer.
tuinkamer.
afgeloopen, zegde
zegde hij.
hij. En
En naar
naar oude ge,
ge.
-— Daar,
zie, 't is afgeloopen,
Daar, zie,
woonte haasfte
haastte hij
hij zich
zichzijn
zijnzondagsche
zondagscheschoenen
schoenenuit
uittetetrekken
trekken
en
zijn lakenschen
lakenschen frak
frak en
en zijn
zijn boord
boordenendas.
das.Terwijl
Terwijlhij
hijdaar
daar
en zijn
nog mede
mede bezig
bezigwas,
was,kwam
kwamde
devraag
vraagaanstonds
aanstonds boven
boven die
die hem
hem
't meest belangde
belangde::
-—'K
'K weet wonder, zegde hij,
hij, wie
wieer
ernu
nuburgemeester
burgemeester wordt?
wordt?
Agatha keek
verrast op
- ja,
ja, daar
daar had
had de
de oude
oude jonge,
jongeAgatha
keek verrast
op —
dochter
eens aan
aan gedacht
gedacht —
- dat
dat was
was iets
iets nieuws
nieuws I
dochter niet
niet eens
-— Ze
Ze spreken
spreken van
van den
dendokter.
dokter....
Verstapel isisteteoud
oud;
. . . Verstapel
;
Maroy,
denken aan
aan;; Messiaen
Messiaen is
te jong
jong ....
de dokter
dokter
Maroy, geen
geen denken
is te
. . de
sprak
van —
- hij
hij wilde
wilde 't op mij
mij leggen,
leggen, maar..
maar.... .
sprak er
er van
-— Maar,
Maar, wat?
-— Ja, 'k ben
een oude
oude jonkman,
jonkman, ik
ikben
bendaar
daar zoo
zoo niet
niet in,
in, te
te
ben een
veel
gewend aan
aan het
het stil
stilleven
leven—- dat
datbrengt
brengt nog
nogalal geloop
geloopbij.
bij.
veel gewend
-— G'en zoudt het
het toch
tochzeker
zekerniet
nietweigeren
weigeren!?
riepjuffrouw
juffrouw
I? riep
Agatha
ze bleef
bleefstaan
staan met
met open
open mond
mond en
en met
met een
een vloed
vloed
Agatha en ze
woorden gereed
gereed op
ophaar
haar'• zenuwachtig
z;enuwachtig bevende
bevende lippen
lippenom
omhaar
haar
broer
overvallen.
.
broer te overvallen.
-— 'K en
heb erernooit
nooitaan
aangedacht,
gedacht,deed
deedKoornaert
Koornaert weer
weer
en heb
heel argeloos.
argeloos.
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-— Maar
heeft er
er tijd
tijd gelijk
gelijk gij
gij?
Wie
Maar Seraphien
Seraphientoch!
toch !Wie
Wie heeft
? Wie
zou
er beter
beter voor
voor dienen
dienen?? Denk
Denk toch
toch aan
aan 't goed
dat
ge
zou er
goed dat ge
eene voorzienigheid
voorzienigheid Gods.
Gods.
kunt doen
doen op
opdedegemeente
gemeente!
kunt
I 't Is eene
Zie
hoe alles
allesvervallen
vervallen enenverwaarloosd
verwaarloosd isis —
- en
en wat
wat ge
ge alal
Zie hoe
zoudt kunnen
kunnen doen.
doen. Menheer
Menheer kapelaan
kapelaan sprak
sprak er
erdaar
daar nog
nog
zoudt
even
van, hoe
hoe het
hetkwaad
kwaad hier
hierwoekert
woekert en
ende
deoverheid
overheidaltijd
altijd
even van,
slap was.
was ....
te slap
...
-— Maar, maar,
maar, deed Seraphien
Seraphien schuchter,
schuchter, 't komt toch eigenlijk
eigenlijk
is
veel
beter
thuis
in
de
gemeente.
aan
den
dokter
toe;
hij
aan den dokter toe ; hij is veel beter thuis in de gemeente,
zaken, —
- ik
ik heb
hebmij
mij daar
daar nooit
nooit mede
mede bezig
bezig gehouden.
gehouden. Dat
Dat
zaken,
zal precies
precies iets
hem ....
zal
iets zijn
zijn voor
voor hem....
-— Voor
hem!?
Voor hem
!?
-— Ja,
Ja, —
- eens
eens dat
dat Albert
Albert thuis
thuis komt,
komt, zal
zal dokter
dokter Blondeel
Blondeel
zoo
goed rentenier
rentenier zijn
....
zoo goed
zijn als
als ik
ik....
-— En
En daarom
daarom zoudt
zoudt gij
gij 't aan
aan hem
afstaan!?
eere,
hem afstaan
I ? En
En de eere,
telt
dat voor
voorniets
nietsbijbij
Denk
eens:
burgemeesterder
der
telt dat
u ?u?
— -Denk
eens
: burgemeester
gemeente, alles
naar uwen
bestieren .....
gemeente,
alles naar
uwen zin bestieren...
-— Wat isiserer?
deedElvire
Elvireverwonderd
verwonderd om
omdat
datongewone
ongewone
? deed
geluid bij
bij nonkel
nonkel en
en tante.
tante.
geluid
-— Dat ze
zenonkel
nonkelSeraphien
Seraphienwillen
willen
burgemeestermaken
maken!
burgemeester
!
riep
Agatha.
riep Agatha.
waar?
is wan
wat!riep
riephet
hetmeisje
meisjeverrast.
verrast.
-— 0, is 't waar
? Dat
Dat is
nonkel!
Proficiat nonkel
1
-— Tut,
Tut, tut,
tut, zoo
zoozeere
zeereniet.
niet.We
Wemoeten
moetendat
datvoorhands
voorhands alal
nog onbesproken
onbesproken laten
laten;; we
we zullen
zullen zien
zien hoe
hoe het
hetafloopt
afloopt;; de
de
nog
gemeenteraad moet
vergaderen en
en de
de pastor
pastor moet
moet nog
nog
gemeenteraad
moet nog
nog vergaderen
zijn
zeggen.
zijn woord zeggen.
'k Ga
ne keer
keer naar
naar den
den hof.
hof.
Ga ne
Dat
was zijn
zijn gewone
gewoneuitvlucht
uitvlucht en
en 't besluit
besluit bij
bij alle
alle rede,
rede.
Dat was
Daar ging
gingKoornaert
Koomaertom
omalleen
alleentetezijn
zijnen
enna
natetedenken.
denken.
twisten.
twisten. Daar
hoflag
lagdedestemming
stemmingvan
vanhet
hetlate
latenamiddaguur,
namiddaguur,
Over
den hof
Over den
wanneer·
de zonnesching
zonneschingbegint
beginttetegloeien
gloeienen
enalles
allesovergoten
overgotenligt
ligt
wanneer de
met
een warmen
warmen goudglans
goudglans die
diede
dedingen
dingenomhult
omhultmet
metheviger
heviger
met een
lichtschijn
waarachter de
schaduwen donziger
donziger wegduiken
wegduiken in
in
lichtschijn waarachter
de schaduwen
uur dat
dat de
de stilte
stilte begint
begint en
ende
dever,
ver.
uitsmeltende ronding.
uitsmeltende
ronding. Het
Het uur
teedering aanvangt
aanvangt van
van den
dennaderen
naderenavond,
avond,waarin
waarin de
defijne
fijne
teedering
muggen in
groepen rond
rond elkaar
elkaar dansen
dansen op
op de
de schuin
schuin ge,
ge~
muggen
in groepen
spannen zonnedraden.
zonnedraden.
Koomaert,
wandelde in de
de hemdsmouwen
hemdsmouwen over
over 't
Koornaert, waar
waar hij
hij wandelde
glooiend wegelke
wegelke tusschen
tusschen 't opene grasplein,
grasplein, langs de bloem,
bloem~
perken, onderging
stille innigheid
innigheid van
van het
het
perken,
onderging met
met voldoening
voidoening de stille
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namiddaguur. Hij
Hij kende
kende alal de
deverschillende
verschillende stemmingen die
uur van
van den
den dag,
dag, het
hetwezen
wezen
eigen
aan elk
elk seizoen,
seizoen, aan
aan elk
elk uur
eigen aan
van den
van
den hof
hof een
een ander
ander uitzicht
uitzicht gaven;
gaven ; maar
maar de uren van
van den
vooravond
na een
een warmen
warmen zomerdag
zomerdagkende
kende hij
hij als
als het
het innigste
vooravond na
omdat
dat uur
uur zoo
zoo vol
volgeheimzinnige
geheimzinnigegeluiden
geluiden
omdat de
de stilte
stilte op
op dat
was en
en planten
was
en boomen en
planten alsdan
alsdan in
in 't goud te baden stonden.
morgen,, de middagmiddag, en
De morgen-,
waren iets heel
heel
en de avondstonden waren
ging het
hetbeter
beterom
omtetedenken;
denken; zijn
zijnwezen
wezen deinde
deinde
anders. .... Nu ging
open en
open
en alles
alles lag
lag wijd
wijd uit
uitgespreid
gespreid ininduidelijke
duidelijke herkenbaarherkenbaar,
heid. Vandaag
iets heel
heel eigenaardigs
eigenaardigs bij,
bij, iets
iets dat
dat
Vandaag was
was er
er nog iets
opwelde uit
opwelde
uit zijn
zijn eigen
eigen gemoed,
gemoed, maar
maar tastelijk onder zijn
zijn blik,
op de
op
de omgevende
omgevende dingen
dingen scheen
scheen te
te liggen.
liggen. 't Gevoel van
van den
den
wekedag was
gebroken omdat
omdat hij
hij hier
hier met
metzijn
zijn zondagsche
was gebroken
kleeren rondliep
en werkeloos
werkeloos moest
moest blijven
blijven en
en wandelen
rondliep en
zonder iets
iets aan
ze die kleeren te bevuilen.
bevuilen.
zonder
aan te
te raken
raken uit
uit vree
vreeze
Hij
kon
Hij kon eene voorschoot
toch wat
wat poenderen
voorschoot gaan
gaan halen
halen en
en toch
maar hij
in tweestrijd
tweestrijd met
met zichzelf
zichzelfen
enwist
wistniet
nietwaaraan
waaraan
maar
hij bleef in
toegeven
aan die halfslachtige
toegeven:: aan
halfslachtige feeststemming
feeststemming ofwel
ofwel aan
aan 't bebe,
van den
wuste gedacht
gedacht van
den gewonen
gewonen wekedagschen
namiddag.
wekedagschen namiddag.
En tezelfder
onderging hij
buiten te
te
tezelfder tijde
tijde onderging
hij 't genot om er
er buiten
door te
te loopen
twee verschillende
verschillende dingen
dingen door
blijven, tusschen die twee
als een
een vreemde
vreemde toeschouwer
toeschouwer voor
voor wien het hier 't eene noch
als
't andere
andere zijn
kan. Hij
Hij stond
stond buiten
buiten zich
zich zelf,
zelf, zag
zag de
de omgeving
zijn kan.
anders,
nieuw genot om
om de
de vruchten,
vruchten, de
de boomen te
anders, had
had een
een nieuw
bewonderen in
de roerlooze stilte
lucht, in den gouden
bewonderen
in de
stilte van
van de lucht,
rust deed
deed hem
hem aan
aan als
als een
eennieuwigheid.
nieuwigheid. Dat
Dat
zonnesching. De rust
ruischte hem
hem nog
de ooren en
aanhoudend klokkengeluid ruischte
nog in de
nu dat
dat ze
ze zwegen
zwegen enenuitgeluid
uitgeluidwaren,
waren, scheen het dubbel
dubbel
nu
- men
men was aan
aan die
die stilte
stilte niet
nietmeer
meergewend,
gewend,men
menvoelde
voelde
stil, —
iets eigenaardigs.
eigenaardigs.
't als iets
zijn hof
hof was
was Koornaert alleen heer
heer en
en meester
meester van
van zijn
zijn
Hier in zijn
handelen en
en gebaren,
gebaren, ongedwongen,
ongedwongen, van
vanniemand
niemand gezien,
gezien, inin
handelen
met zich
zich zelf
zelf te
te leven.
leven. Nu
Nuechter
echterwas
waserereen
eenrimpeling
rimpeling
't genot om met
spiegelvlak van
zijn bestaan.
bestaan. Door dat
dat eene woord was
was er
er
van zijn
in 't spiegelvlak
en daarom
daarom moest
moesthij
hij denken,
denken,overleggen,
overleggen,
eene roering begonnen en
alle kansen
kansen bekijken,
bekijken, zich
zich zelf
zelfondervragen,
ondervragen, bepolsen om met
met
alle
voorzichtigheid, zijn
zijn haperenden geest, bereid
bereid
zijne ingeboren voorzichtigheid,
zijn en
en vooruit
vooruit tetezien
zien alle mogelijke gebeurtenissen
gebeurtenissenwaartoe
waartoe
te zijn
zijn besluit
besluit aanleiding
aanleiding zou
zou geven.
geven. Hij
Hij kende
kende zijn
zijn eigen
eigenwan,
wanzijn
zin, zijn
zijn onbesloten
onbesloten karakter.
karakter. Ik ben
ben een
een dobberaar,
kelbaren zin,
en nooit
nooit
hij bij
bij zich
zich zelf,
zelf,ikikheb
hebheel
heelmijn
mijnleven
levengedubd
gedubd en
zegde hij
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ergens
uitgekomen; maar
maar dat
dat juist
juist was
wasdedeeigenschap
eigenschapvan
vanzijn
zijn
ergens uitgekomen;
Het
geluk
want hij
hij voelde
voelde het
hetgoed
goednergens
nergens uit
uit tetekomen.
komen. Het
geluk want
geluk had
had hij
hij altijd
altijd gezocht
gezochtiningemoedsrust.
gemoedsrust. De
De vrees
vrees voor
voor
geluk
alles
kunnen storen
storen had
had hem
hem altijd
altijd weer,
weeralles wat
wat die
die rust
rust zou
zou kunnen
dood.
houden en alle
alle besluit
besluit tot
tothandelen
handelenwas
wastegen
tegen die
dievrees
vrees dood,
houden
Zoo was
waszijn
zijn gemoed
gemoed eigenlijk gebleven als het spiegel,
spiegel.
gevloeid. Zoo
vlak van
van een
een vijvertje
vijvertje veilig
veilig in
in diepen
diepenoever.
oever.Maar
Maar boven
boven dat
dat
vlak
vlak zweefde,
zweefde, als
als een
eenvage
vagewasem,
wasem,het
hetverlangen
verlangennaar
naar eene
vlak
roering, naar
naar eene gebeurtenis
gebeurtenis;; en tusschen de vrees
vrees en
en 't ver.
roering,
ver,
langen
naar die roering
roering was
was zijn
zijn leven
leven heen
heen geslierd
geslierd hier
hier in
in
langen naar
de
stille omheining
omheining van
van den
den tuin
tuin t'einden het kalm stille dorp.
dorp.
de stille
Als kleine
kleine jongen
jongen liep
liephij
hij reeds
reeds met
met den
den kop
kop vol
voldroom,
droom.
Als
gedachten. Alles
wat buiten
buiten de
dewerkelijkheid
werkelijkheid lag
laghad
had hem
hem
gedachten.
Alles wat
aangetrokken
zich de
dedingen
dingenanders
anderstetezien
ziendan
dan
aangetrokkenen
en hij
hij dwong zich
waren. Maar
Maar zijn
zijn visioenen
visioenen moest
moest hij
houden;;
ze waren.
hii voor zich zelf
zelf houden
met zijn
zijn schuchterheid
schuchterheid van
van kleinen
kleinen knaap
knaap stond
stond hij
hij alleen
alleen
met
oudere broers
broers en
en twee
twee zusters
zusters die
die al
al vroeg
vroeg in
in
vier oudere
tusschen vier
de hofstede
hofstedegewend
gewendwaren.
waren.
het boerenbedrijf
boerenbedrijf en
en 't rumoer
rumoer van de
De kleine
kleine jongen
jongen was
wasmaar
maar bang
bangdat
datmen
meniets
ietseigenaardigs
eigenaardigs
aan
hem merken
merken zou
zou want
want dan
dan kreeg
kreeg hij
hijklop
klopvan
vanzware
zware
aan hem
op zijn
zijn lijf
lijfenenhijhijmoest
moestden
denspot
spotverdragen
verdragenen
en 't grove
vuisten op
vuisten
lachen van
kerels die met
met hun
hun twee
twee beenen flink
lachen
van kerels
flink op den grond
Hij voelde
staan
zware werktuigen
werktuigen hanteeren heel
den dag.
dag. Hij
staan en zware
heel den
zich
alleen in
in zijn
zijnwereldje
wereldjealsalseen
een
zonderling.Maar
Maareens
eens
zich alleen
zonderling.
dat
hij was
wasbeginnen
beginnenboeken
boeken lezen
lezen werd
werd die
die wereld waarin
dat hij
hij tot
tot nu
nu toe
toealleen
alleengestaan
gestaanhad,
had, als
als bij
bij tooverslag bevolkt
hij
-— hij
zich in
in een
eentalrijk
talrijk gezelschap
gezelschap van
van wezens
wezens gelijk
gelijk
hij voelde zich
hij zelf
zelf -— zijn droomen kregen
elk nieuw
nieuw
hij
kregen vaste
vaste gestalte
gestalte en
en elk
boek opende
opende hem
hemnieuwe
nieuweuitzichten
uitzichtenenenverrassingen.
verrassingen. Rozen.
boek
Rozeno
en rozenkleur was 't open.
en toegaan
toegaan der
der dagen.
dagen. Zijn
Zijn
geur en
geur
open, en
gewoonste dingen
dingen
droom vermooide heel zijne omgeving en de gewoonste
kregen verrukkelijke
verrukkelijke gestalten
visioen. Noch
Noch stoot
stoot
kregen
gestalteninin zijn
zijn visioen.
noch spot
spot konden
konden den
den jongen voortaan
voortaan tot de
de werkelijkheid
werkelijkheid
noch
het
terug
brengen. Broers
Broers en
en zusters
zusters liepen
liepen en
en wrochten op
terug brengen.
op het
terwijl Seraphientje er
als een
eenslaapwandelaar
slaapwandelaar stond en
en
hof terwijl
er als
rond doolde
trekken van
van 't geen
rond
doolde zonder
zonder zich
zich iets
ietsaan
aantetetrekken
geen de
anderen belangde.
belangde. Waar hij
hij niet
niet zijn
zijn moest verscheen
hij en
en
anderen
verscheen hij
waar
hij geroepen
geroepen werd,
werd, was hij
hij niet
niet te
te vinden.
vinden. Meestal
Meestal was
was
waar hij
hij
hij weggescholen
weggescholen met
met een
een boek
boek en
endaar
daar werden
werden de
de gebeurte.
gebeurte,
nissen
zijner
verbeelding
hem
werkelijker
dan
nissen zijner verbeelding hem werkelijker dan 't geen rond
Vrouw Koomaert
er de
de roeping
roeping in
in
hem leefde
leefde en
en liep.
liep. Vrouw
hem
Koornaert zag
zag er
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van
van den
den geleerde
geleerde —- haar
haar ander
anderkinderen
kinderen hadden
hadden nooit
nooit een
een
boek bezien
bezien —
- en
en haar
haar geheim
geheim verlangen
verlangen om
om een
eenpriester
priester tete
boek
hebben zette
zette haar
haar aan
jongsten zoon te
te laten
latenstudeeren.
studeeren.
hebben
aan den
den jongsten
Zoo
Zoo was
was Seraphien
Seraphien tegen
tegen 't gedacht
boer Koornaert
Koornaert en
en
gedacht van boer
de andere
de
andere broers,
broers, naar
naar 't collegie getrokken.
jongen had
had
getrokken. De
De jongen
zich laten
laten doen
doen met
met de
demeening
meeningdat
datdedehemel
hemelvoor
voorhem
hemopen
open
zich
ging, maar
maar evengauw
evengauw was
was hij
hij afgeschrikt
afgeschrikt voor
voorde
deharde
harderegel,
regelmaat van les,
less en
enspeeluren
speelurenenenvoor
voorden
dendruistigen
druistigeno;ngang
omgangmet
met
maat
leerknapen. Hij
Hij miste
miste de
de innigheid
innigheid en
engezelligheid
gezelligheidvan
vanhet
het
de leerknapen.
huiselijke, de
de vrijheid
vrijheid van
van den
den gemoedelijken
gemoedelijkenslentertocht.
slentertocht.
eigene huiselijke,
dien kuddekweek
kuddekweekbleef
bleefhijhijals
alsdedeeenzame,
eenzame,altijd
altijdafwezig
afwezigmet
met
In dien
de gedachten, onverschillig
onverschillig bij
bij alles
alles wat
wat er
er gebeurde.
gebeurde. Zachtaardig,
Zachtaardig,
stil,
onopgemerkt, had
had hij
hijdedeleergangen
leergangenmeegemaakt
meegemaakt zonder
zonder
stil, onopgemerkt,
er
meer van
van meê
meê tetedragen
dragendan
danhet
hethoognoodige
hoognoodigeom
omvooruit
vooruittete
er meer
komen. En na jaren
jaren geduld en
en innerlijke
innerlijke treurnis,
treurnis, toen
leers
komen.
toen een leer,
meester het
lastig had
had gemaakt,
gemaakt, was
was hij
hij weg
weggeloopen
geloop en
meester
het hem
hem te lastig
naar huis en
en bleef
bleefhalsstarrig
halsstarrigweigeren
weigerennog
nogweer
weertete keeren.
keeren. Het
Het
naar
zonder dat
dat hij
hij daarom besloot
besloottetewerken.
werken.
leeren had hij laten steken zonder
een heerekind
heerekind dat
dat ziekelijk
ziekelijk is,
is, was
washij
hijblijven
blijvenronddolen
ronddolen
Als een
endedebedrijvigheid,
bedrijvigheid, als
als iemand
iemand die
die
tusschen
werk heen
heenen
tusschen het werk
altijd
maar op
op zoek
zoekisisnaar
naarbezigheid
bezigheidenenerernergens
nergensvinden
vindenkan.
kan.
altijd maar
van gemoed,
gemoed,stilzwijgend,
stilzwijgend,snuisterend
snuisterend
Altijd tevreden,
tevreden, zacht van
bij beuzelarijen,
beuzelarijen, poenderend,
poenderend, aan
aan 't geen anderen
anderen lieten liggen,
bij
sleet hij
hij zijne
zijne dagen.
dagen. Moeder
Moeder beschermde
beschermde het
hetkeppekind
keppekindvoor
voor
de harde
harde aanvallen
aanvallen die hem
hem bedreigden
bedreigden en
eneindelijk
eindelijkwas
wasmen
men
de
doening van
van«het
«hetdroomerke»
droomerke» gewend
gewend geworden
geworden en
en zag
zag
de doening
niemand
meer naar
naar hem
hem om.
om.
niemand meer
Van 't geen
er leefde
leefde ininzijn
zijngemoed
gemoedenenererdiepe
diepeverscholen
verscholen
geen er
geen hij
hij met
met zich
zichronddroeg
ronddroeg van
van droomen
droomen en
en
zat, van
van 't't geen
zat,
van.
mijmerij, daar
niemand 't minste
mijmerij,
daar vermoedde
vermoedde niemand
minste van.
N ooit iemand
iemand had
had hem
hem betrapt
betrapt op
een ongewone
ongewone daad
daad of
of
Nooit
op een
gezien met
met iets
ietsdat
datonverstandig
onverstandigwas
wasofofberispelijk.
berispelijk.Zijn
Zijn
bezig gezien
binnenkant bleef
eenieder gesloten
gesloten en
en 't'tgeen
geen er
er van
van
binnenkant
bleef voor
voor eenieder
binnen ontloken
ontloken was en
en bofte,
botte, bloeide
bloeideerernooit
nooitiets
ietsopen
openvoor
voor
binnen
aanschijn van
Nooit was
was erereen
een van
van de
de voor,
voorvanden
den dag.
dag. Nooit
't aanschijn
nemens
waaraan hij
hij maanden
maanden lang
lang gebouwd
gebouwd had,
had, gerijpt
gerijpt tot
tot
nemens waaraan
Op
het
punt
om
iets
uit
te
spreken
of
daadveerdigheid.
daadveerdigheid. Op het punt om iets uit te spreken of tete
zoo hevig
hevig leefde
leefdeinillzijn
zijnbinnenste,
binnenste,
van 't geen
geen zoo
verwezenlijken van
Deberedeneering
beredeneering
was de
de koude
koude twijfel
twijfel het
hetkomen
komensmachten.
smachten. De
was
doodgelegdbinst
binst
en
de aarzelende
aarzelende voorzichtigheid
voorzichtigheid had
had het
het alaldoodgelegd
en de
het
gereed en volgroeid
volgroeid was
was om
om naar
naar buiten
buiten te
te komen.
komen.
het gereed
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Vader
en moeder
moeder waren
waren gestorven
gestorven;; de
de broers
broers waren
waren d'een
d' een
Vader en
na
den andere
andere getrouwd
getrouwd;; eene
eene der
der zusters
zusters had
had haar
haar ongeluk
ongeluk
na den
gevonden
in een
eenromantisch
romantischliefdesavontuur
liefdesavontuur en
en de
demislukte
mislukte
gevonden in
Halven
student was met zijn jongste zuster
zuster alleen overgebleven.
overgebleyen.t't'Halven
hun leeftijd,
hun
leeftijd, te
te laat
laatom
omnog
nogiets
ietsteteondememen,
ondernemen,hadden
hadden zij
zij
beiden
ouderlijke hof verlaten
verlaten en
waren op eene
eene heeren,
heeren.
beiden het
het ouderlijke
en waren
Hetdochtertje
dochtertje van
van hun
hun
doening
samen komen
komen rentenieren.
rentenieren. Het
doening samen
ongelukkig
een pleegkind
pleegkind op,
op.
ongelukkik gestorven
gestorven zuster
zuster hadden
hadden zij
zij als
als een
genomen en gekweekt.
genomen
gekweekt.
Seraphien ininzijn
zijnleven
levenverwacht
verwacht en
en gedroomd
Van
al 't geen Seraphien
Van al
had,
was er
er niets
nietsgebeurd.
gebeurd. Zijn
Zijn leven
leven was
was als
als een
een effen
effen ge,
gehad, was
spannen
zijn dagen
dagen waren
waren zoo
zoo kalm
kalm voorbij
voorbij gegaan
gegaan
spannen draad
draad en
en zijn
De
als
de onberoerde
onberoerde luchtkring
luchtkring een
een zomerschen
zomerschen uchtend.
uchtend. De
als de
gebeurtenissen
waren langs
langs hem
hem voorbij
voorbij gegaan
gegaan zonder
zonder hem
hem
gebeurtenissen waren
doorheen
heengestapt
gestaptals
alsdoor
dooreen
eendamp
damp
te
raken; ; hij
hij was
was ererdoor
te raken
waar alles
alles voor
voor zijn
waar
zijn greep
greep uiteen
uiteen vloeide
vloeide zonder
zonder dat
dat hij
hij zelfs
zelfs
de
kans had
had iets
iets te
te weigeren
weigeren of
of aan
aan te
te nemen.
nemen. In
In zijn
zijn jeugd
jeugd
de kans
had hij
had
hij de
de hartstochtelijke
hartstochtelijke liefde gekend
gekend en
en de
devlam
vlamder
derdrift
drift
voelen laaien,
laaien, maar
maar binstdien
binstdien zat
zathij
hij te
te twijfelen
twijfelen of
of 't wel liefde
drift
heeten
hijhet
het
drift
heetenkon,
kon,zonder
zonderererooit
ooitaan
aantetedenken
denken
was en
en ofofhij
om
zijn passie
passie een
een gestalte
gestalte te
te geven
geven ofofzijn
zijngevoelen
gevoelenkenbaar
kenbaar
om zijn
te maken.
maken.
N
u was
was hij
hijdede
stillerentenier
renteniergeworden
geworden die
die leeft
leeft op
op zijn
zijn
Nu
stille
sliffers, houdt aan
aan zijn
zijngemak
gemaken
enveiligheid
veiligheid;; voor
voorwie
wiede
dedagen
dagen
sliffers,
zijn
zijn het afwinden
afwinden van
van den
dentijd
tijdaan
aandedeketen
ketenvan
vaneen
eenuurwerk,
uurwerk,
- voor
geworden
—
voor wien
wien het late namiddaguur van
van den levensloop geworden
als een
eenbestendigheid
bestendigheid —
- iets
iets dat
dat stil
stilstaat
staat om
omnooit
nooitmeer
meer
is als
veranderen. Aan
een levensdoel
levensdoel dacht
dacht hij
hij allang
allang niet
nietmeer.
meer.
te veranderen.
Aan een
't Eenige wat hem
hem aanbelangde
aanbelangde 't waren zijn planten en groensels
groensels
en zijn
zijn eenige
eenige liefhebberij
liefhebberij was
was het
hetnagaan
nagaan van
van den
dengroei,
groei,het
het
oppassen,
oppassen, het
het kweeken
kweeken het
het bezorgen
bezorgen van
van alal 't geen er
er leefde
leefde
hofenentuin.
tuin.Niemand
Niemandhad
hadooit
ooitkunnen
kunnen
op zijn
zijn doening
doening ininhof
op
ofvermoeden
vermoeden dat
datSeraphien
Seraphien eene
eene ontgoocheling
ontgoocheling door
door
raden of
raden
't leven droeg,
droeg, dat
dat hij
hij leed
leedofoftreurnis
treurnisvoelde
voeldeomdat
omdathij
hijnooit
nooit
den draad
draad der
derilluzie
illuzieaan
aanden
den
draadder
derwerkelijkheid
werkelijkJ:teid had
had
den
draad
Op zijn
zijn gladgeschoren,
gladgeschoren, mager
mager wezen
wezen lag
lag
kunnen vastknopen.
vastknopen. Op
kunnen
stille, gemoedelijke
gemoedelijkewelgezindheid
welgezindheid;
zijne donkere
donkere oogen
oogen
een stille,
; zijne
loechen als
als twee
tweesterretjes
sterretjesen
enzijn
zijngestadige
gestadigeglimlach
glimlach toonde
toonde
loechen
goedhertigebedaardheid
bedaardheidvan
vaniemand
iemanddie
diemet
metalles
allestevreden
tevreden
de goedhertige
Opzijn
zijnvoorhoofd
voorhoofdechter
echteren
enininden
dengespannen
gespannen hoek
hoek der
der
is. Op
lagde
deernst
ernstgemeerd
gemeerdenenininzijne
zijnewoorden
woordenhad
hadhij
hij
wenkbrauwen lag

128
128

DORPSLUCHT.
DORPSLUCHT.

een grooten voorraad
voorraad levenswijsheid,
levenswijsheid, die
die getuigden
getuigden veelal dat
hij met
met den
denblik
blikalle
alledingen
dingenuit
uiteen
eenzekere
zekerehoogte
hoogtebeschouwde.
beschouwde.
hij
jaren lang
lang in
in zijn
zijn binnenste
binnenste heerschte,
De gemoedsrust die jaren
prente geslegen over heel
heel zijn
zijn wezen,
wezen, maar
maar die
die inwendige
inwendige
had prente
kalmte strookte
strookte niet met
met de
de aarzelachtigheid
aarzelachtigheid van zijn
zijn uiterlijk.
uiterlijk.
kalmte
zijne oogen
oogen rustig
rustig keken
keken en de
de eenbaarlijke
een baarlijke glimlach
glimlach
Terwijl zijne
zijn wezen
wezen blonk,
blonk, kon
kon hij
hij soms
somseen
eenweifelend
weifelendgebaar
gebaarvan
van
op zijn
lange armen
armen niet
niet onderdrukken
onderdrukken;; zijn handen wrochten
wrochten onge~
de lange
onge,
zijn groote voeten aarzelden
aarzelden onder zijn
zijn lang,
lang, houterig
houterig
durig en zijn
rond te
te tasten,
in onvasten
onvast en tred.
tred. Hij
Hij scheen
scheen altijd
altijd naar
naar iets
iets rond
lijf in
naar steun
zoeken in
in de
de lucht.
lucht.Als
Alshij
hijbijbijgeval
gevaleen
eenbesluit
besluit
naar
steun te
te zoeken
moest nemen
nemen ofofonverwachts
onverwachtsover
overiets
iets
werd
aangesproken,
moest
werd
aangesproken,
verried hij
hij met
met heel
heel zijn
zijn doening de schuchterheid
schuchterheid
zoogauw verried
van zijn
zijn gemoed
gemoed;; hij
hij begon te
te stameren,
stameren, zijn
zijn vingers scher.
scher,
van
relden open,
open, zijn
zijnoogleden
oogledenknipten
kniptenzenuwachtig
zenuwachtigen
en zijn onderste
relden
begon te
te beven
beventerwijl
terwijl zijne oogen vreesachtig rondschichften.
rondschichtten.
lip begon
Maar sedert
sedert jaren
jaren was
was 't niet
niet voorgevallen
voorgevallen dat
dat een
een onverMaar
onver,
schok door
of iets
iets zijn hertsrust
hertsrust
door zijn
zijn lijf
lijf was
was gegaan
gegaan of
wachte schok
was de
had beroerd
beroerd en
en allang was
de onderstelling
onderstelling bij
bij hem
hemvergaan
vergaan
had
aandoening. Hij
Hij had er
aan de
de mogelijkheid
mogelijkheid van
van eenige aandoening.
er zich
zich
aan
geschikt tot
tot de
derust
rustzijn
zijngemoed
gemoedversteend
versteend
in geschikt
van langerhand in
scheen
hebben en
enhet
hetoude
oudeverlangen
verlangennaar
naar eene gebeurtenis,
scheen te hebben
begeerte naar
naar een
een onverwacht
onverwacht voorval,
voorval, lokte
lokte hem
hem nu
nu enkel
enkel
de begeerte
Die verals de
de herinnering
herinnering aan
aan een
een kinderachtige
kinderachtige illusie.
illusie. Die
ver,
nog als
viammetje uit een
wachting was
vergaan als het
het vlammetje
een oordjekeersje
was vergaan
en bij
bij gebrek
gebrek aan
aan werkelijke
werkelijke beroering
beroering schiep
schiep hij
hij er
er nog
nog enkel
enkel
in zijne
Spannende toestanden
toestanden zocht
zocht hij
hij in
in de
de
verbeelding. Spannende
zijrve verbeelding.
boeken
de effenheid
effenheid van
van zijn
zijn levensspiegel trachfte
trachtte hij
hij een
boeken en de
beetje te
te beroeren
beroeren door
door het
hetverplaatsen
verplaatsen zijner
zijnerpersoonlijkheid
persoonlijkheid
beetje
in de
de lotgevallen
lotgevallen en
en de
detoestanden
toestanden die
diehem
heminindedefantastische
fantastische
verhalen
werden.
verhalen uitgebeeld werden.
In
den effenen
effenen gang
gang der
der dagen,
dagen, in
in 't't regelmatig opvolgen
In den
der
seizoenen, -— terwijl
bezig was
was aan
aan de
de dagelijksche
terwijl hij
hij bezig
der seizoenen,
dingen
in den
dentuin
tuinenen
strakkegoedaardigheid
goedaardigheid sprak
sprak uit
uit
dingen in
de de
strakke
voor,
de
lijnen van
van zijn
zijn gelaat,
gelaat, werkte
werkte achter
achter het
het gerimpelde
gerimpelde voor~
de lijnen
hoofd de
de ongedurigheid
ongedurigheid zijner
zijner gedachten.
gedachten.
de stemmingen
Al naarvolgens tijd
weer, wisselden de
stemmingen van
van
tijd en weer,
het
behagen
in
treurnis naar levenslust,
- schiep
zijn zin het behagen in de
schiep zijn
levensiust, —
welden de
omgeving
kwam het
het hem
hem al
al lusteloos
lusteloos voor,
voor, -— welden
omgeving of kwam
over de
beschouwingen
het leven,
leven, over
over 't bestaan, over
beschouwingenop
op over
over het
het
vergankelijkheid
naar gelang
gelang hij
hij zich
zich gaan
gaan liet
liet of het
vergankelijkheidenen al
al naar
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wilde
wilde opnemen,
opnemen,zag
zaghij
hijneer
neerop
opzijn
zijneigen
eigenbestaan
bestaanmet
metmelancolie
melancolie
met onverschilligheid.
onverschilligheid. Soms
Soms voelde
voeldehij
hijzich
zichaan
aan 't afgaan
ofwel met
naar den
ouderdom en
en heel
heel 't verleden
verleden scheen
scheen hem als
als een
een
naar
den ouderdom
rustige Zondagnamiddag
Zondagnamiddag waar
waar de
deweemoed
weemoedover
overhangt
hangt
doove, rustige
onvoldaan verlangen
verlangen en
eeuwige begeeren.
begeeren. Anders
Anders
en het eeuwige
om 't onvoldaan
alseen
eenpoenige
poenigegelukszak'met
gelukszak met de
de
weer beschouwde
beschouwde hij
hij zich
zich als
weer
voldoening zijner
zijner rust
rust die
die nooit
nooitgestoord
gestoordwerd
werddoor
doorhevigheid
hevigheid
van
hevigheidvan
vansmart
smart—- als
alsde
degepaste:middel,
gepaste =middel~
van geluk
geluk ofofhevigheid
matigheid tusschen
tusschen twee
twee uiteinden.
uiteinden.
matigheid
en 't verdriet worden
worden vermeden
vermedendoor
doorhet
hettemperen
temperen
't Ongeluk en
der begeerten,
begeerten, meende
meende hij.
hij. De
Degroote
groote
gelukszoekersstellen
stellen
der
gelukszoekers
voor hem
hem
zich altijd
altijd bloot
bloot aan
aan het
hetgrootste
grootsteverdriet.
verdriet. 't Geluk
Geluk voor
zich
was gelegen
gelegen in
in de
de volkomene
volkomene rust.
rust. Zijn
Zijnhert
hertmoest
moestbeveiligd
beveiligd
was
blijven voor
voor tocht
tochten
en groote
grootewinden.
winden. 't Verdriet buiten houden,
houden,
blijven
dat gaf
gaf alaldedegrootste
grootsteeigenschap
eigenschapvoor
vooreen
eengelukkig
gelukkigleven.
leven.
dat
er verder
verder voor
voor genoegens
genoegensaan
aan't'therte
herte nog
nognoodig
noodigwaren
waren
Wat er
dat kon
kon men
men op
opkunstmatige
kunstmatige manier
manier aankweeken
aankweek en door
door 't ver~
dat
ver,
rijken der
verbeelding, door
der fantazie.
fantazie. Met
Met de
de
rijken
der verbeelding,
door 't spel
spel der
gedachten in weelde
weeldebaden,
baden,zinnelijke
zinnelijkegenoegens
genoegensscheppen
scheppenmet
met
gedachten
genotmet
met de
de
verbeelding, voldeed hem
hem zoozeer
zoo zeer alsof
alsofhij
hij 't'tgenot
de verbeelding,
't
in
bezit
hield.
Zulk
genot
stoorde
niemand,
handen
en
met
lijf
in
hield.
Zulk
genot
stoorde
niemand,
handen
met
daarvan kon
in zijn
zijn eentje
eentje de
dedeugd
deugdsmaken
smaken als
als een
een
daarvan
kon men
men in
weeldigaard en
het teerde
teerde 't'tleven
leven of
ofde
degezondheid
gezondheid niet
nietaf.
af.
weeldigaard
en het
Alle voordeelen
voordeelen waren
waren er
hij nam
nam het
het in
in als
als een
een
er aan
aan vast
vast en
en hij
geneesmiddel al
naar volgens
volgens de
de behoefte
behoefte zich
zich gelden
gelden deed.
deed.
geneesmiddel
al naar
Maar
soms voldeed
voldeed die
die fictie
fictie hem
hem niet
nietgeheel
geheel—
- de
deverbeel,
verbeel_
Maar soms
ding wekte
wekte begeerte
begeerte naar
naar echte
echte voldoening
voldoening en
entastelijk
tastelijk genot.
genot.
Hij
voelde de
deleegheid
leegheidwaarin
waarin hij
hij ploeterde
ploeterde;; het
hetzelfbedrog
zelfbedrog
Hij voelde
grinnikte
tegen en
en zijn
zijn bedrogene
bedrogene zinnen
zinnen wilden
wildeniets
iets
grinnikte hem
hem tegen
werkelijks
over
zijn
gemoed
woog
dan
als
een
last
de
effene
werkelijks — over zijn gemoed woog dan als een last de effene
geenhij
hijals
alsdedeeigenschap
eigenschapvan
vanzijn
zijn
stilte
van zijn
zijn bestaan
bestaan en
en 't'tgeen
stilte van
geluk
beschouwd had
had werd
werd dan
dan weer
weer de
de lauwe
lauwekost
kostdie
diehem
hem
geluk beschouwd
tot
walgens toe
toe verveelde.
verveelde. Met
Metnieuwe
nieuwevoorspiegeling
voorspiegeling van
van
tot walgens
vreemde
dan niet
niet teteverhelpen
verhelpen—- al
al
vreemde gelukstoestanden
gelukstoestanden was
was het dan
wat
er in
in dedeboeken
boekengebeurde
gebeurdeliet
liethem
hemonverschillig,
onverschillig, het
het
wat er
boeide
hem niet
niet meer.
meer. Hij
Hijmoest
moestberusten,
berusten,de
devlaag
vlaaglaten
laten
boeide hem
overgaan,
gezonde levensinzicht
levensinzicht hem
hem weer
weer in
in
overgaan, wachten
wachten tot
tot het gezonde
de
rechte verhouding
verhouding zou
zou plaatsen
plaatsen met
met zijne
zijne omgeving.
En
de rechte
omgeving. En
eindelijk
rust terug
terug met
met de
debelangstelling
belangstelling in
in't't geen
geen
eindelijk keerde
keerde de
de rust
hem
als werkelijkheid
werkelijkheid omringde:
omringde: 't't genot
genot in
in den
den groei
groei der
der
hem als
planten,
't gezicht
groen der
der blaren,
blaren, in
in de
de weelde
weelde
planten, in
in 't
gezicht van
van het
het groen
?

I.
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licht en
en warmte, in 't besef
zijn schoonen vrijen tijd
tijd
van licht
besef van zijn
Dan weer
weer werd
werd
hij beschikken kon naar
naar goedvinden.
waarover hij
goedvinden. Dan
het bewustzijn
bewustzijn van
van 't leven
alleen al
al de
de groote kostbaarheid,
leven alleen
het
al 't andere
andere bijzaak
bijzaak werden
werden zonder
zonder tel.
tel. Waar
Waarhij
hij wan,
wan.
waarbij al
waarbij
door den
den tuin,
tuin, met
metdedehanden
handeninindedebroekzakken
broekzakken en
en
delde door
strooien hoed
hoed op
opden
denkop,
kop,voelde
voeldehijhij
zichalsalseen
eenkoning.
koning.
den strooien
zich
gezond, 't gemoed
gemoed gerust
gerust en
en zonder
zonder eenige begeerte of
of
't Lijf gezond,
verlangen
verlangen naar
naar de
de toekomst.
toekomst. Zoo
Zoomoest
moesthij
hijzich
zichtrachten
trachten tete
- hij
hij wist het
het elaas —
- dat
dat was
was de
de juiste
juiste middenlijn
houden —
geluk gewend
gewend en
en
waar hij
hij telkens
telkens afdwaalde
afdwaaldewanneer
wanneer hij
hij 't geluk
waar
werd en
en naar
naar hooger wilde,
wilde, waar
waar hij
hij den
den steun
steun miste en
moe werd
omkantelde in
de leegte
leegteofof
wanneerhij
hijdedekracht
krachtliet
liet ontomkantelde
in de
wanneer
ont,
zinken
zinken en
en den
den lust
lustaan
aandedegewone
gewonedingen
dingenverloor
verlooren
en te
te zuchten
. . . eene
ofnooit
nooitkomen
komen zou
zou...
eene
begon naar
naar iets
iets dat
dat niet
niet kwam
kwam of
begon
van 't geen zijne verbeelding had
had aangekweekt
aangekweekt::
verwezenlijking van
En nu was
was het
het
vechten tusschen vrees
vrees en
en begeerte.... En
het vechten
Geen hij
hij niet
nietgeloofd
geloofd had
had dat
datooit
ooitkomen
komen zou
zou:: eene
eene
er!
el.! 't Geen
gebeurtenis met
hem nu
nu tetewachten.
wachten.
gebeurtenis
met hem
hem zelf stond hem
van de namiddag,
namiddag.
Hij wandelde
wandelde over
over de
de paden
paden in
in 't genot van
Hij
van zijn
zijn rustigen
rustigen tuin,
tuin, met
met 't weeldezicht
stemming, in
in 't genot van
weeldezicht
stemming,
en planten,
planten, maar
maar dat
dat alles vormde
over de
de pracht -der
boom en en
'der boomen
over
nu slechts
slechts de
dekleurrijke
kleurrijkeachtergrond
achtergrond waartegen
waartegen dat
datandere
andere
nu
overeind
stond. Zijne
Zijne oogen zagen
zagen verder
verder dan
dan de
de werkelijk.
werkelijk,
overeind stond.
heid en
en er
er roesde als
een verre
verre muziek
muziek door
door zijne ooren terwijl
als een
hij houden
houden moest
moest om
om niet
niet gejaagd
gejaagd te
te loop
en over
wegels,
loopen
over de wegels,
hij
zich
dwingen om uiterlijk
kalm te blijven.
blijven.
uiterlijk kalm
zich dwingen
Sedert de dokter dat ééne woord gesproken had
had en
en daarmede
daarmede de
mogelijkheid
gewekt aan
aan iets
ietswaaraan
waaraan hij uit zichzelf nooit
mogelijkheid had gewekt
ineens wakker
had
durven denken,
denken, was
was Koornaert ineens
wakker geworden
geworden
had durven
richtingen uit.
uit. Heel
en
ging zijn
zijn begeerte
begeerte langs
langs onvermoedde richtingen
en ging
die slapende
slapendegemoedsrust
gemoedsrustwas
wasverbroken
verbrokenenenhij
hijdacht
dachtererniet
nietaan
aan
beproeven.
zich
in te
te toornen
werking te beproeven.
toomen af achterwaardsche werking
zich in
Hij
stond voor
voor een
een ommekeer
ommekeer in
in zijn
zijn leven
- het onverwachte
leven —
Hij stond
waaraan
heel zijn
zijn leven
leven geloofd
geloofd en
engetwijfeld
getwijfeld had
had -— het
waaraan hij
hij heel
was
er. Hij
Hijmoest
moesthet
hetgrijpen
grijpen ofofhet
hetverwerpen.
verwerpen. Ja,
Ja, nu
nu was
was
was er.
het
werkelijk de
de strijd
strijd tusschen de
vrees en
en de
de begeerte.
begeerte. In
In
de vrees
het werkelijk
alle
denkelijke
vormen
daagden
de
mogelijke
gebeurtenissen
alle denkelijke vormen daagden de mogelijke gebeurtenissen
op.
Nu feitelijk
feitelijk zou
zou hij
hij een
een besluit
besluit moeten nemen -— een
een stap
op. Nu
doen JI En
En met
met een
een beetje
beetje zelfbedrog
zelfbedrog wond hij zich op met de
verbeelding
hem voor
voor 't geval
plaatsen, dat
dat men
men
zou plaatsen,
geval zou
verbeelding dat
dat men
men hem
pramen,
alle weigering
weigering onmogelijk
onmogelijk zou
zou
pramen, aandringen
aandringenzou
zou en
en alle
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Nu
worden. N
u stond
stond hij
hij voor
voordedekeus
keusom
omzijn
zijnleven
leveneene
eeneandere
andere
wending
geven ofofvoort
voortteteblijven
blijventreuzelen
treuzelen op
op 't't zelfde
wending te
te geven
zelfde
baantje. Hij gebaarde
baantje.
gebaarde wel
wel tetetvvijfelen
twijfelen nog,
nog, teteaarzelen,
aarzelen, maar
maar
't't was
om een
eeneerbaar
eerbaar aanschijn
aanschijn te
te nemen
nemen tegenover
tegenover zichzelf.
zichzelf.
was om
Dieper
zijn binnenste
binnenste stond
stondhet
hetalalvast,
vast,ererwas
wasgeen
geenkwestie
kwestie
Dieper in zijn
van
twijfelen want
want de
de voldoening
voldoening vunsde
vunsdeereralreeds
alreeds en
en de
de
van twijfelen
vreugde
nog niet
nietop,
op,alleen
alleen omdat
omdat hij
hij ze
ze gedoken
gedoken hield
hield
vreugde woelde nog
als iets voorbarigs,
als
voorbarigs, iets
iets dat
datniet
nietpaste
pastemet
metzijn
zijnbedaarde
bedaardeuiter,
uiter.
lijk
van dorren,
dorren, emstigen
ernstigen vrijgezel.
vrijgezel. Hij
Hij speelde
speeldeonbewust
onbewust
lijk van
comedie;
op, de
de
comedie ; uit
uit reden
reden van
van voorzichtigheid
voorzichtigheid legde
legde hij
hij zich
zich op,
kansen
tegen te
te overwegen,
overwegen, hij
hij wilde
wildezich
zichzelf
zelfonder,
onder.
kansen voor
voor en tegen
vragen, in 't't klare
vragen,
klare komen
komen met
met zijn
zijn ja of
ofneen,
neen, zorgen
zorgen dat
dathij
hij
van
spijt had
had als
als 't'tandere
andere hem
hem 't genot beloofde
beloofde;;
van 't eene
eene geen spijt
zorgen dat
zorgen
dat hij
hij zijn
zijnleven
l-:venniet
nietbedierf
bedierf—- zijn
zijnrustig,
rustig, kalme,
kalme,
bedaarde
hij zich
zich nu
nu ineens,
ineens, in
ineen
eenaanval
aanvalvan
vanver,
ver.
bedaarde leven
leven dat
dat hij
teedering, voorstelde als
teedering,
als eene
eenekostbaarheid
kostbaarheiddie
diehij
hijging
gingvaarwel
vaarwel
zeggen en
zeggen
en tegen
tegen beter
beter weten
weten in,
in, verlaten
verlaten!
Langs de priëeltjes
Langs
priëeltjes van
van den
den engelschen
engelschen hof
hofwas
wasKoornaert
Koornaert
naar
den boomgaard
naar den
boomgaard gewandeld
gewandeld en
en door
doordedelanen
lanendie
diemet
metzon
zon
en
schaduw gevlekt
gevlekt waren
waren door
doordedeblaren
blarender
de.,fruitboomen,
fruitbooml!n,
en schaduw
was hij
hij een
een der
der nauwe
nauwewegeltjes
wegeltjesingegaan
ingegaandie
dieoverwelfd
overwelfd door
door
was
loofder
derhazelaars,
hazelaars,naar
naarde
dediepten
dieptenleidden
leiddenvan
vanhet
hetboschje
boschje
het loof
waar
de zon
waar de
zon niet
niet door
door kon
kon en
en 't stil
was als
als in
in een
een wildemis.
wildernis.
stil was
was zijn
zijngeliefd
geliefdplekje
plekjewaar
waarhijhijmet
metzichzelf
zichzelfheelemaal
heelemaal
Dat was
alleen was,
gevoel der afzondering
was, aangedaan
aangedaan door
door 't behagelijk gevoel
en der
der stilte.
stilte.
De namiddag
namiddag was
was in
in 't afgaan
afgaan en de
de schaduw
schaduw werd
werd de
de
krijgen. De stilte
stilte geleek
geleek nu
nu zoo
zoo
frischheid van
avond te krijgen.
frischheid
van den
den avond
zonderling en
dat de vogels
en 't geruchte
geruchte dat
vogels mieken
mieken 't was of
ofwerd
werd
het afgeluisterd
afgeluisterd als een
een ongehoord
ongehoord wonder.
wonder.
Koornaert zette
zette zich
wilde nu
nu
zich neer
neerop
op de
de bank;
bank ;hij
hij ook
ook wilde
luisteren naar
naar de stilte
stilte en
en denken.
denken.
luisteren
scheen hem
hem dat
datzijn
zijneigen
eigentoestand
toestandiets
ietsmededeelde
mededeeldevan
van
Het scheen
plechtigheid op
op heel
heeldedeomgeving.
omgeving.Hij
Hij
merkteniets
nietsvan
vande
de
de plechtigheid
merkte
boomen,
boomen, noch
noch van
van 't mos en
en de
degerzekens
gerzekens aan
aanzijne
zijnevoeten
voeten;
;
hij
hij dacht
dacht niet
niet eens
eens of
of 't vogels waren
waren die
die floten,
floten, en
en bietjes
bietjes die
die
zoemden boven zijn
zijn hoofd
hoofd;; —
- hij
hij zag
zag v6ór
vóór zich
zicheen
eenanderen
anderen
zoemden
Koornaert
Koornaert die iets
iets gewichtigs
gewichtigsmoest
moestdoen
doen—- een
eenKoornaert
Koornaertdie
die
ander leven
leven inging
ingingen
enontbolsterde
ontbolsterdeinineen
eenandere
anderegedaante.
gedaante.
een ander
De vreugd
vreugd en
en 't't verlangen,
verlangen, de
de vrees
vreeswerkten
werktenachter
achterhet
hetgelaat
gelaat
dat onberoerd
onberoerd bleef
bleef als
alsdedebast
bastder
dereikenstammen
eikenstammen die
àierond
rond
dat
hem stonden.
stonden.
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— Was de
dedokter
dokterererniet
nietopop
gesteld?
vraagverontrusfte
verontrustte
gesteld
? diedie
vraag
was de
deeenige,
eenige,emstige
ernstigehinderpaal.
hinderpaal.
hem. Dat was
hem.
Het kwam
kwam den
den dokter
dokter toe
toeen
enhij
hijmocht
mochthet
hetden
dendokter
dokterniet
niet
openlijk ontnemen
ontnemen of
ofhem
hembekampen,
bekampen,anders
anderskregen
kregen hunne
hunne
openlijk
wederzijdsche verhoudingen
En dat
dat kon,
kon,
wederzijdsche
verhoudingen een
een ander
ander verloop.
verloop. En
dat
mocht niet
nietII met
metalle
allemenschelijke
menschelijke macht,
macht, was
was daar
daar niets
niets
dat mocht
aan
te veranderen
veranderen:: hunne
hunne vriendschap
vriendschap rusfte
rustte op
op tetestevigen
stevigen
aan te
grond
en
er
hing
te
veel
van
af.
grond en er
te veel van af.
In
gedachten liep
liep hij
hij de
degebeurtenissen
gebeurtenissen vooruit.
vooruit. Hij
Hij over,
over~
In gedachten
schouwde
in zijn
zijn verbeelding,
verbeelding, juist
juist als
als 't verloop van een
schouwde het in
verhaal
gelezen zou
zou hebben
hebben uit
uiteen
eenboek
boeken
enwaar,
waar~
verhaal dat
dat hij
hij pas gelezen
van
hij nu
nu zeggen
zeggen kon
kon hoe
hoealles
alleszou
zouuitvallen.
uitvallen. Hij
Hij stond
stond erer
van hij
vóor als
als een
eentoeschouwer
toeschouwer die
die 't moet
gebt!uren. Want
Want
vóor
moet laten gebeuren.
alles zat
zat alal van
vanjaren
jarenher,
her,zoo
zoogoed
goedineen
ineendat
datererniets
niets kon
kon
alles
mocht aan
aan veranderd
veranderd worden.
worden. Zijn
Zijn eigen
eigengeval
gevalkwam
kwamhem
hem
of mocht
voor
als een
een van
van de
de verhalen
verhalen die
die hij
hij zooveel
zooveelmeegeleefd
meegeleefd had
had
voor als
in
de boeken,
boeken, maar
maar dat
dat met
met een
een ander
ander gebeurde.
gebeurde. Zie, hij
hij en
en
in de
de dokter
dokter waren
waren hertsvrienden
hertsvrienden ; zij
zij woonden
woonden nevens
nevens elkaar
elkaar elk
elk
op een
een heerendoening
heerendoening met
metdezelfde
dezelfdeliefhebberij
liefhebberij en
en dezelfde
dezelfde
stille,
kalme geaardheid.
geaardheid. Ze
Zewaren
warenbeter
beterdan
dantwee
tweegebroers
gebroersen
en
stille, kalme
eenwoord
woordonverschil
onverschilgehad
gehadtenzij
tenzij in
in
ook
nooit hadden
hadden zijzijeen
ook nooit
kanarie~
dingen zooals
zooalsininkweek
kweekvan
vantoebak,
toebak,konijnen
konijnen en
enkanarie,
kleine dingen
vogels
...Hunne
Hunnegenegenheid
genegenheidwas
wasonbaatzuchtig
onbaatzuchtig;
waren voor
voor
vogels...
; zezewaren
en achting
achtingbezield
bezieldenenzezewenschten
wenschtend'd'een
een
malkaar met
malkaar
met eerbied en
voor
den ander,
ander, gelijk
gelijk ze
ze 't voor zich zelf
zelf wenschten
wenschten:: het volle
volle
voor den
geluk.
Dat waren
warende
detwee
tweehuisgezinnen,
huisgezinnen, de
detwee
tweepaalstaken
paalstaken
geluk. Dat
van den
den roman
roman waarrond
waarrond zich
zich de
degebeurtenissen
gebeurtenissen zouden
zouden
van
laten begaan.
begaan. Dokter
Dokter
ontwikkelen, -—zijzijmoesten
ontwikkelen,
moesten staan
staan en
en laten
Blondeel
zoon, een
een flinke
flinke jonge
jongeheer
heerdie
dieschifterend
schitterend
Blondeel had
had een zoon,
had
gestudeerd en
en thuis
thuis verwacht
verwacht werd
werd om
om zijn
zijn vader
vader op
op tete
had gestudeerd
volgen.
Hier begon
begon eigenlijk
eigenlijk het
hetromantische,
romantische, het
hetonmisbare
onmisbare
Hier
bestanddeel dat
elke geschiedenis
geschiedenis belangrijk
belangrijk maakt,
maakt, dat
dat de
de
bestanddeel
dat elke
toestanden ineenschakelt
voorbeschikte lijn
lijn aangeeft
aangeeft
toestanden
ineenschakelten
en de voorbeschikte
langs
waar de
degebeurtenissen
gebeurtenissen moeten
moeten verloopen.
verloop en. Koomaert
Koornaert
langs waar
Hetprincesje
princesje
had
een nichtje
nichtjemet
meteen
eenschoonen
schoonenbruidschat.
bruidschat. Het
had een
dat
te
wachten
zit
tot
de
prins
terug
keert
na
zijn
helden.
dat te wachten zit tot de prins terug keert na zijn helden,
en die
die nu
nuals
alsloon
loonvan
vanzijn
zijn ver,
verwerk
volbracht tete hebben
hebben en
werk volbracht
overingen de bruid
bruid ontvangen
ontvangen zal.
zal.Die
Dietwee
tweebeminden
bemindenelkaar.
elkaar.
overingen
In stille
stille afspraak
afspraak was
was het
het door
doordedeouders
oudersenenpleegouders
pleegouders
In
goedgekeurd
iedereen zag
zag met
met stillen
stillen glimlach
glimlach de
de voltrek,
voltrek.
goedgekeurd en iedereen
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king
tegemoet van
van dat
dat schoone
schoone geluk.
geluk. Koornaert
Koornaert zelf
zelf zoowel
zoowel
king tegemoet
ze
waren
er
allen
als
zijn
zuster;
de
dokter
en
zijn
'!rouw,
als zijn zuster ; de dokter en zijn vrouw, ze waren er allen
even in gemoed
gemoed;; op
op 't dorp was het
het gekend
gekend—
- iedereen
iedereen
om 't even
wachtte
als iets
iets dat
datop
opbekwamen
bekwamentijd
tijdgeschieden
geschieden moest.
moest.
wachfte het als
Het
stond vast,
vast, er
er was
was niets
niets aan
aan teteveranderen.
veranderen. En
En de
de
Het stond
houding der
der twee
tweegelieven
gelieven:: de
dedappere
dappere Albert
Albert en
en de
dezachte
zachte
houding
Elvire -—de
die met
met forschen
forschen stap
stap zijn
zijn wegen
wegen gaat,
gaat, recht
recht
Elvire
de een
een die
op
zijn doel
doel afafenendedeandere,
andere,dedeteerzinnige
teerzinnige maagd
maagd die
die
op zijn
tot
de
volheid
van
't
geluk
haar
wordt
gedwee
te
wachten
zit
gedwee te wachten zit tot de volheid van 't geluk haar wordt
toebedeeld. Het was
was als
als een
een bloemgeurige
bloemgeurige idylle,
idylle, als
alseen
eenlied
lied
toebedeeld.
gedragen op deinende
deinende rhytmen
rhytmen en
engalmend
galmendininde
destilte
stiltevan
van een
een
gedragen
hiertoe nergens
nergens eene hinderpaal
hinderpaal in de
de ver,
ver.
zomertuin .... ., . Tot
zomertuin.
Tot hiertoe
houding —
- geen vertoornden
vertoornden vader,
vader, geen
geen scheiding,
scheiding,geen
geen verdriet.
verdriet.
houding
zou zijn
zijn kalm
kalm verloop
verloop hebben
hebben;; 't geval
zou er
er bij
bij ver,
ver.
Alles zou
geval zou
liezen
aan belang
belang maar
maar winnen
winnen in
in schoonheid.
schoonheid.
liezen aan
Of was
was er
er iets
iets in
inaantocht?
aantocht? Zou
Zoudedehinderpaal
hinderpaal nil
nukomen
komen
misschien en
en de
de gebeurtenissen
gebeurtenissen spannend
spannend maken
maken?? Zou
Zou het
het
misschien
onverwachte voorval dat
dat met
metden
dentoestand
toestandniet
nieteens
eensininverband
verband
onverwachte
Zou
scheen,
de oorzaak
oorzaak worden
worden soms
soms van
van groote
groote gevolgen
gevolgen?? Zou
scheen, de
hij
de schuld
schuld niet
niet zijn
zijn van
van de
de ramp
ramp die
die de
de idylle
idylleinineen
een
hij zelf de
durven doen,
treurtooneel
veranderen?? Hij
zou 't nooit durven
treurtooneel moest
moest veranderen
Hij zou
nooit durven
durven denken
denken!1 Zijn
Zijn eerbied
eerbied voor
voor den
dendokter,
dokter, zijn
zijn
nooit
alles
ontzag
voor Albert
Alhert en
en zijn
zijn liefde
liefdevoor
voornicht
nichtElvire
Elvire. ....
ontzag voor
. . . alles
zijn eigen
eigen persoon
persoonraakte
raaktewas
wasdaarbij
daarbijvan
vanminder
minderbelang
belang;
wat zijn
;
hij zelf
zelf telde
telde ererniet
nietininmede
mede—
- hij
hij kon
kon geen
geen geluk
geluk of
ofvol,
vol.
hij
doening
tenzij in
in 't geluk
van zijne
zijne vrienden.
vrienden. Hij
Hij zelf
zelf
geluk van
doening vinden tenzij
de lijnen
lijnengetrokken
getrokkenlangs
langswaar
waardedegebeurtenissen
gebeurtenissenmoesten
moesten
had de
afloopen; ; hij
was er
er 't meest
meest in belangd
belangd en
en tetezeer
zeermede
mede
afloopen
hij zelf was
verwikkelingen in
in te
te brengen.
brengen.
bekommerd om daar nu afleidende verwikkelingen
ofduidelijke
duidelijkeafspraak
afspraakover
overdie
dieverwachtingen
verwachtingenwaren
waren
Openlijke of
er
nooit
geweest
de
dingen
schikten
zich
van
zelfs
op
die
er
geweest —
dingen schikten zich van zelfs
die
manier -— iedereen
niemand werkte
werkte het
het tegen.
tegen. En
En
manier
iedereen zag
zag het
het en niemand
de wending
wending die
dieuit
uitdedeverhouding
verhoudinggegroeid
gegroeid
was,bleek
bleeksterker
sterker
was,
Op tijd
tijd en
enstond
stond zou
zoudie
diebespreking
bespreking ge,
gedan
alle afspraak.
afspraak. Op
dan alle
beuren als
als een
eensimpele
simpelevormelijkheid
vormelijkheidwaarover
waaroveralleman
alleman reeds
reeds
beuren
ingelicht was
was —
- dat
dat zou
zou zijn
zijn:: omdat
omdat het
het zoo
zoo hoorde
hoorde bij
bij de
de
ingelicht
plechtigheid maar
zou gebeuren
gebeuren met
met den
denglimlach
glimlach der
der
plechtigheid
maar het
het zou
geheim dat
dat
vertrouwelijkheid en
oolijkheid om
om 't verzwegen geheim
vertrouwelijkheid
en de oolijkheid
iedereen sedert
reeds voorzag.
voorzag. Koornaert
Koornaert kende
goed
iedereen
sedert lang
lang reeds
kende te
te goed
den dokter
dokter en
enzijn
zijnvrouw,
vrouw,—-hijhijkende
kendeook
ookzijn
zijneigen
eigenzuster
zusterals
als
zich
zelf. Zij
Zij samen
samenwaren
waren de
de stille
stille getuigen
getuigen die
die 't geheim voor
zich zelf.
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elkaar verdoken
en 't in elkanders
elkanders oogen lazen. Albert
elkaar
verdoken hielden en
en Elvire waren
handelende figuren.
figuren.
waren de handelende
aan die
die stille
stille minne$
Koornaert glimlachte
bij 't gedacht
glimlachte bij
gedacht aan
minne,
kozing —
- briefjes
briefjes en
en kaartjes
kaartjes bij
bij de
devleet
vleetwerden
werdenvroeger
vroeger
gewisseld onder
onder de
de gelieven
gelieven -— het
was een
een altijd
altijd vernieuwd
vernieuwd
gewisseld
het was
verlangen naar
naar den
den briefdrager, een
koortsige verwachting
verwachting bij
bij
verlangen
een koortsige
verlof ....
dikwijls had
had
het meisje.
meisje. En
Envoortijds,
voortijds, binst
binst 't verlof
het
. . hoe dikwijls
hij ze
ze hier
hier samen
samen afgespied
afgespied dat
dat ze
ze zaten
zaten op
opdie
dieeigenste
eigenste
hij
den hof
hof was
was als
als
bank in
in 't halfduister
halfduistertegen
tegen avond.
avond. Heel
Heel den
bank
waar hij
hij zelf mijde was
een minnegaarde waar
voorzichtig om
om
was en voorzichtig
door geen
geen onbescheiden stap
geluk van
vanhet
hetminnend
minnend paar
paar
stap het geluk
te storen.
storen. Hij
Hij durfde
durfde zelf
zelf geen
geen gebruik
gebruik te maken
maken van
van de ge,
ge$
te
liefde lommerhoekjes en
in den
den lochting als
twee
en bleef in
als hij de twee
kinders
in het
het boschje wist.
kinders in
Ze waren
waren samen
samen opgekweekt
opgekweekt als
als broer
broer en
en zuster
zuster -— hadden
gespeeld
in de
de bende
bende en
en sedert
sedert de
de twee
twee broers
broers en
en de
dezuster
zuster
gespeeld in
van
Albert vertrokken
vertrokken waren,
waren, getweeën
getweeën over
overgebleven
gebleven met
met
van Albert
't onafwendbaar
gevoel, voorzeker,
voorzeker,dat
datze
zebij
bijelkaar
elkaar behoorden.
behoorden.
onafwendbaar gevoel,
Het lag
lag voor
voor de
dehand
hand:: de jongen
jongen moest
moest noodlottig
noodlottig verliefd
verliefd
Het
geraken en het
het meisje
meisje eveneens.
eveneens. Geen
Geen van
van de
de twee
twee had
had ooit
ooit
geraken
iemand anders
anders gekend. Jaren
Jaren lang
lang samen
samen gespeeld
gespeeld als
als kinders,
iemand
malkaar
broer en zuster,
zuster, moest
moest voor
voor hen
hen de
de tijd
tijd
malkaar gewend
gewend als
als broer
dat
de
bloemen
open
gaan
en
de
oogen
gevoelig
komen
komen dat de bloemen open gaan en de
moesten, met
met 't gevoel der
der
elkanders blik
blik;; ze
ze moesten,
worden voor elkanders
Zewaren
waren
schoonheid,
liefde kennen
kennen als
als een
eenzaligheid.
zaligheid. Ze
schoonheid, de
de liefde
elkaar geschapen
geschapen -— het
zou een
een geluk
geluk worden zonder
het zou
voor elkaar
verdriet Er
Er waren
waren enkel
enkel de
de
zuchten, zonder
zonder beproeving
beproeving of verdriet
verdriet om
om 't geen
ze nu
nu
ingebeeld verdriet
geen ze
gemaakte zuchten en 't ingebeeld
«scheiding» noemden
noemden en het
het wachten
wachten dat
dat zezeaanzagen
aanzagen als
als
hun «scheiding»
«beproeving» eer
geluk voltrokken
voltrokken werd.
werd. Koornaert
eer hun geluk
hun c<beproeving»
kon het
het zich
zich zoo
zoo goed
goed inbeelden:
de
inbeelden : de menschen hebben
hebben de
kon
't
verdriet,
hij;
waar
er
geen
wordt
er
passie
van
verdriet,
meende
hij
;
waar
er
geen
is,
wordt
er
passie van
gemaakt
hij had
had wel
welgezien
geziendat
datdie
dietwee
tweebijbijgemis
gemisaan
aan
gemaakt en
en hij
lijden,
een spelletje
spelletje van
van mieken en zich inbeeldden
inbeeldden malkaar
malkaar
lijden, er een
van later
later malkaar
malkaar te
te kunnen
kunnen terug
terug
te verliezen
verliezen om
om 't genot
genot van
te
vinden.
Een beetje
beetje weemoed
weemoed past
past zoo
zoo wel
wel bij
bij de
de liefde
liefde en
en
vinden. Een
bij een
een meisje bijzonder
bijzonder is
het eene onmisbare eigenschap.
is het
bij
Een zomeravond
zomeravond in
in de
de stilte
stilte der
der droomende planten en bloemen,
Een
schikt er zoo
zoo goed
goedtoe
toeom
omtetemijmeren
mijmerenaan
aaneenzaamheid,
eenzaamheid,verlaten
verlaten
het hangende
hangende verlangen
verlangen isis als
als de
deweemoed
weemoed
zijn,
ontrouw ...
zijn, ontrouw
. . . en het
zelf.
trage gang
gang van
vangelijke
gelijke dagen
dagen op
op een
een dorp
dorp bij
bij
die trage
zelf . .. .... die

DORPSLUCHT.

135

nonkel
nonkel en
en tante
tante ininhuis
huis—- waar
waarniets
nietsofofniemand
niemand het
hetrijke
rijke
gevoelen deelt
gevoelen
deelt dat
datuwe
uweziele
zieleoverstroomt,
overstroomt,waar
waar men
men 't altijd
met
zich zelf
zelfalleen
alleenmoet
moetvinden
vindenzonder
zonderhet
hetuit
uittetespreken
spreken
met zich
tenzij
stilte
van
dede
maagdelijke
tenzij met
met de
de bloemen
bloemen en
en inindede
stilte
van
maagdelijke
slaapkamer -— o,
0, 't verlangen
Afwezige opgestuurd
opgestuurd
slaapkamer
verlangen naar
naar den
den Afwezige
gelaat naar
naar de
desterren
sterren
bij nachte,
nachte, door
door 't open venster,
venster, met
met 't'tgelaat
bij
gekeerd of
gedoken in de
de reine
reine blankheid
blankheid van
van het
het bed
bed en
en de
de
gekeerd
of gedoken
ingehouden zuchten
bedwongen verlangen
verlangen los te
te laten
laten
ingehouden
zuchten en
en het bedwongen
in driftige
driftige vervoering
vervoering die
dieevengauw
evengauwverlamt
verlamt omdat
omdat ze
ze grijpt
grijpt
in
in de
de ijlte
ijlte en
en 't verlangde
vervloeien in
in de
de ruimte
ruimte!
in
verlangde voelt
voelt vervloeien
kon er
er zich
zich zoo
zoo goed
goed ininverplaatsen.
verplaatsen. Voor
Voor hem
hem
Koornaert kon
bleef het
het meisje
meisje altijd
altijd de
degroote,
groote,aantrekkelijke
aantrekkelijkegeheimenis.
geheimenis.—Het
wezen dat
dat hij
hij nooit
nooitbenaderd
benaderd had
hadenendat
dathem
hemaltijd
altijd
Het wezen
bezeten hield
hield als
als een
een droombeeld.
droombeeld.
bezeten
Zijn
nichtje aanzag
aanzag hij
als een
een juweel,
juweel, een
eenkostbare
kostbare bloem,
bloem,
Zijn nichtje
hij als
klaren kon,
kon, de
de blijheid
blijheid
de lichtstraal
lichtstraal waaraa~
waaraanhij
hij zijne
zijne oogen
oogen klaren
het huis
huis—- zijn
zijnideaal,
ideaal,dedeverwezenlijking
verwezenlijkingvan
vanalalde
deroman,
roman.
van het
meisjes
die hij
hij ininde
deboeken
boekenhad
hadontmoet.
ontmoet. Hij
Hijvoorzag
voorzag dat
dat
meisjes die
voor hem
hem eerlang
eerlang de
dekostelijke
kostelijketijd
tijdzou
zou
aanbreken,waar
waarhij
hij de
de
aanbreken,
toeschouwer zijn
zijn zou
zouvan
vandien
dienheerlijken
heerlijken liefdebloei.
liefdebloei.
gelukkige toeschouwer
gelukkige tap
tap —- ininzijn
zijneentje
eentjezou
zouhij
hijhet
hetafloeren,
afloeren, van
van
De gelukkige
den hoek
hoekzijner
zijnerpierende
pierendeoogen
oogen—
- en
en hij
hij zou
zou het
hetmeeleven,
meeleven,
uit den
het
voelen en
en er
er de
de deugd
deugd van
van opdoen
opdoen alsof
alsof hij
hij zelf
zelf de
de ge,
ge.
het voelen
lukkige
minnaar ware.
ware. Hij
Hij achtte
achtte het
hetalsalseen
eenkostelijkheid
kostelijkheid
lukkige minnaar
dat
er hem
hem in
in zijn
zijn ouden
ouden dag
dag nog
nogzoo
zooiets
ietsbeschoren
beschorenwas.
was.
dat er
Met
hem zelf
zelf was
was het
het altijd
altijd mis
mis geloopen.
geloopen. Zijn
Zijn liefde
liefde had
had
Met hem
enkel
in zijn
zijnhert
hertgehuisd
gehuisden
enwas
wasininzijn
zijnhoofd
hoofdverhandeld
verhandeld
enkel in
geworden
tot de
dekracht
krachtervan
ervanvergaan
vergaan was.
was. InInzijn
zijnjongen
jongen
geworden tot
tijd
was hij
hij teteschuchter
schuchter geweest
geweest en
ende
demeisjes
meisjeswaarop
waarop zijne
zijne
tijd was
wispelturigvan
van
genegenheid viel,
viel, waren
waren boven
bovenzijn
zijnstand
standofoftetewispelturig
genegenheid
karakter om
genegenheid ernstig
ernstig op
optetenemen.
nemen.Hij
Hij
karakter
om zijn
zijn groote genegenheid
had
zich de
deliefde
liefdeook
ookaltijd
altijdteteingewikkeld
ingewikkeldvoorgesteld,
voorgesteld, tete
had zich
teer, te
te broos,
broos, te
te hoog
hooginindedelucht
luchtenendede
meisjeshadden
haddenhem
hem
teer,
meisjes
of
laten
staan.
Ivo,
Jan
en
niet
begrepen,
hem
uitgelachen
niet begrepen, hem uitgelachen of laten staan. Ivo, Jan en
Pier
hadden er
er eene
eene gekregen
gekregen op
op de
degewone
gewonewijze
wijzeen
enhij
hij
Pier hadden
zelf was
was over
over geschoten.
geschoten.
liefdehad
hadhem
hemaltijd
altijd't'thoogste
hoogste geschenen
geschenen en
en de
de volle
volle
De liefde
zaligheid
had hij
hij ervan
ervanverwacht
verwacht en
en daarom
daarom had
had hij
hij ze
ze niet
niet
zaligheid had
durven
benaderen. Hij
had ereralleen
alleenden
dennasmaak
nasmaak van
van die
die
durven benaderen.
Hij had
dronkenheid,
van
dien
roes,
maar
had
er
nooit
van
geproefd
dronkenheid, van dien roes, maar had er nooit van geproefd
en daarom
daarom juist,
juist, misschien,
misschien, was
wasdie
dieeerbied
eerbiedininhem
hemblijven
blijven
en
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leven en
leven
en had
had hij
hij ererdien
diengrooten
grootenweemoed
weemoedvan
vanovergehouden
overgehouden
Nu hij
hij zijn
zijn
die ontstaat
ontstaat bij
elke benadering
benadering van
geluk. Nu
die
bij elke
van hoog
hoog geluk.
verledenoverschouwde,
overschouwde,miek
miek
eigen toestand
toestand uit
uitdedeverte
vertevan
van't 'tverleden
dat
den rijkdom
rijkdom uit
uitvan
vanzijne
zijne verbeelding.
verbeelding. 't Geluk dat hij in de
dat den
nu
werkelijkheid gemist, maar
maar iningedachten
gedachtenbeleefd
beleefdhad
hadkon
konhij
hijnu
werkelijkheid
weer doen
doen opleven
oplevenom
omererherhaaldelijk
herhaaldelijkvan
vantetegenieten
genietenals
alsvan
van
weer
hadbezeten.
bezeten.InIndedegeheime
geheimeladen
ladenvan
vanzijn
zijn
iets dat
dat hij
hij dadelijk
dadelijk had
iets
lessenaar hield
hield hij
hij nog
nogde
deenkele
enkelesnuisterijen
snuisterijenziften
zitten—
- dingen
dingenvan
van
lessenaar
- een
eenlintje,
lintje,een
eenbloempje,
bloempje,een
eenbriefje,
briefje,waar
waarniemand
niemand
niemendal —
ooit, tenzij
tenzij hij
maar die hem
hem
hij zelf,
zelf, eenig
eenig belang
belanghad
hadaan
aan gehecht,
gehecht, maar
dekostelijke
kostelijkeoverblijfsels
overblijfselswaren
warenenendedeeenige
eenigekenteekens
kenteekensder
der
nu de
werkelijkheid van zijn
zijn geluk.
geluk.Naarmate
Naarmatezijn
zijnjeugd
jeugdwas
wasvergaan
vergaan
werkelijkheid
en de
de tijd
tijderover
erovergegleden,
gegleden,werden
werdendie
diedingen
dingenhem
hemdierbaarder
dierbaarder
zij dienden
dienden om
om zijn
zijndroomen
droomentetevermooien
vermooien en
en eene
eene
omdat
omdat zij
schoonheid
tooveren in
in zijne
zijne verbeelding
verbeelding die
die niets
niets meer
meer tete
schoonheid te
te tooveren
maken had
had met
met de
dewerkelijkheid
werkelijkheid der
dergebeurtenissen.
gebeurtenissen. Zijn
Zijn
maken
van die
die stille
stillevisioenen
visioenen;; met
met
nichtje belichaamde
nichtje
belichaamdenu
nu een
een deel van
dat
meisje herleefde
herleefde hij
hij in
in gedachten
gedachten zijn
zijn eigen
eigen jeugd
jeugd en
en
dat meisje
dat herstelde
herstelde in hem
hem zijn
zijn mislukte
mislukte liefde.
liefde.
dat
dat gedacht
gedacht opge,
opgeHij
en zijn
zijn zuster
zuster hadden
hadden het
het kind
kind met
met dat
Hij en
nomen en
en gekweekt.
gekweekt. Ze
Zehadden
haddenhet
hetbezorgd
bezorgd als
als een
een teeder
teeder
nomen
plantje
dat later
later louter
louter aanminnigheid
aanminnigheid worden
worden moet
moet en
en tot
tot
plantje dat
niets
anders
dienen
dan
om
den
lach
en
de
vroolijkheid
en
niets anders dienen dan om den lach en de vroolijkheid en
de begoocheling
begoochelingteteverwekken
verwekkeneener
eenereeuwig
eeuwigherbloeiende
herbloeiendejeugd.
jeugd.
zouden en
en wilden
wildenzij
zijzich
zicheigen
eigenmaken
makenalsalsiets
ietsvan
vanhen
hen
Dat zouden
- een late
late nabloei
nabloei zonder
zonder vruchten
vruchten maar
maar met
met veel
veel genot
genot
zelf —
voor
hert en
en oogen.
oogen.
voor hert
te mijmeren
mijmeren als
als de
de duisternis
duisternis rond
rond hem
hem
zat nog te
Koornaert zat
merken.
uitspon, en
en hij
hij staren
staren bleef
bleef zonder
zonder iets
iets te
te zien
zien ofoftetemerken.
uitspon,
Een fijne,
fijne, klankrijke,
klankrijke, langgerokken
langgerokken roepkreet
roepkreet galmde als
als de
de
Een
ijle lucht.
lucht. Hij
Hij schokte
schokte op
op door
door
aanhef
aanhef van
van een
een lied
lied door
door de
de ijle
de blijde
blijde verrassing
verrassing van
van die
die stem
stem die
diehij
hijverkende.
verkende.
op
Hij
glimlachte en rechtte
rechtte zich
zich en
en toen
toen ten
tentweeden
tweedenmale
maleop
Hij glimlachte
gelijken toon
toon dien
dien zelfden
zelfden zangkreet
zangkreet opging,
opging, stond
stond hij
hij stil
stil in
in
gelijken
bewonderin~ om
om tetegenieten
genietenvan
van de
dewelluidendheid
welluidendheiddier
dierheldere
heldere
bewondering
galmde machtiger
machtiger als
als een
eennachtegaal
nachtegaal en
eneven
even
meisjesstem. Het galmde
meisjesstem.
rond
en vol.
vol.
rond en
de
Hij
haastte zich
zich om niet
niet te
te laten
laten wachten
wachten en
en kwam
kwam uit
uit de
Hij haasfte
halfduistere
schaduw plots
plots ininden
dengouden
gouden
halfduistere deemstering
deemstering van
van de schaduw
glans der
der zon,
zon, in
in dedeopenheid
openheidvan
vanden
dentuin.
tuin. Uit
Uitdedeverte
verte
glans
deed
hij een
een vaag
vaag wuivende
wuivende beweging
beweging met
met den
den arm
arm naar
naar het
het
deed hij
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geroep gehoord
gehoord had
had en
meisJe
om te
te beduiden
beduiden dat
dat hij
hij 't geroep
en op
op
meisje om
weg was.
was.
Hij kreeg
den inval
inval om
omnog
nogeens
eenslangs
langsden
denmoestuin
moestuin tete
kreeg den
of er
er geen
geenwater
water moest gegoten worden
wandelen,
wandelen, om
om te
te zien of
aan
de groensels en
ook om
om zijn
zijn tabak
tabak nog
nog eens
eens in
in oogen.
en ook
oogen,
aan de
schouw
te nemen.
nemen.
schouw te
Hij
kon maar
maar die
die zondagstemming niet
kwijt geraken
geraken die
die
niet kwijt
Hij kon
't
wandelen
in
de
zonnigheid,
nu
weer
overviel.
hem
onder
in
de
nu weer overviel.
hem onder
de stilte
stilte hier
hier in
in den
dentuin,
tuin,het
hetscheen
scheen
zelf en de
De zonnesching zelf
hem alles
alles een
een bijzonder
bijzonder zondagsch uitzicht te hebben en nu weer
weer
hem
legde hij
legde
hij de
deoorzaak
oorzaaken
ende
dereden
reden op
opzijn
zijneigen
eigen zondagsche
toch was
was er
er iets
iets anders!
ja, dat
dat àndere —
- nu
kleeding. .... En
anders ! ja,
En toch
kwam het
hem voor
voor als
als eene
doezeling zonder werkelijken
eene doezeling
kwam
het hem
zin -— heel
die feestelijkheid
feestelijkheid was
was maar
maar zinsbedrog.
zinsbedrog. Het
Het burg,
burg•
heel die
..meesterschap
meesterschap lag
nu heel
heel ver
ver afafals
alseen
eenonverschillig
onverschilligding
ding dat
dat
lag nu
statigheid was
was weg;
persoon
hem niet aantrok.
aantrok. De statigheid
weg ; zijn
hem
zijn eigen persoon
meer, dat
dat was
wasgekke
gekkeopwinding
opwindinggeweest,
geweest, -— het eenig
telde niet meer,
werkelijke was
niet 't geen in hem
hem leefde
leefde als
alsgedachten,
gedachten, maar
maar
werkelijke
was niet
't geen
buiten en
rond hem
hem bestond
bestond in de
de verhouding die niet
geen buiten
en rond
mocht gestoord
gestoord of
of geschonden
geschonden worden. Zijn
eigen belang
belang
mocht
Zijn eigen
telde daar
daar voor
voor niets
niets in.
in. Zijn
Zijnnichtje
nichtjeen
enhaar
hi\arverloofde,
verloofde, dat
dat
telde
hem zelf gebeuren kon, moest
was het
het eenige —
- al 't geen met
met hem
was
daaraan
blijven.
daaraan ondergeschikt blijven.
Bij 't binnengaan
binnengaan besloot
hij aan
aan het
het burgmeesterschap niet
besloot hij
meer te
te denken
denken en er
er niet
niet meer
meer over
over te
te spreken.
spreken. Hij
Hij zou
zou er,
er,
integendeel,
eigen behagen
behagen in
in stellen
stellen om 't't aan
aan den dokter
integendeel, zijn
zijn eigen
te dragen.
dragen.
op te
Onder 't eten werd
er wat
wat gesproken
gesproken over
over dedeuitvaart.
uitvaart.
werd er
Seraphien vertelde
vertelde er
kleine bijzonderheden
bijzonderheden en
en miek
zijne
er de kleine
miek zijne
gezien had.
had.
bemerkingen over
over 't geen hij
bemerkingen
hij gezien
gij wie
wie er
er weer
weer op
op 't dorp is! riep
riep hij
hij ineens,
ineens, ver.
-— Weet gij
ver,
den inval
inval van
van 't geen hij vergeten had mede te deelen.
rast
rast door
door den
weer uit
uit 't gevang.
Poortere is
is weer
-— Is
Is dat
dat nu
nu al
al vier
vier jaar
jaar geleden?..
wat vliegt
vliegt de
de tijd
geleden? ... wel
wel wat
hij er
er uit?
uit?
toch rap,
rap\ merkte
merkte juffer
toch
juffer Agatha.
Agatha. Hoe
Hoe zag hij
-— Ho, 't was
hebben hem
hem ingehaald
ingehaald als
als
was volle victorie;
victorie ; ze
ze hebben
een held,
held, heel
heel 't Gangske was
op de
de beenen en Busschere
een
was op
trakteerde
de Kroon!
trakteerde in
in de
-— Heeft hij
hij u gezien
gezien?
?
-— Ja zeker.
-— Hij
en heeft
heeft u toch niets
niets contrarie
contrarie gezegd?
Hij en
gezegd ?
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; maar
Hij blekte
blekte wat
watuit
uitdedeverte
verte;
maarhijhijwas
wasteteveel
veelbezig
bezig—
— Hij
ze troepten
troepten al
al rond
rond hem.
hem. Op
Opden
denslag
slagkreeg
kreegikiklijk
lijk
verze
eeneen
ver%
schot —
- het
het was
was zoo
zooonverwachts
onverwachts—- wie
wiepeisde
peisdeerernog
nogop
opdien
dien
vent?
maar seffens
seffens vertrokken,
vertrokken, wie weet
weet —
- ze
zewaren
waren
Ben maar
vent ? 'k Ben
die gasten
gasten en
enzezemaken
makenruzie
ruzieom
omeen
eengers.
gers.Ik
Ikwas
was
opgewonden die
Zezullen
zullenererwel
weleen
eenmisdag
misdagvan
vanmaken
maken
geen
beetje gerust.
gerust. Ze
geen beetje
en drinken
drinken en
enbatavieren
batavieren en
enmisschien
misschien vechten
vechten dezen
dezen nacht.
nacht.
en
-— Ja,
we zullen
zullenmogen
mogenoppassen,
oppassen,Seraphien,
Seraphien,merkte
merkteAgatha.
Agatha.
Ja, we
dat?? vroeg
vroeg het
hetmeisje
meisje met
meteen
eenonschuldig
onschuldigsnoetje.
snoetje.
-— Hoe dat
omdat nonkel
nonkel hem
hem heeft
heeftdoen
doenverhuizen
verhuizen—- omdat
omdat
-— Wel, omdat
hij geen
geen moordenaars
moordenaars ininhuis
huiswilde
wilde
kan
zich
gemak~
hij
. ....
. HijHij
kan
zich
nunu
gemak%
kelijk bezinnen
bezinnen dat
dat hij
hij zijn
zijn wrake
wrake moet
moet nemen.
nemen.
kelijk
geeft zulk
zulk volk
volk om
om een
een huis
huis?
Is 't niet gelijk
gelijk waar
waar
-— Wat geeft
? Is
ze
Jn 't Gangske zal
hij nu
nu bij
bij zijn
zijn soort
soort zijn
zijn —
- dat
dat
zal hij
ze wonen?
wonen? In
is beter.
beter.
Voor dezen
dezenwinter
winterzullen
zullenwe
wemogen
mogenopop
hoede
ver~
-— Voor
onsons
hoede
zijnzijn!
1 ver%
klaarde Agatha
Heel 't Gangske is een
een geirnde
geirndedieven%
dieven~
klaarde
Agatha ongerust.
ongerust. Heel
bende; ; ze
ze hebben
hebben het
het kwaad
kwaad veel
veel te
te lang
langlaten
laten woekeren
woekeren in
in
bende
Dat ikikburgemeester
burgemeester ware
ware 'k zou beginnen
beginnen met
met heel
heel
dat nest.
nest. Dat
dat
dien ongroei
ongroei te
te verjagen
verjagen —
- al
al die
diekroften
krottenzou
zouikikafsmijten
afsmijtendien
—
't
een kweeke
kweeke van
vanluizevolk
luizevolkenenschooiers.
schooiers.De
Deparochie
parochiekrijgt
krijgt
't is
is een
heel dat
dat goedje
goedje op
opden
denhals
halsen
enalalhet
hetkwaad
kwaad komt
komt van
van uit
uit
heel
dat krevelgeweste.
krevelgeweste.
-— Er
zal moeten
moetenentwat
entwatmede
mede
gedaan
worden,
merkte
SeraEr zal
gedaan
worden,
merkte
Sera%
phien, doch
doch zijn
zijn gezegde
gezegdewas
waszonder
zonderbijbedoeling
bijbedoelingen
enuit
uitvoors
voor.
phien,
zichtigheid ging
hij er
er niet
niet verder
verder op
op in.
in.
zichtigheid
ging hij
gingen zij
zij alle
alle drie
drienaar
naarden
denvoorhof
voorhofop
op de
de
avondeten gingen
Na 't avondeten
ligbank. Tante
Tante werkte
werkteaan
aanharen
harenbrei
breienenElvire
Elvirelas
lasininhaar
haar boek.
boek.
Seraphien
in stilte.
stilte.
Seraphien rookte
rookte zijn
zijn pijp in
was een
eenprachtige
prachtige zomeravond
zomeravond met
met zoelte
zoelte in
in de
de lucht
lucht
Het was
en de
de
en een
een schoonen
schoonen nasleep
nasleep van
van licht
licht over
over de
de boomen
boom en en
en
bloemen. Een
Een avond
avond waar
waar de
dewellust
wellustenendedeweelde
weeldevan
van 't leven
bloemen.
heel
de omgeving
omgevingbezwangerde
bezwangerdeen
enmet
metden
denadem
ademingezogen
ingezogen
heel de
werd
als een
een bedwelmende
bedwelmende drank.
drank.
werd als
Alle drie
drie neveneen
neveneen op
opdedebank
bankleefden
leefden
in eigen
gedach~
zij zij
in eigen
gedach%
tenkring
om iets
iets mede
mede te
te deelen
deelen van
van 't geen
tenkring zonder
zonder behoefte
behoefte om
hen
bezig hield.
hield.
hen bezig
Rondom,
weelde van
vanschoonen
schoon engroei,
groei,stonden
stondende
deplanten
planten
Rondom, in weelde
uit den
den hof
hof en
en het
hetsterke
sterke veilige
veilige huis
huisdat
dathun
huneigendom
eigendomwas
was
uit
hun levenszekerheid.
levenszekerheid. Heel
Heel inindedeverte
verteleefden
leefdendedemenschen
menschen
en hun
- maar
maar daarvan
daarvan hoefden
hoefdenzij
zijzich
zichniets
nietsaan
aantetetrekken,
trekken.
op 't dorp —

DORPSLUCHT.

139

Agatha zegde
zegde nog
Juffrouw Agatha
nog een
een en
enander
anderop
opdoffen
doffen toon
toon
met een
een enkel
enkel woord
woord antwoordde,
antwoordde, mijde
mijde om
waarop Seraphien met
zijn
nichtje niet
niet te
te storen
storen en
en hij
hij zelf
zelfvond
vond het
hetbest
besthier
hier stil
stil
zijn nichtje
van den
den avondstond.
avondstond.
te zitten
zitten zonder
zonder spreken
spreken in
in 't genot
genot van
Toen
hij te bedde
bedde lag
lag en
en voor
voor zich
zich zelf in zijn eenvoudigste
Toen hij
gedaante overeind
overeind stond,
stond,ontwaakte
ontwaakteweer
weerde
deheimelijke
heimelijkebekoring
bekoring
met den lust
lust naar
naar die
die onduidelijke
onduidelijke mogelijkheid:
mogelijkheid : dat er tegen
met
zijns zelfs
zelfs wil toch
toch iets
iets kon
kongebeuren
gebeuren met
methem.
hem. 0, hij
er
zijns
hij zou er
geen vinger
vinger naar
naar uitsteken,
uitsteken, -— maar 't verwerpen
verwerpen zou
hij toch
toch
zou hij
niet als
als 't hem
aangeboden werd
werd.....
...
hem aangeboden
Het gedacht
gedacht was
wasalleen
alleentetebezien
bezienals
alsiets
ietsdat
datverandering
verandering
brengen kon
kon in
in den
den gelijken
gelijken dagengang —
- iets
dat 't belang
brengen
iets dat
kwam wekken
den dag van
van morgen
morgen en
en de
de aandacht van
kwam
wekken voor
voor den
wat opfrisschen zou.
't leven
leven wat
nog niet
niet te
te laat
laat voor
voor Seraphien om een ander gestalte
't Was nog
iets te
te doen,
doen, of
oftetehandelen
handelen
aan
te nemen
nemen in
in 't leven ....
. . om
aan te
om iets
en eens
eens verantwoordelijkheid
verantwoordelijkheid te
te dragen ....
..
Dat laatste
laatste behield
behield voor hem
hem de
de grootste
grootste bekoring.
bekoring. In
In zijn
zijn
leven had hij nooit
nooit gelegenheid
gelegenheidgehad
gehadtetehandelen
handelenen
enuit
uitalles
alleswat
wat
hij deed,
deed, was
was er
er voor
voor zich
zich zelf
zelfnoch
nochvoor
vooranderen,
anderen, ooit goed
hij
of kwaad
kwaad kunnen
kunnen ontstaan.
ontstaan. Heel
Heelheimelijk,
heimelijk,als
alseen
ee~plantje,
plantje, dat
dat
ontkiemt, ontstond
weer het
het onduidelijk
onduidelijk verlangen
verlangen en
en hij
hij be.
ontkiemt,
ontstond weer
be
trapte zich
zich met
met de
de begeerte
begeerte van
van zijne ijdelheid.
gevoel
ijdelheid. Dat gevoel
verjoeg
hij als
als eene verzoeking
den booze
booze en
en om
om zijn
zijn
verjoeg hij
verzoeking van
van den
Godshanden
handen
geweten
gerust te stellen,
stellen, besloot
besloot hij
hij de
dezaak
zaakininGods
geweten gerust
geven en
en zich
zich geheel
geheelaan
aan den
denwil
wilder
derVoorzienigheid
Voorzienigheidover
over
te geven
te laten.
laten.
Maar
nacht vierde
vierde zijne verbeelding
den lossen teugel
Maar dien nacht
verbeelding den
de schrikkelijkste
gebeurtenissen in een
en Koornaert beleefde
beleefde de
schrikkelijkste gebeurtenissen
naren droom.
Hij schiep
schiep zich
zich moedwillig
moedwillighinderpalen
hinderpalen om
om
naren
droom. Hij
ze met
met geweld
geweld uit
uit den
den weg te ruimen. Zijn
't genot
genot te hebben
hebben ze
wil werd
werd almachtig
almachtig dwingend
dwingend en
enhij
hijbehaalde
behaalde de
de zegepraal,
wil
doch
ten koste
koste van
van alles
alles wat
wat hem
hem anders
anders zoo
zoo lief
liefwas
was -— heel
doch ten
zijn schoon
schoon geluk
geluk en
en stil bestaan
bestaan werd
voor altijd door
zijn
werd er voor
gestoord.
Hij
ontwaakte uit dien
dien lastigen
lastigen droom, verrnoeid,
vermoeid, gebroken
gebroken
Hij ontwaakte
en met
en
met een
een ontlastenden zucht
weer in de
de werke.
zucht keerde
keerde hij
hij weer
werke,
lijkheid van
leugens waren
waren en
en
uchtend, gelukkig
gelukkig dat
dat 't al
van den uchtend,
al leugens
zinsbedrog. Hij
was verheugd
verheugd zich
zich zelf
zelf weer
weer teteherkennen
herkennen in
in
zinsbedrog.
Hij was
zijn veilige rust
rust van
van stillen
stillenrentenier.
rentenier.
zijn
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Ginds ligt
ligt de stad
... de
Ginds
stad...
de weeke
weeke vloer
vloerder
derweiden
weiden
Waarop zijn
Waarop
zijn voet
voet niet
niet schendend
schendend schrijden
schrijden mag
mag

Houdt den
den tevreden
tevreden droomer
droomer ver
ver gescheiden
gescheiden
En vrij
En
vrij van
van haar
haar bekorend
bekorend wreed
wreed gezag.
gezag.

De brokkellijn
brokkellijn der
der daken
daken bij
bij't'tverglijden,
verglijden,
Beschroomd
en aarzlend,
van den veegen
Beschroomd en
aarziend, van
veegen dag,
dag,

Smelt
vloeit uit
uitinihschemers
schemersteeder
teederbreiden
breiden:
Smelt en vloeit
:
woord dat
dat bpgaat
opgaat in
in een
een stillen
stillenlach.
lach.
Als 't't woord
Ginds ligt de
de stad
stad...
hij kent
kentde
devele
velestraten
straten
Ginds
... hij
alle leiden
leiden tot
tothaar
haar ziedend
ziedend hart
hart
Die alle
Maar hoe
hij zocht,
zocht, hij
hij vond
vond slechts
slechts de
deeigen
eigensmart.
smart.
Maar
hoe hij
En
:
En hij
hij gevoelde
gevoelde zich
zichmèt
mètdie
dieverlaten
verlaten:

Getergde balling
balling in
in een
eennaakt
naaktgebied
gebied;
Getergde
;
En méérder
méérder van
Leven zag
zag hij
hij niet...
niet. ..
En
van het
het Leven

o
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En
de zon
zon ter
ter middag,hoogte
middag$hoogte brandde
brandde
En toen
toen de
hongrig goud
goud
De velden
velden huiverden
huiverden in
in 't't hongrig
En 't rijpend
veldwas golfde naar
En
rijpend veldwas
naar de
de stranden
stranden

Der
strakke einders,
einders, waar
waar de lucht
lucht weer
weer blauwt,
blauwt,
Der strakke
Verscheen
't bosch
schaduw.hallen bouwt
bouwt
Verscheen waar
waar 't
bosch op schaduwshallen
Opaichtend tegen
Op.lichtend
tegen 't't donker
donker —
- in de
de handen
handen

Wat bloeiend
bloeiend onkruid
onkruid —
- de
deeerste
eerstevrouw
vrouwen
schouwt
en schouwt
En glimlacht
6ver al de
de pracht
pracht der
der landen.
landen.
En
glimlacht óver

Hij zag
zag haar
haar eenzaam
eenzaam wandlen
wandien met
met wat
wat bloemen
bloemen
Hij
En in
in haar
haar glimlach
glimlach las
las hij
hij een
een verdriet
verdriet
En
zich met
met vele
velenamen
namen niet
nietlaat
laatnoemen
noemen::
Dat zich
Een vage
vage smart
smart om
omsmartelijkst
smartelijkst niet,vinden
niet.vinden
Een
zoeken verder
verder dan
dan het
hetaardsch
aardsch verschiet
verschiet
Na zoeken
En h66ger
hóóger dan
dan de
de vrije
vrije vlucht
vlucht der
derwinden.
winden ...
En
..

o
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«Zij
aan mij
mij verwant
verwant méér
méér dan
dan een
een zuster
zuster
0:Zij is aan
Zij
de spiegel,
spiegel, waar
waar ik
ik 't'teigen
eigen leed
leed
Zij is de
Weerkaatst zie,
zie, maar
maar dan schooner
schooner en
en geruster
geruster
Weerkaatst
En zwaarder
zwaarder van
aangezicht en
en kleed.»
kleed.»
En
van aangezicht
Hij voelde
voelde 't't klaren
klaren in
in zich
zich steeds
steeds bewuster
bewuster
Hij
En zocht
zocht het
het beeld
beeld weer
weer dat
dat hem
hemhuiveren
huiveren deed.
deed.
En
en lachte
lachte over
over 't'tland
land ...
wiebluscht
bluschterer
Zij stond
stond ...
Zij
... en
... wie
Begeerte als
maar snèller
snèller en z66
zóó heet.
heet.
Begeerte
als 't vuur,
vuur, maar
Hij zocht
zocht de
de koele
koeleschaduw
schaduwvan
vanhaar
haarglimlach.
glimlach.
Hij
De eerste
eerste rustplaats
rustplaats voor zijn
zijn mat
mat gedroom
gedroom
Zich
vleien dorst
dorst van
van jachtende
jachtende angst
angst bevrijd...
bevrijd...
Zich vleien
Zoo werd
werd het
het laat
laat...
hij zag
zag hoe
hoe om
kim lag,
lag,
Zoo
... hij
brn de kim
Dalend, een
een glanzigTurpren
glanzig.purpren hemelzoom
hemelzoom ..
Dalend,
....
En hooger
hooger beidde
beidde schemering
schemering haar
haar tijd..
tijd ... .
En

o
0

DE LAATSTE
DE
LAATSTE DUISTERNIS.
DUISTERNIS.

Hij
trok van
van stad
stad naar
naar dorp,
dorp, van
van dorp
dorp naar
naar stad,
stad,
Hij trok
Hij voelde
Hij
voelde lAngs
làngs zich
zich de
de seizoenen
seizoenengaan
gaan::
Zon,clagen en
en de
de nachten
Zon-dagen
nachten vèl
vol van
van maan
maan

Beroerden
niet op
op zijn
zijn eenzaam
eenzaam pad.
pad.
Beroerden hem
hem niet
De boomen
boomen bloeiend,
bloeiend, boomen
boornen met
met een
een schat
schat
en velden
velden groetend
groetend graan,
graan,
Van
rijpend ooft en
Van rijpend
De schrille
schrille winterboomen
winterboomen of
of een
een laan
laan
Die bevend
bevendlijkt
lijktvan
van't 'tschietencLjonge
schietend-jongeblad
blad:
:
wat de
de zwaamijke
zwaar.rijke aarde
aarde bieden
bieden mocht
mocht
Al wat
hij gehaast
gehaast voorbij
voorbij in
in arren
arren moed
moed
Ging hij
nietzocht.
zocht.
En vloekte
vloekte 't smalend,
En
smalend,wijl
wijl hij
hij dàt
at niet
En wijl
wijl hij
hij wat
wat hij
hij zocht
zocht niet
niet vond
vond ...
En
...
blééf zijn
zijn vage
vage smart,
smart, té
tè teer
teer behoed,
behoed,
Zoo blééf
Een bittre
bittre band,
band, die aan
aan zijn
zijn droom
droom hem
hem bond.
bond.
Een

o
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OLLEDIGEscheiding
scheidingvan
vangodsdienst
godsdienstenenpolifiek
politiekacht
achtik
ik
VOLLEDIGE
V
alleen in
theorie mogelijk.
Demensch
mensch isiseene
eeneéénheid.
éénheid.
alleen
in theorie
mogelijk. De
godsdienst kan
kan het
hetook
ookbest
beststellen
stellenzonder
zonderde
depolitiek,
politiek,
De godsdienst
maar niet
omgekeerd. Godsdienst
Godsdienst en
en zedelijkheid
zedelijkheid moeten
moeten de
de
maar
niet omgekeerd.
politiek veredelen
veredelen en
verheffen. De
De godsdienst
godsdienst kan,
kan, juist
juist
politiek
en verbeffen.
omdat
is, zich
zich niet
nietlaten
latenwegdringen
wegdringen van
van eenig
eenig
omdat hij
hij godsdienst is,
terrein des
Ook op
op poli,
poli.
terrein
deslevens.
levens.Hij
Hijisis alles
allesof
of hij
hij isis niets.
niets. Ook
tiek gebied
gebied moet
moet de
degodsdienst
godsdienstheerschen,
heerschen,maar
maardaaruit
daaruit volgt
volgt
tiek
nog niet,
niet, dat
dat dedepolitiek
politiekgeheel
geheelaan
aanden
dengodsdienst
godsdienstofofaan
aan
nog
eene
kerk moet dienstbaar
dienstbaar zijn.
godsdienst en
en de
depolitiek
politiek
eene kerk
zijn. De godsdienst
hebben
elk hun
hun eigen
eigenterrein,
terrein, hun
hun eigen
eigen doel
doel en
en hun
hun eigen
eigen
hebben elk
middelen.
Een
zuiver godsdienstig
godsdienstig doel
doel moet
moet niet
niet met
met politieke
politieke mid,
mid.
Een zuiver
delen worden
worden nagestreefd,
nagestreefd,noch
nochomgekeerd
omgekeerd;
maardie
dieterreinen
terreinen
; maar
zijn lang
lang niet
niet overal
overal scherp
scherp gescheiden
gescheiden en
en de
degrenzen
grenzen loopen
loop en
zijn
dikwijls ineen.
ineen.
Altijd zijn
zijn ererpunten,
punten,waar
waardedegodsdienstige
godsdienstigeeischen
eischen met
met
Altijd
de politieke
politieke eischen
eischen in
inconflict
conflictdreigen
dreigentetekomen
komenen
endan
danmoet
moet
er met welwillendheid,
welwillendheid, tact
tact en
en overleg
overlegeene
eeneoplossing
oplossingworden
worden
er
gezocht,
beide belangen
belangen bevredigt.
bevredigt.
gezocht, die beide
Er
ook wel
weleens
eensonoprechtheid
onoprechtheidinindie
dieleuze
leuzevan
vanvolledige
volledige
Er is ook
scheiding
godsdienst en
en politiek.
politiek. Het
Hetzijn
zijngewoonlijk
gewoonlijk
scheiding van
van godsdienst
niet de
de vrienden
vrienden van
van den
dengodsdienst,
godsdienst,die
diehaar
haarvoorop
vooropzeften.
zetten.
niet
de zuiverheid
zuiverheidvan
vanden
dengodsdienst
godsdienstschijnen
schijnenzijzijteteijveren,
ijveren,
Voor de
Zij willen
willen in
in
maar liefst
maar
liefst zouden
zouden zij
zij hem
hem geheel
geheel wegdringen.
wegdringen. Zij
de politiek
politiek de
de handen
handenvrij
vrijhebben
hebbenom
omalles
alleste.tedoen,
doen,wat
watvoor
voor
voordeelbelooft.
belooft. Geen
Geenoverwegingen
overwegingenvan
van
hen
nuttig isis enenvoordeel
hen nuftig
ofzedelijken
zedelijken aard
aard mogen
mogen hen
henbelemmeren
belemmeren en
en
godsdienstigen
godsdiensfigen of
niet de triomf
triomf van
van het
het recht,
recht, maar
maar het
hetbelang
belangvan
vanden
denStaat,
Staat,
niet
zij dat opvaften,
opvatten, is
voor hen
hen de
de hoogste
hoogste wet.
wet.
zooals zij
zooals
is voor
Waar godsdienst
godsdienst en
en politiek
politiekmet
metelkander
elkander om
om den
den voor,
voor.
Waar
rang
strijden, komen
komen dadelijk
dadelijk twee uitersten
uitersten op
op den
den voorgrond.
voorgrond.
rang strijden,
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De
kerk en
en de
degodsdienst
godsdienst zijn
zijn geheel in
m dienst
dienst van
van de
de
De kerk
politiek,
of
omgekeerd.
politiek, of omgekeerd.
Het
eerste standpunt
standpunt was
was dat
dat der
derGrieken
Grieken en
en Romeinen
Het eerste
en
van vele
vele andere
andere volken
volken in
in de
de oudheid.
oudheid.
en van
Kerkdienst was
bij hen
hen Staatsdienst.
Staatsdienst.
Kerkdienst
was bij
De Staat
Staat zorgde
zorgde voor
voor den
den eeredienst,
zooals nu
nu voor
voor post
post
eeredienst, zooals
priesters waren
waren ambtenaren
ambtenaren en alle
alle uitgaven
uitgaven
en telegraphie. De priesters
bijna voor den
den openbaren
openbaren eeredienst werden
de openbare
openbare
bijna
werden uit de
kas bestreden.
bestreden.
kas
Alle godsdiensten
godsdiensten waren,
waren, ininden
denaanvang
aanvangten
tenminste,
minste,Staats,
Staatsgodsdiensten.
godsdienstige eenheid
eenheidcorrespondeerde
correspondeerdemet
metde
depolitieke.
politieke.
De godsdienstige
De Staatsgemeenschap berustte op geloofsgemeenschap.
W'ie,
geloofsgemeenschap. Wie,
als Socrates,
Socrates, den
eerbied voor de
de vaderlandsche goden onderals
den eerbied
onder,
mijnde,
bedreigde de
eenheid van
van den
den Staat
Staat en
en was
was dus
dus des
des
mijnde, bedreigde
de eenheid
doods schuldig.
schuldig.
De godsdienst
godsdienst was
was niet
niet zoo
zoo zeer
zeer bestemd
bestemd om
om de
de menschen
te
verheffen, dan
om hen
hen bij
bij elkander
houden, zooals
te verheffen,
dan wel om
eikander te houden,
aanduidt. Om
Om het
hetcentrale
centrale
reeds het
het woord:
woord : «religio» (band)
(band) aanduidt.
reeds
heiligdom
groepeerden zich
zich de
de burgers,
burgers, zoo
als de soldaten
soldaten
heiligdom groepeerden
zooals
om
hun vaandel
vaandel en
en wie
wiegeen
geendeel
deelhad
had aan
aan den
den nationalen
om hun
eeredienst, had
geen deel
deel aan
aan het
het nationale
nationale leven
leven en
en het
het
had ook geen
recht.
nationale recht.
Het polytheisme heerschte
heerschte toen
toen in
in volle
vollekracht.
kracht. Alle
Alle goden
goden
waren nationaal
nationaal en
en aan
aan eene internationale
die aan
aan
waren
internationale Godheid,
Godheid, die
alle menschen gemeen
was, dacht
dacht nog
nog niemand.
niemand.
gemeen was,
De nationale
nationale goden
goden stonden
stondennaijverig
naijverigen
envijandig
vijandigtegenover
tegenover
elkander en diezelfde
diezelfde eeredienst, die
de burgers
burgers van
van denzelf.
elkander
die de
denzelf,
den Staat
Staat als
als broeders
broeders samenbond, deed
hen, juist
juist daarom,
daarom,
den
deed hen,
vijandig staan
staan en afgescheiden
afgescheiden tegenover
tegenover elken vreemdeling.
vijandig
orakels waren
waren ook
ook geheel
geheelinindienst
dienstder
derpolitiek.
politiek.Zij
Zij verDe orakels
ver,
klaarden,
leidende Staatslieden
Staatslieden wilden,
wilden, dat
dat zij
zij verkla.
klaarden, wat
wat de leidende
verkla,
ren zouden.
zouden.
ren
door een
eenorakelspreuk
orakelspreuk de
deAtheners
Atheners te
te
Themistocles wist
wist door
bewegen, tegenover
tegenover de
deaanrukkende
aanrukkende Perzen
Perzen hun
hun heil
heil tetezoeken
zoeken
bewegen,
op de
de vloot
vloot en
en Augustus
Augustus liet in
in de
de Sibyllijnsche boeken
opop
boeken op,
nemen, wat hij
hij noodig had.
nemen,
een voorToch
vindt men
men in
in de
de Theocratiën der
Toch vindt
der Oudheid een
voor,
Hierwaren
waren de
derollen
rollen omgekeerd.
beeld van
van het
het tegendeel.
tegendeel. Hier
beeld
De Staat
Staat was
was slechts
slechts de
depolitieke
politiekezijde
zijde van
van de
de kerk,
kerk, voor
voor
zoo verre men toen reeds
van een
een kerk
kerk spreken
spreken kon.
kon.
zooverre
reeds van
1.
10
io
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De politiek
politiek was
was geheel
geheel in
indienst
dienstvan
vandedepriesters,
priesters,maar
maar op
op
een
gegeven oogenblik
oogenblik begint
begint het
het volk
volkzich
zichteteemancipeeren.
emancipeeren.
een gegeven
Het verlangt
verlangt een
koning, die het
het in
in de
dewereldlijke
wereldlijkezaken
zaken zal
zal
een koning,
leiden
en voorgaan,
voorgaan, maar
maar ook
ook die
die koning
koning isissteeds
steedsverplicht
verplicht
leiden en
met
de priesters
priesters op
opgoeden
goeden voet
voetteteblijven,
blijven, wanneer
wanneer hij
hij in
in
met de
rust
vrede wil
wil regeeren
regeeren en
en zeker
zeker zijn
zijn van
van zijn
zijn troon.
troon.
rust en
en vrede
De eerste
eerste christenen
christenen hebben
hebben het
hetvoorbeeld
voorbeelddier
dierTheocratiën
Theocratiën
trachten
Nauwelijkswaren
warende
dechristenen
christenen door
door
trachtenna
na te
te volgen.
volgen. Nauwelijks
Constantijn
Groote en
en anderen
anderen tot
totpolitieke
politieke macht
macht ge,
geConstantijn den
den Groote
komen, of
komen,
of zij
zij trachtten
trachtten langzamerhand
langzamerhand heel
heel de
de politiek
politiek dienst,
dienst.
baar te maken
baar
maken aan
aan de
de kerk.
kerk. Eerst
Eerst kwam
kwam de
denauwe
nauwe vereeni,
vereeni.
ging van
ging
van Troon
Troon en
en Altaar.
Altaar. Als
Als de
dekerk
kerk enendedevorst
vorst het
het
samen
zijn, kunnen
kunnen zij
zij vrij
vrij wel
wel doen,
doen,wat
watzij
zijwillen.
willen.Met
Met
samen eens
eens zijn,
hen beiden
beiden vertegenwoordigen
vertegenwoordigen zij
zij het
hetwereldlijk
wereldlijk en
en het
het geeste,
geeste.
lijk
gezag. De
De vorst
vorst steunt
steuntde
dekerk,
kerk,mits
mitsdedekerk
kerkhem
hemsteune.
steune.
lijk gezag.
Met behulp
behulp van
van de
dekerk
kerkmaakt
maaktPepijn
PepijndedeKorte
Kortezich
zichvan
vanden
den
troon
meester, maar
maar hij
hij is niet
niet ondankbaar.
ondankbaar. De
DePaus
Pausheeft
heeft
troon meester,
hem een
een koninkrijk
koninkrijk verschaft
verschaft en
en hij
hij geeft
geeft er
er op
opzijne
zijnebeurt
beurt
hem
een
aan den
den Paus.
Paus. Met
Met een
eenleger
legertrekt
trekthij
hijop
optegen
tegen de
de Longo,
Longoeen aan
barden en
hen veroverd
veroverd land
land wordt
wordt de
de kern
kern van
van den
den
barden
en het
het op hen
Kerkelijken Staat.
Aanvankelijk echter
hielden de
de vorsten
vorsten
Kerkelijken
Staat. Aanvankelijk
echter hielden
het roer
roer nog in
in handen.
handen. DeDe
Byzantijnschekeizers
keizerspresideer,
presideer.
het
Byzantijnsche
den soms
soms zelf
zelfdedeconcilies,
concilies,maar
maarlangzamerhand
langzamerhand begon
begon de
de
den
kerk zich,
zich, vooral
vooral inin't'tWesten,
Westen,teteemancipeeren.
emancipeeren. De
Dechristenen
christenen
kerk
hebben altijd
den Staat
Staat op
op tetegaan,
gaan,
hebben
altijd geweigerd
geweigerdgeheel
geheelin
in den
zooals in
in de
deklassieke
klassieke oudheid
oudheidgebruikelijk
gebruikelijk was.
was.
zooals
Prof. Krabbe
Krabbe heeft
Hunindividua,
individua.
Prof.
heeft daarop
daarop eens
eens gewezen.
gewezen. Hun
op.
lisme bood
bood een
eenonverwinbaren
onverwinbaren tegenstand
tegenstand aan
aan het
het alles
alles op,
lisme
slorpend absolutisme
absolutisme van
Staat of
ofvan
vanden
denvorst,
vorst, die
diemet
met
slorpend
van den Staat
den Staat
Staat werd
werd vereenzelvigd.
vereenzelvigd. Zij
Zij hebben
hebbenhet
hetaltijd
altijdbijna
bijna
den
instinctmatig gevoeld,
kerk op
op haar
haar eigen
eigen terrein
terrein vol,
volinstinctmatig
gevoeld, dat
dat de kerk
komen vrij
vrij moest
moest zijn
zijn;; maar
maar waarom
waarom hebben
hebben zij
zij niet
nietdadelijk
dadelijk
komen
begrepen, dat de
de Staat
Staatprecies
preciesdezelfde
dezelfdevrijheid
vrijheidmoest
moesthebben
hebben
begrepen,
op zijn
zijn terrein.
terrein.
zeker beter,
beter, dat
dat de
dekerk
kerkdedepolitiek
politiekbeheerscht,
beheerscht,dan
dan
Het isis zeker
een middenweg,
middenweg, die
die eerst
eerst veel
veellater
laterisis
omgekeerd; ; maar
omgekeerd
maarerer isis een
ontdekt en toch
toch reeds
reeds dadelijk
dadelijk had
hadkunnen
kunnenzijn
zijnbetreden.
betreden.
ontdekt
Op den
den duur
duur zien
zienwij
wijdus,
dus,
katholiekekerk
kerkhaar
haar
Op
alsals
de de
katholieke
als in
inde
de
macht heeft
heeft ontplooid,
ontplooid, precies
precies het
hetomgekeerde
omgekeerde als
volle macht
Depriesters
priesterszijn
zijngeen
geenambtenaren
ambtenarenmeer,
meer,maar
maaralle
alle
oudheid. De
oudheid.
bijna zijn
zijn priesters
priesters en
en Richelieu
Richelieu stelde
stelde zelfs
zelfs een
een
ambtenaren bijna
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priester aan
van de
de Fransche
Fransche vloot.
In de
dekerk
kerk
priester
aan het
het hoofd
hoofd van
vloot. In
het talent
talent te
te vinden.
vinden. Alle
Allecultuur
cultuurisischristelijk
christelijk
alleen
bijna is
alleen bijna
is het
en kerkelijk
kerkelijk en
en de
deleidende
leidendestaatslieden
staatsliedenals
alsRichelieu,
Richelieu,Mazarin
Mazarin
Ximenes, .Granvelle,
olsey, Dubois
Dubois en
enanderen
anderen worden
worden uit
uit
Ximenes,
Granvelle, W
Wolsey,
de
priesters gekozen.
De Paus
Pausis isniet
niet
alleenhet
hetgeestelijk
geestelijk
de priesters
gekozen. De
alleen
kerkhoofd
der christenheid,
christenheid, maar
maar maakt
maakt ook
ookaanspraak
aanspraak op
op
kerkhoofd der
eene
plaats boven
boven de
dewereldlijke
wereldlijkevorsten
vorstenomdat
omdathet
hetgeestelijke
geestelijke
eene plaats
meer
is dan
dan het
het wereldlijke.
wereldlijke. Hij
Hij isisdedezon
zonenendedewereld,
wereldmeer is
lijke vorsten
vorsten zijn
zijn slechts
slechts de
de maan
maan en
en de
de sterren,
sterren, die
die van
van de
de
lijke
zon
hun licht
licht ontvangen.
ontvangen. Zijn
Zijngezanten
gezanten gaan
gaanvexir
vóór de
de ge,
ge.
zon hun
zanten der
vorsten. Hij
Hij isishet
hetlevende
levendevolkenrecht
volkenrecht en
en de
de
zanten
der vorsten.
opperste
vorsten. Hij
Hij beschikt
beschikt over
over de
de
opperste arbiter
arbitertusschen
tusschende
de vorsten.
schenkt ze
aan wie
wie hij
hij wil.
wil.
nieuw
ontdekte werelden
niemv ontdekte
werelden en
en schenkt
ze aan
Het Staatsleven
Staatsleven wordt
wordt geheel door
door het
het kerkelijke
kerkelijke leven
leven be,
beHet altaar
altaar heerscht
heerscht over
De Paus
Paus isis
heerscht. Het
heerscht.
over den
den troon.
troon. De
de
Koning der
der Koningen,
Koningen, wien
wien alle
alle macht
macht is
is gegeven
gegeven in
in den
den
de Koning
hemel en
en op
op de
deaarde.
aarde.
hemel
De katholieke
katholieke kerk
kerk isisdedeStaatskerk,
Staatskerk,die
diegeen
geenandere
anderekerken
kerken
naast zich
Deeenheid
eenheid ininhet
hetgodsdienstige
godsdienstigewordt
wordtzoo
zoo
naast
zich duldt.
duldt. De
streng
eenheid zij
zij in
in het
het
streng mogelijk
mogelijk gehandhaafd
gehandhaafdopdat
opdat er
er ook
ook eenheid
alleen, maar
maar ook
ook intemationaal.
internationaal.
politieke j; nationaal
nationaal niet
niet alleen,
Priesters
leeken zijn,
zijn,vooral
vooraldoor
doorhet
hetcoelibaat,
co eli baat,streng
streng
Priesters en
en leeken
gescheiden.
Depriesters
priestershebben
hebbengewoonlijk
gewoonlijk vrijdom
vrijdom van
van be,
begescheiden. De
lasting
en van
van krijgsdienst.
krijgsdienst. Zij
Zijzijn
zijnaan
aaneigen,
eigen,afzonderlijke,
afzonderlijke,
lasting en
rechters
als het
het er
er op
opaankomt
aankomtgehoorzamen
gehoorzamen
rechters onderworpen
onderworpen en
en als
zij eerst
eerst den
Paus en
en dan
dan eerst
eerst den
den vorst
vorst van
van hun
hun land.
land.
zij
den Paus
De Hervorming
Hervorming bracht
bracht hierin
hierin verandering.
verandering. De
Dechristenen,
christenen,
reeds
vroeger gedeeld
gedeeld ininRoomsch,
Roomsch.enenGrieksch,katholieken,
Grieksch.katholieken,
reeds vroeger
enProtestanten.
Protestanten. Het
Het
scheidden
nieuw in
inRoomschen
Roomschen en
scheidden zich
zich op nieuw
monopolie
der
Roomsche
kerk
bleek
op
den
duur
niet
te
monopolie der Roomsche kerk bleek op den duur niet te
handhaven. De
De dertigjarige.
dertigjarigé oorlog was
was de
de laatste
laatste wanhopige
wanhopige
handhaven.
om de
dereformatie
reformatie terug
terug te
te dringen
dringen ;j en
en toen
toenbeide
beidepar,
parpoging om
tijen gezien hadden,
hadden, dat
dat zij
zij elkander
elkander niet
nietgeheel
geheelkonden
kondenover,
over.
tijen
begrijpen, dat zij
zij met
met elkander
elkander en
en
heerschen, begonnen
heerschen,
begonnen zij
zij te begrijpen,
naast elkander
elkander moesten
moesten leven.
leven. Voor
Voor het
het eerst
eerst begint
begint nu
nu het
het
naast
is, zonder
zonder
door tetedringen,
dringen,dat
datpolitieke
politiekeeenheid
eenheidmogelijk
mogelijkis,
besef door
Dat de
devrijheid
vrijheidvan
vangodsdienst
godsdienst het
het
godsdienstige
godsdienstige eenheid.
eenheid. Dat
de
bestaan van
van een
een Staat
Staat niet
niet bedreigt,
bedreigt, maar
bestaan
maarbevestigt.
bevestigt. Dat de
harmonie
zonen
van hetzelfde
hetzelfde land
land zeer
zeer goed
goedininvrede
vredeenenharmonie
zonen van
met
elkander in
in één
éénStaatsverband
Staatsverband kunnen
kunnen leven,
leven, zonder
zonder tot
tot
met elkander
Degodsdienstige
godsdienstigevraagstukken
vraagstukken
één
kerkverband te
behooren. De
één kerkverband
te behooren.
houden
lieverlede op alle
alle andere
andere te
te overheerschen.
houden van lieverlede
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Er komt
komt scheiding
scheiding tusschen
tusschen godsdienst
godsdienst en
enpolitiek,
politiek, voor
voor
Er
zooverre dat
Er vormt
vormt zich
zich een
een zelfstandig
zelfstandig vol,
vol.
zooverre
dat mogelijk
mogelijkis.
is. Er
kenrecht, dat
voortaan de
de verhouding
verhouding tusschen
tusschen de
de Staten
Staten
kenrecht,
dat voortaan
onderling
regelen, nu
nu de
dePaus
Pausdat
datniet
nietmeer
meer doen
doen kan,
kan,
onderling zal
zal regelen,
omdat
zijn gezag
gezag niet
niet meer
meer door
door alle
alleStaten
Statenwordt
wordterkend
erkenden
en
omdat zijn
zelfs katholieke
katholieke priesters
priesters en
en Staatslieden
Staatslieden als
alsRichelieu
Richelieugeraken
geraken
zelfs
zoo zeer
zeer onder
onderdedebekoring
bekoringvan
vandedeprotestantsche
protestantschedenkbeelden,
denkbeelden,
dat zij
zij de
depolitiek
politiekininFrankrijk
Frankrijkgeleidelijk
geleidelijkgeheel
geheelininwereldlijke
wereldlijke
dat
zij bij
bij het
hetoptreden
optredenvan
vanFrankrijk
Frankrijk het
het be,
be.
banen
leiden;; dat
dat zij
banen leiden
lang des
des lands
lands meer
meerlaten
laten gelden
gelden dan
dan dat
dat van
van den
den Paus
Paus of
of
lang
van de
de Katholieke
Katholieke kerk
kerk en
endat
datlangzamerhand
langzamerhandzelfs
zelfsde
de Katho,
Katho.
van
lieke kerk
kerk in
in Frankrijk
Frankrijk door
doorde
denationale,
nationale,Gallicaansche
Gallicaanscheorga,
orga.
nisatie
tracht te
te ontkomen
ontkomen aan
aan dedeinternationale,
internationale, Ultramon,
Ultramon.
nisatie tracht
taansche overheersching.
overheersching.
taansche
heeft het
het lang
langgeduurd
geduurdvoor
voordat
datdedeProtestanten
Protestantenzich
zich
Toch heeft
bewust waren
waren van
van hetgeen
hetgeen hun
hun eigen
eigenbeginsel
beginselmeebrengt,
meebrengt,
bewust
voor dat
dat zij
zijgeheel
geheelloslos
warengeworden
gewordenvan
vandedeKatholieke
Katholieke
voor
waren
traditiën en
hervormde beginselen
beginselen bij
bij de
de regeling
regeling der
derver,
ver.
traditiën
en de hervormde
houding tusschen
tusschen godsdienst
godsdienst en
en politiek
politiek tot
totvolle
volleontwikke,
ontwikke.
houding
ling waren
waren gekomen.
gekomen.
De Anglikaansche
Anglikaansche kerk
kerk in Engeland
Engeland maakte
maakte den
band tus,
tusden band
schen
en Altaar
Altaar nog
nogzoo
zoonauw
nauwmogelijk.
mogelijk. In
Inhet
hetGenève
Genève
schen Troon en
van
Calvijn trachtte
trachtte de Kerk
Kerk steeds
steeds ook
ookininhet
hetwereldlijke
wereldlijke
van Calvijn
te heerschen
heerschen en
en Oldenbarneveldt
Oldenbarneveldt heeft
heeft met
metzijn
zijnhoofd
hoofdmoeten
moeten
boeten omdat
omdat hij
hij zich
zich tegen
tegen dedeheerschzucht
heerschzucht van
van de
de Her,
Herboeten
vormde
kerk in
in Nederland
Nederland durfde
durfdeverzeften.
verzetten.
vormde kerk
is een
eentijd
tijdgeweest,
geweest,datdat
N ederlandscheStaat
Staatniets
niets
Er
Er is
dede
Nederlandsche
anders was
was dan
dan dedepolitieke
politiekezijde
zijdevan
vandedeHervormde
Hervormdekerk,
kerk,
anders
dat
die kerk
kerk wel
wel niet
nietininelkelk
opzicht
Staatskerkwas,
was,
dat die
opzicht
eeneen
Staatskerk
maar
toch vele
vele politieke
politiekevoorrechten
voorrechten genoot
genoot;; en
en er
er zijn
zijn nu
nu
maar toch
nog hervormden
hervormden genoeg,
genoeg, die
die dien
dien goeden
goedentijd
tijdterugwenschen
terugwenschen
en droomen
droomen van
van een
eenkrachtige
krachtige politieke
politieke partij,
partij, met
met de
de Her,
Her.
en
vormde kerk
kerk als
als godsdienstigen
godsdienstigen achtergrond.
achtergrond. Zij
Zij zouden
zouden ook
ook
vormde
zeer gaarne
gaarne wederom,
wederom, evenals
evenals vroeger,
vroeger, alle
alleniet,Hervormden
niet.Hervormden
zeer
enhet
hetzwaard
zwaard
van de
de openbare
openbare betrekkingen
betrekkingen uitgesloten
uitgesloten zien
zien en
van
der overheid
overheid gebruiken
gebruiken tot handhaving
handhaving van
van de
de leer
leer der
derkerk.
kerk.
der
Ook de
de Hugenoten
Hugenoten en
enCromwell
Cromwell hebben
hebben veel
veel tete veel
veel gods,
gods.
dienst en
en politiek
politiekdooreen
dooreengemengd
gemengden
engodsdienstige
godsdienstigemiddelen
middelen
dienst
en ten
ten
gebruikt tot
bereiking van
van een
een zuiver
zuiver politiek
politiek doel
doel en
gebruikt
tot bereiking
slotte
hebben ook
ookdedeProtestanten
Protestanten vrij
vrij langen
langen tijd
tijd den
denregel
regel
slotte hebben
gehuldigd:: «Cujus
o:Cujus Regio ejus
Religio».
ejus Religio».
gehuldigd

GODSDIENST EN POLITIEK.
POLITIEK.

149

De Engelschen
Engelschen moesten,
moesten, op
op het
het punt
puntvan
van den
dengodsdienst
godsdienst
en
eerst
meêgaan met
Hendrik VIII, toen
toen met
met Maria
Maria Tudor
T udor en
eerst meégaan
met Hendrik
toen weér
weêr met
met Elizabeth
Elizabeth en
eneerst
eerstlangzamerhand
langzamerhand zijn
zijn zij
zijgaan
gaan
toen
begrijpen, dat
vorst niet
niet toekomt
toekomt aldus
aldus over de
de con,
con.
begrijpen,
dat het
het een
een vorst
scienties
te heerschen.
heerschen.
scienties te
Er
zijn thans
thans nog
nogzeer
zeerveel
veel
terreinen,waarop
waarop godsdienst
godsdienst
Er zijn
terreinen,
en
politiek met
metelkander
elkanderininaanraking
aanrakingkomen
komenenenaanraking
aanraking
en politiek
onvermijdelijk
noem slechts
slechts het
het onderwijs,
onderwijs, de
de Zondags,
Zondags.
onvermijdelijkis.
is. Ik
Ik noem
rust,
het huwelijk,
huwelijk, dedegodsdienstige
godsdienstigebelangen
belangenvan
vanmilitairen
militairen
rust, het
en
gevangenen, de
de houding
houdingvan
vandedechristelijke
christelijke overheid
overheid tegen,
tegen.
en gevangenen,
over
de heidenen
heidenen inindede
Koloniën,den
dengodsdienst
godsdienst van
van den
den
over de
KoloniEn,
vorst
van de
deambtenaren,
ambtenaren, de
deprivilegies
privilegiesininbelastingzaken,
belastingzaken,
vorst en van
de vrijstelling
vrijstelling van
vangeestelijke
geestelijke personen
personen van
vanden
denkrijgsdienst,
krijgsdienst,
rechtskarakter der
kerkgenootschappen, de
de armenzorg,
armenzorg, het
het
het rechtskarakter
der kerkgenootschappen,
toezicht van
van den
den Staat
Staat op
op het
hetbeheer
beheerder
derkerkelijke
kerkelijkegoederen
goederen
toezicht
en
de uitoefening
uitoefeningder
derkerkelijke
kerkelijketucht,
tucht,het
hetrecht
rechtvan
vanplacet
placet
en de
en
nog zooveel
zooveel meer
meer;; maar
maar al
al die
die kwesties
kwesties wensch
wensch ik
ik thans
thans
en nog
onbesproken
laten om,
om, ten
tenslofte,
slotte,slechts
slechtseenig
eeniglicht
lichttetedoen
doen
onbesproken te laten
vallen
opdat
datééne
éénehoogst
hoogstmerkwaardige
merkwaardigeenenverrassende
verrassende feit,
feit,
vallen op
dat
bij conflict tusschen
godsdienstige en politieke
politieke belangen
belangen
tusschen godsdienstige
dat bij
de
politieke gewoonlijk
gewoonlijk den
den doorslag
doorslag geven.
geven. Het
Hetbehoorde
behoorde
de polifieke
niet zoo
zoo tetezijn,
zijn,maar
maardedefeiten
feitenzijn
zijnonverbiddelijk
onverbiddelijk en
en voor
voor
niet
die feiten
feiten vraag
vraag ikikthans
thansnog
nogeenige
eenigeoogenblikken
oogenblikkendedeaandacht.
aandacht.
De allerchristelijkste
allerchristelijkste koningen
koningen van
van Frankrijk
Frankrijk zijn
zijn lang
lang niet
niet
altijd
gehoorzame zonen
der kerk
kerk geweest.
geweest.
altijd gehoorzame
zonen der
zijzich
zichtegenover
tegenover den
den
depolitiek
politiekhet
heteischte,
eischte,durfden
durfden zij
Als de
Paus zeer
zeer veel
veel veroorloven.
veroorloven. Zelfs
ZelfsdedeHeilige
HeiligeLodewijk
Lodewijkwas
was
Paus
tegenover den
Paus zeer
zeer onafhankelijk
onafhankelijk en
en Philippe
Philippe le
Ie Bel,
Bel,
tegenover
den Paus
die de
de Tempeliers
Tempeliers zoo
zoovroom
vroomvervolgde,
vervolgde,heeft
heeftden
denPaus
Pausmeer,
meer.
malen zwaar
zwaar beleedigd.
beleedigd. Frans
Frans IIsloot
slooteen
eenverbond
verbond met
met de
de
malen
Turken, toen
toen de
degrootste
grootsteenengevaarlijkste
gevaarlijkstevijanden
vijandender
derchristen,
christen.
heid, tegen
tegen het
hetkatholieke
katholiekeOostenrijk
OostenrijkenenRichelieu
Richelieudedepriester,
priester.
heid,
staatsman
ik reeds
reeds opmerkte,
opmerkte, voorgoed
voorgoeddedeFransche
Fransche
staatsman heeft,
heeft, zooals ik
politiek in
in wereldlijke
wereldlijke banen
tot leeken,politiek
leeken.politiek ge,
ge.
politiek
banen geleid
geleid en tot
maakt.
Hij maakte
maakte een
een einde
einde aan
aandedepolitieke
politiekemacht
macht der
der Huge,
H uge.
Hij
noten, niet
niet omdat
omdathijhijhet
hetprotestantisme
protestantismehaatte,
haatte,maar
maar omdat
omdat
noten,
hij geen Staat
Staat wilde
wilde dulden
dulden in
in den
denStaat
Staatenentoen
toenhij,
hij, ook
ookmet
met
hij
protestantsche
Nederlanders,
La
Rochelle,
het
behulp
der
Nederlanders,
La
Rochelle,
het
behulp der protestantsche
laatste bolwerk
bolwerk der
der Hugenoten,
Hugenoten, had
had veroverd,
veroverd, heeft
heeft hij
hij hen
hen
laatste
verder
behandeld. Ten
Ten slofte
slottewerd
werdhij
hijzelf
zelfin
inden
den derfig,
dertig.
verder goed
goed behandeld.
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jarigen oorlog
oorlog de trouwe
Jangen
trouwe bondgenoot
bondgenoot van
van Gustaaf
Gustaaf Adolf,
Adolf,
den
kampioen voor
het protestantisme
protestantisme in
Duitschland, die
die
den kampioen
voor het
in Duitschland,
alleen met
alleen
met hulp
hulp van
van Frankrijk
Frankrijk overwon.
overwon.
Die dertigjarige
dertigjarige oorlog
oorlog was
was een
eensoort
soortcontra,reformatie.
contra.reformatie. Het
Het
was
een strijd
strijd op
op leven
levenenendood
dood
tusschenRoomschen
Roomschen en
en
was een
tusschen
dat het
het katholicisme
katholicisme zich
zich ten
ten deele
deele ge,
ge.
Protestanten.
Protestanten. Voor
Voor dat
wonnen
wilde het
het nog
nog eene
eene laatste
laatste poging
poging doen
doen om
om de
de
wonnen gaf,
gaf, wilde
steeds
veld
winnende
reformatie
te
stuiten
en
het
verloren
ge.
steeds
winnende reformatie te stuiten en het verioren ge,
bied
heroveren. Men
Menhad
haddus
dusmogen
mogenverwachten,
verwachten,dat
datalle
alle
bied te heroveren.
katholieken
hebben
katholieken eenerzijds
eenerzijds schouder
schouder aan
aan schouder
schouder zouden hebben
gestaan
en alle
alleprotestanten
protestanten anderzijds
anderzijds;; maar
maar politieke
politieke over,
over.
gestaan en
wegingen hebben
wegingen
hebben dat
dat belet.
belet.
Frankrijkbedankte
bedankteerervoor
voorom
om aan
aan het
Frankrijk
het toch
toch reeds
reeds zoo
zoo
machtige
overwinning te verschaffen.
verschaffen. Veeleer
Veeleer
machtige Oostenrijk
Oostenrijk de overwinning
wilde het
wilde
het van
van de
deverlegenheid
verlegenheidvan
vanDuitschland
Duitschlandpartij
partijtrekken
trekken
om zelf
om
zelf naar
naar de
de zijde
zijdevan
vanElzas
ElzasenenLotharingen
Lotharingenveroveringen
veroveringen
te
maken. Het
Het wilde
wildeook
ookgaarne
gaarnededevijanden
vijandenvan
vanOostenrijk
Oostenrijk
te maken.
gebruiken
den ouden
oudenmededinger
mededinger teteverzwakken.
verzwakken.
gebruiken om
om den
Ook Spanje
Spanje mocht
mocht niet
niet tetemachtig
machtigworden
wordenen
enzelfs
zelfsde
dePaus
Paus
heeft zich
zich meermalen
meermalen heimelijk
heimelijk over
overdedeoverwinningen
overwinningenvan
van
heeft
Adolfverheugd,
verheugd, omdat
omdat hij
hij evenmin
evenmin wilde,
wilde, dat
dat Oosten,
Oosten.
Gustaaf Adolf
rijk zich
al te
te sterk
sterk en
en daardoor
daardoor ook
ook alalteteonafhankelijk
onafhankelijkvan
van
rijk
zich al
den Pauselijken
Pauselijken Stoel
zou gaan
gaan gevoelen!
gevoelen!
den
Stoel zou
Meer dan
dan één
éèn prostestant
prostestant had
had ook
ookeen
eenhoog
hoogcommando
commando
Meer
in het
het leger
leger van
van Wallenstein
Wallenstein en
en op
op het
het einde
einde van
van den
den
in
dertigjarigen oorlog
zelfs een
een protestant
protestant aan
aan het
het hoofd
hoofd
dertigjarigen
oorlog stond
stond zelfs
van het
het Oostenrijksche•
Oostenrijksche' leger
omdat er
er niemand
niemand anders
anders tete
van
leger omdat
vinden was.
was.
Gustaaf Adolf zelf
zelf isis zeker
zeker met
met hart
hart en
enziel
zielprotestant
protestant ge,
ge.
weest, maar
maar ten
ten slofte
slotteheeft
heefthij
hij toch
tochmeer
meer om
ompolitieke
politieke dan
dan
weest,
godsdienstige redenen
redenen naar
naar het
het zwaard
zwaard gegrepen.
gegrepen. Wallen,
Wallen.
om godsdienstige
stein
had
Mecklenburg
veroverd
en
de
door
hem
verdreven
stein had Mecklenburg veroverd en de door hem verdreven
vorsten waren
waren verwanten
verwanten des
des Konings.
Konings.
vorsten
beleg van
vanStraalsund
Straalsund had
had duidelijk
duidelijk den
den toeleg
toelegvan
van
Het beleg
Oostenrijk verraden
verraden om
om zich
zich aan
aan de
deOostzee
Oostzeetetenestelen
nestelenen
en
Oostenrijk
Zweden kon
kon niet
nietdulden,
dulden,dat
dateene
eeneandere
anderemogendheid
mogendheid van
van
Zweden
beteekenis in
die zee
zeededeopperheerschappij
opperheerschappij aan
aan Zweden
Zweden ging
ging
beteekenis
in die
betwisten.
betwisten.
Gustaaf
Gustaaf Adolf rekende
rekende ook
ookopop
Pommeren,dat
datwerkelijk
werkelijk
Pommeren,
geweest.
geruimen tijd
tijd in
in Zweedsche
Zweedsche handen
handen isisgeweest.
ook geruimen
was dus
dusniet
nietalleen
alleeneen
eengeloofsheld,
geloofsheld,maar
maar
Gustaaf Adolf was
Gustaaf
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ook
een berekenend
berekenend politicus
politicus en
en hij
hij zou
zouzijn
zijnplicht
plicht hebben
hebben
ook een
verzuimd, als
als hij
verzuimd,
hij anders
anders had
had gehandeld.
gehandeld.
Als
koning van
van Zweden
Zweden mocht
mocht hij
hij het
het goed en
en het
het bloed
bloed
Als koning
der
Zweden niet
niet wagen,
wagen, zonder
zonder dat
datererook
ookgroote
grooteZweedsche
Zweedsche
der Zweden
belangen
het spel
spel stonden
stonden en
endaarom
daaromontnemen
ontnemen zijne
zijne poli,
poli.
belangen op
op het
tieke
beweegredenen, die
naast de godsdienstige
godsdienstige golden,
golden, hem
hem
tieke beweegredenen,
die naast
niets
van zijn
zijn roem
roem en
en zijn
zijn grootheid.
grootheid.
niets van
Het streven
streven der Hugenoten
Hugenoten in
in Frankrijk
Frankrijk is langen
langen tijd
tijd ook
ook
sterk
door de
de politiek
politiek beheerscht
beheerscht geweest.
Op een
eengegeven
gegeven
sterk door
geweest. Op
oogenblik was
oogenblik
was het
het grootste
grootste deel
deel van
van den
denFranschen
Franschen adel
adelaan
aan
de
zijde der
der Hugenoten
Hugenoten en
en dat
dat niet
niet zoo
zoozeer
zeeruit
uitovertuiging
overtuiging
de zijde
dan
wel omdat
omdat de
de edelen
edelen hoopten,
hoopten, met
met behulp
behulp der
der Huge,
Huge.
dan wel
noten,
verloren feodale
feodale rechten
rechten tetezullen
zullenherwinnen.
herwinnen.
noten, de verloren
Toen echter
Toen
echter Richelieu
Richelieu aan
aandie
dieverwachtingen
verwachtingen den
denbodem
bodem
had
ingeslagen, door de
de Hugenoten
Hugenoten slechts
slechts als
als godsdienstige
godsdienstige
had ingeslagen,
en niet
en
niet meer
meer als
als politieke
politieke partij
partij te
te dulden,
dulden, hebben
hebben die
dieedelen
edelen
zich
voor het
het grootste
grootste deel
deel weer
weer met
met den
den koning
koning en
ende
dekerk
kerk
zich voor
verzoend.
T urenne werd
werd toen
toen weer
weerroomsch,
roomsch, maar
maar de
degelederen
gelederen
Ook Turenne
der
Hugenoten werden
werden daardoor
daardoor gezuiverd.
gezuiverd. Lodewijk
Lodewijk XIV,
XIV,
der Hugenoten
die,
ten slofte,
slotte, dedeHugenoten
Hugenotengeheel
geheeltrachtte
trachtteuit
uitteteroeien
roeien
die, ten
nadat hij
hij het
het Edict
Edictvan
vanNantes
N anteshad
hadherroepen,
herroepen,heeft,
heeft,meer
meer
nadat
dan één
één Fransch
Fransch koning,
koning, den Paus
Paus beleedigd
beleedigd en
engegriefd.
gegriefd. En
En
dan
voor een
een goed
goed deel
deelspreidde
spreiddehij
hijveel
veelgeloofsijver
geloofsijver ten
ten toon,
toon,
voor
ten einde
einde tegenover
tegenover den
den Paus
Pausmeer
meerde
dehanden
handenvrij
vrijtetehebben.
hebben.
ten
kon de
dePaus
Paustoch
tocheen
eenvorst
vorstininden
denban
bandoen,
doen,die
diezooveel
zooveel
Hoe kon
deed voor de
de kerk
kerk en
en voor
voor het
hetware
ware geloof
geloof?
deed
?
Paus was
was dan
dan ook
ookmet
metalaldie
diestrengheid
strengheidtegenover
tegenover de
de
De Paus
Hugenoten weinig
weinig ingenomen.
ingenomen. Hij
Hij wist
wistwel,
wel,dat
datdedeslagen,
slagen,
Hugenoten
toegebracht, ten
ten slotte
slotteop
ophem
hemzouden
zoudenneerkomen
neerkomenen
enheeft
heeft
hun toegebracht,
dan ook
ook meermalen
meermalen tot
tot matigheid
matigheid vermaand.
vermaand. Een
Een weinig
weinig
dan
meer eerbied
eerbied voor
hem als
als hoofd
hoofd der
derkerk
kerkzou
zouhem
hem veel
veel
meer
voor hem
aangenamer zijn
een veel
veelbeter
beterbewijs
bewijsvan
vangeloofs,
geloofsaangenamer
zijn geweest
geweest en een
XIVechter
echterheeft,
heeft,meer
meer dan
dan
ijver en
en vromen
vromen zin.
zin. Lodewijk
LodewijkXIV
ijver
eenig Fransche
Fransche koning,
koning, moeite
moeite gedaan
gedaan om
omhet
hetzoogenaamde
zoogenaamde
eenig
Gallicanisme op de
de spits
spitstetedrijven
drijvenenendedeinternationale
internationalepositie
positie
Gallicanisme
den Paus
Pausteteverzwakken
verzwakkendoor
doordedeRoomsche
Roomschekerk
kerknationaal
nationaal
van den
te organiseeren.
organiseeren.
Hij wilde
wilde zich
zichzelf
zelfeigenlijk
eigenlijkPaus
Paus
maken
van
Frankrijk,
Hij
maken
van
Frankrijk,
Hendrik VIII
VIII zich
zichzelf
zelfPaus
Paushad
hadgemaakt
gemaaktvan
vanEngeland
Engeland
zooals Hendrik
Bossuet stond
stond hem
hem daarbij
daarbij niet
nietminder
mindertrouw
trouw ter
ter zijde
en Bossuet
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dan
dan bij
bij de
de vervolging
vervolging der
der Hugenoten
Hugenoten en
en Waldenzen. Toen
ook
de Paus
Paus het
het asylrecht van
het Fransche gezantschapshotel
gezantschapsh6tel
van het
ook de
in
Rome niet
niet zoo
zoouitgebreid
uitgebreidwilde
wildeeerbiedigen,
eerbiedigen, als
alsde
deKoning
Koning
in Rome
het opvatte,
opvatte, zond
zond Lodewijk
Lodewijk heele regimenten Fransche soldaten
naar
het geheele kwartier,
waarin het
het gezantschapskwartier, waarin
gezantschaps,
naar Rome,
Rome, die
die het
hotel
was, tot
toteen
eenvrijplaats
vrijplaatsmaakten
maaktenvan
vanmisdadigers
misdadigers
h6tel gelegen was,
de Souvereine vorst van
van den
den Kerkelijken
Kerkelijken Staat
Staat
en
beletten dat de
en beletten
DePaus
Pausheeft
heeftzich
zichdan
dan
baas was
was in
in zijn
zijneigen
eigen hoofdstad.
hoofdstad. De
baas
Willem III
IIInaar
naar Enge=
ook van
ook
van harte
harte verheugd,
verheugd, toen
toen onze
onze Willem
Enge.
land
om zijne schoonvader,
schoonvader, den katholieken
katholieken koning JaJa,
land ging, om
van den
den troon
troon te
te jagen.
jagen. Hij
Hij wist
wisthet,
het,dat
dat de
de slagen,
II, van
cobus 11,
11 zouden
zouden treffen,
treffen, ook
ook op
opLodewijk
Lodewijk XIV,
XIV, diens
diens
die
Jacobus II
die Jacobus
bondgenoot, zouden
zoudenneerkomen
neerkomen en
en dat
dat het
het succes van Willem
111
Willem III
bondgenoot,
een
machtig middel
middel zou
zoukunnen
kunnen worden tot breideling
breideling van
van
een machtig
Frankrijks trots
trots en
en aanmatiging.
aanmatiging.
Na den
den slag
slag aan
aan de
de Boyne,
Boyne, toen
toen ininRome
Romede
de tijding
fijding kwam,
dat Willem
Willem verslagen
verslagen was
was en
en in
in den
denslag
slaggedood,
gedood, heerschte
dat
er
uitbundige vreugde
vreugde in
in het
het Fransche
Fransche gezantschapshotel,
gezantschapsh6tel, maar
er uitbundige
het Vaticaan.
Vaticaan. Maar
Maar toen
toen
droefenis
het Spaansche en
en op het
droefenis in
in het
dag bleek,
het
den volgenden dag
bleek, dat
dat Willem
Willem eene schitterende
het den
overwinning
had bevochten,
bevochten, en
en slechts
slechtslicht
lichtwas
wasgewond,
gewond, weroverwinning had
wer,
den
de rollen
rollen omgekeerd.
omgekeerd. Toen
T oenwerden
werden in
inhet
hetVaticaan
Vaticaan en
en
den de
in
het Spaansche
gezantschapsphotel de
lichten ontstoken,
ontstoken,
Spaansche gezantschapsph6tel
de lichten
in het
het Fransche werden
uitgedoofd.
terwijl zij
werden uitgedoofd.
terwijl
zij in het
Toch beteekende de overwinning
overwinning aan
aan de
de Boyne
Boyne de
de redding
redding
het Protestantisme.
Protestantisme.
van het
Engeland en
Nederland werden
werden toen
toen de
de bolwerken
bolwerken der
der
Engeland
en Nederland
protestanten. Slechts
Slechts met
met vereenigde krachten
zij het
het
krachten konden
konden zij
protestanten.
Protestantisme
zoohet
hetaan
aanJacobus
Jacobus II,
11, met
met Fransche
Protestantisme redden
redden en zoo
hulp was
was gelukt
gelukt het
het in
in Engeland
Engeland ten
ten onder
onder te
te brengen,
brengen, zou
zou
hulp
het ook in
in Nederland
Nederland en
en in
in Duitschland zijn
bezweken.
zijn bezweken.
het
politieke overwegingen
overwegingen echter golden meer
meer dan de godsgods,
De politieke
Willem III
111
dienstige
de beste
beste bondgenoten
bondgenoten van
van onzen
onzen Willem
dienstige en
en de
tegenover het
het Katholieke
Katholieke Frankrijk
Frankrijk waren
waren het
hetKatholieke
Katholieke
tegenover
oude Nederlandsche
Nederlandsche erfvijand:
Oostenrijk
erfvijand : Spanje.
Oostenrijk en
en de oude
die in
in Duitschland'
ons land
land
Karel V en
Philips 11,
en in ons
en Philips
II, die
Duitschland . en
zoo fel
fel het
hetProtestantisme
Protestantismebestreden,
bestreden,waren
warentegenover
tegenover den
den
zoo
XIV.
Paus niet minder
minder onafhankelijk
onafhankelijk dan
dan Lodewijk
Lodewijk XIV.
Paus
eerste liet
liet Rome
Romestormenderhand
stormenderhand innemen
innemen en
en de
de tweede
De eerste
door
den Hertog
Hertogvan
vanAlva
Alvaden
denKerkelijken
KerkelijkenStaat
Staatveroveren.
veroveren.
door den
Hun
geloofsijver hield
hield hen
hen niet terug
den Paus
Paus te be,
beHun geloofsijver
terug om
om den
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strijden, waar
waar hun
strijden,
hun politiek
politiek belang
belangdat
datmeébracht
meêbracht en
en terwijl
terwijl
het
Katholieke Frankrijk,
Frankrijk, het
het land
landvan
van den
denBartholomeusnacht,
Bartholomeusnacht,
het Katholieke
ons
hielp tegen
tegenSpanje,
Spanje,liet
liethet
hetprotestantsche
protestantscheDuitschland
Duitschlandons
ons
ons hielp
in den
Willem met
metAnna
Annavan
vanSaksen,
Saksen,
in
den steek,
steek, ofschoon
ofschoon Prins
Prins Willem
eene Duitsche, protestantsche
eene
protestantsche vorstin,
vorstin, was
was gehuwd
gehuwden
enhij
hij later
later
zelf tot
tot het
het Protestantisme
Protestantisme overging.
overging.
Bij
val van
van Constantinopel
Constantinopel heeft
heeft ook
ook de
de politiek
politiek alles
alles
Bij den
den val
beheerscht. De
De Grieken
beheerscht.
Grieken waren
waren Christenen
Christenen en
en de
de Turken
Turken
heidenen.
was dus
dusnatuurlijker
natuurlijker dan
dan dat
dat de
deChristenheid
Christenheid
heidenen. Wat was
dat de
de
in
beweging kwam
kwam om
omConstantinopel
Constantinopel te
te helpen
helpen en
en dat
in beweging
Paus
Had hij
hij gewild,
gewild, hij
hij had
had
Paus daarbij
daarbijhet
het initiatief
initiatief nam.
nam. Had
Constantinopel kunnen
kunnen redden;
redden ;maar
maarhij
hijwilde
wildeniet.
niet. Er
Er was
was
Constantinopel
een tijd
dat de
de Keizers
Keizers teteConstantinopel
Constantinopel de
deweftige
wettige
een
tijd geweest,
geweest, dat
heeren en
heeren
en meesters
meesters waren
waren van
van den
denBisschop
Bisschopvan
van Rome
Rome en
en
dat
zij met
met groote
grootekracht
krachthet
hetgezag
gezagvan
vanden
denStaat
Staat over
over de
de
dat zij
Kerk handhaafden.
Kerk
handhaafden.
Langzamerhand
vooral met
met behulp
behulp
Langzamerhandhadden
haddende
de Pausen
Pausen zich,
zich, vooral
der
Frankische koningen,
koningen, geëmancipeerd
geëmancipeerd en
en ten
ten slotte
slotteKarel
Karel
der Frankische
den
Groote tegen
tegenden
denKeizer
KeizerteteConstantinopel
Constantinopeluitgespeeld.
uitgespeeld.
den Groote
De patriarch
patriarch van
van Constantinopel,
Constantinopel, door
doorhofgunst
hofgunstbeschermd
beschermd
en verheven,
verheven, was
wasook
ookaltijd
altijddedegevaarlijkste
gevaarlijkstemededinger
mededinger ge,
geen
dathet
het
zwaartepunt
weest des
des Pausen,
Pausen, vooral
vooralinindededagen,
dagen,dat
weest
zwaartepunt
van
van het
het Romeinsche
Romeinsche rijk
rijk niet
niet meer
meer in
in het
het Westen,
Westen, maar
maar in
in
het Oosten
Oosten was
was gelegen.
gelegen.
Grieksch-Katholieken hadden
hadden zich
zich ook
ookten
tenslotte
slottevan
vande
de
De Grieksch,Katholieken
Roomsch-Katholieken afgescheiden
afgescheiden en
en geweigerd
geweigerdhet
hetoppergezag
oppergezag
Roomsch,Katholieken
Pausen te
te erkennen.
erkennen. Zij
Zij bleven
blevendat
datweigeren,
weigeren,ook
ooktoen
toende
de
des Pausen
Turksche kanonnen
kanonnen reeds
reedshunne
hunnemuren
murenbeukten
beuktenen
ennu
numoesten
moesten
Turksche
zij ook
ook maar
maar de
degevolgen
gevolgenhunner
hunnerweerspannigheid
weerspannigheiddragen.
dragen.
zij
was den
den Paus
Pausdus
dusheimelijk
heimelijkniet
nietgeheel
geheelonwelgevallig,
onwelgevallig,
Het was
dat Constantinopel
Constantinopel viel.
N uhad
hadhij
hijweer
weerhet
hetrijk
rijkalleen
alleen en
en de
de
dat
viel. Nu
gevaar van
van een
een tweeden
tweeden Paus
Paus in
in Constanti,
Constanti.
handen vrij.
handen
vrij. Het gevaar
nopel was
was nu
nu voor
voor goed
goedgeweken.
geweken. DeDe
Grieksch.Katholieken
nopel
Grieksch,Katholieken
kwamen nu tegenover
tegenover de
deRoomsch,Katholieken
Roomsch.Katholiekeninindedeminder,
minder.
kwamen
en het
hetzwaartepunt
zwaartepunt der
derKatholieke
Katholiekewereld
wereldwerd
werdnu
nuweer
weer
heid en
voor goed
Westenverlegd.
verlegd.
goed naar
naar het
het Westen
dat de
de godsdienst
godsdienst boven
boven de
de
Slechts enkele
Slechts
enkele malen
malen zien
zien wij,
wij, dat
DeGrieken
GriekenininConstantinopel
Constantinopelwilden
wilden niet,
niet, zoo,
zoo.
politiek gaat.
gaat. De
politiek
wij reeds
reedszagen,
zagen,ter
terwille
willevan
vande
depolitieke
politiekehulp
hulpvan
vanhet
het
als wij
als
Westen
hun
godsdienstig
beginsel
prijs
geven
en
ook
in
de
Westen hun godsdienstig beginsel prijs geven en
in de
dagen der
der Hervorming
Hervorming weigerden
weigerden dat
dat de
deProtestanten.
Protestanten.
dagen
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Toen
T
oen de
de Turken
Turken niet
niet alleen
alleenConstantinopel
Constantinopel gewonnen
gewonnenhad,
had.
den
maar zich steeds
steeds verder
verder in
inEuropa
Europauitbreidden
uitbreiddenwerden
werden de
de
den maar
Protestanten
als zij
zij voortgingen
voortgingen de
de
Protestanten ernstig
ernstig gewaarschuwd,
gewaarschuwd, dat,
dat, als
Christenheid tete verdeelen,
verdeelen, de
de Turken
Christenheid
Turken ten
ten slotte
slotte met
met den
den buit
buit
zouden gaan
gaan strijken.
strijken.
De oude
oude geschiedenis
geschiedenis van
van den
den val
valvan
vanConstantinopel
Constantinopel zou
zou
zich herhalen
en de Turken
zich
herhalen en
Turken zouden
zouden over
over de
deChristenen
Christenen gaan
gaan
partij te
te trekken
trekken van
van hun
hun verdeeldheid. cdiever
«Liever
heerschen
heerschen door partij
T
urksch dan
dan Paapschz,
Paapsch», luidde
luidde toen
toen het
het fiere
fiere antwoord,
antwoord, ook
ook
Turksch
door onze
door
onze vaderen
vaderen gegeven
gegeven en
en ten
ten slotte
slotte isisalles
alles nog
noggoed
goed
afgeloopen. Toen
afgeloopen.
T oen het
hetTurksche
T urksche gevaar
gevaar het
het grootst
grootstwas,
was, bleek
bleek
ook
de redding
redding nabij.
nabij. En
Entoen
toende
devloedgolf
vloedgolften
tenslotte
slotte ook
ook de
Weenen bedreigde,
Weenen
bedreigde, werd
werd zij
zij daar
daar voor
voor goed
goed gekeerd.
gekeerd.
Half Europa
Half
Europa kwam
kwam onder
onder de
dewapenen
wapenen om
om de
deTurken
Turken te
te
dwingen het
het beleg
dwingen
beleg op
op tetebreken
breken enentoen
toendat
datgelukt
geluktwas,
was,
begon de reactie,
reactie, die
die steeds
steeds meer
meer op
op een
eenzinken
zinkenvan
vanTurkije
Turkije
begon
uitliep.
Ook
Napoleon III
111heeft
heeftinin1870
1870geweigerd
geweigerdgodsdienstige
godsdienstige
Ook Napoleon
bezwaren op
op te
bezwaren
te offeren
offeren ter
ter wille
willevan
vanpolitieke
politiekevoordeelen,
voordeel en,
liever, Eugénie
Eugénie wilde
wilde niet
nieten
enhij
hijliet
lietzich
zichdoor
doorhaar
haar be,
be#
of liever,
heerschen.
hij inin1870
1870de
dehulp
hulpkunnen
kunnenkrijgen
krijgen
Hoogstwaarschijlnijk had hij
van het
het Italiaansche
Italiaansche leger,
leger, indien
indien hij
hij aan
aan Italië
Italië tegenover
tegenover den
den
van
Paus de
de handen
handen vrij
vrij had
hadwillen
willenlaten
laten;
maardie
dieprijs
prijswas
washem
hem
Paus
; maar
te hoog
hoog enenzoo
zoo
zijnten
tenslotte,
slotte,zoo
zoowel
welde
dePaus
Pausals
alshij
hijzelf,
zelf,
te
zijn
ten val
val gekomen.
gekomen. Veel
Veelheeft
heeftzijn
zijntrouw
trouwhem
hemdus
dusniet
nietgebaat,
gebaat,
ten
maar zij
zij isistoch
tochmerkwaardig
merkwaardig omdat
omdat zij
zij zoo
zoo zeldzaam
zeldzaam is
is en
en
maar
gewoonlijk juist
juist het
het omgekeerde
omgekeerde gebeurt.
gebeurt.
gewoonlijk
Om politieke
politieke redenen
redenen is op
ophet
hetCongres
Congres teteWeenen
Weenen de
de
Om
wereldlijke macht
macht des Pausen
Pausendoor
doorde
deniet,Katholieke
niet. Katholieke mogend,
mogend.
wereldlijke
heden (Pruissen,
(Pruissen, Engeland
Engeland en
en Rusland)
Rusland) gered.
gered.
heden
Om
politieke
redenen
werd
de
Heilige
Alliantie opge,
opge.
Om politieke redenen werd de Heilige Alliantie
richt, al
zij zich
zich ook in
in een
een godsdienstig
godsdienstig kleed
kleed en
en om
om
richt,
al hulde
hulde zij
politieke redenen
redenen kozen
de Belgen
Belgen inin1830
1830op
opnieuw
nieuween
een
politieke
kozen ook de
protestant tot
koning, hoewel
hoewel zij
zijoverwegend
overwegendkatholiek
katholiekwaren
waren
protestant
tot koning,
en de
de liberalen
liberalen toen
toenmet
metdedeclericalen
clericaleneen
eenverbond
verbondhadden
hadden
en
gesloten. Dr.
Dr.Kuyper,
Kuyper,inineen
een
zijnergeschriften,
geschriften,vreest
vreest ook,
ook,
gesloten.
zijner
bij een
een nieuw
nieuwtoekomstig
toekomstigconflict
conflicttusschen
tusschenEuropa
Europaen
enAzië
Azië
dat bij
Mohamedanen eerder,
eerder, als
alsAziaten,
Aziaten,partij
partij zullen
zullen kiezen
kiezen voor
voor
de Mohamedanen
zij; als
als monotheïsten,
monotheïsten, aan
aan de
dezijde
zijdezullen
zullenstaan
staan
dan dat
dat zij;
Azië dan
christen.volken.
der christen,volken.
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Vooral ook
ook bij
bijgodsdienstoorlogen
godsdienstoorlogenblijkt
blijkthet,
het,hoe
hoeten
tenslofte,
slotte,
Vooral
de
oorlog meer
meerom
ompolitieke
politiekedan
danom
omgodsdienstige
godsdienstigeredenen
redenen
de oorlog
wordt gevoerd.
gevoerd. Zuivere
Zuiveregodsdienstoorlogen,
godsdienstoorlogen,waarbij
waarbijhet
hetalleen
alleen
den godsdienst
godsdienstging,
ging,zijn
zijnerermisschien
misschien nooit
nooit geweest.
geweest. Altijd
Altijd
om den
stonden
er ook
ookwereldlijke
wereldlijkeenenpolitieke
politiekebelangen
belangentevens
tevensop
ophet
het
stonden er
spel
en dat
dat isismaar
maar gelukkig
gelukkig ook,
ook, want
want hoe
hoe wil
wilmen
menanders
anders
spel en
het
gebruik van
van dedewereldlijke
wereldlijke wapenen
wapenen goedpraten.
goedpraten. Voor
Voor
het gebruik
geestelijke belangen
mag alleen
alleen met
met geestelijke
geestelijke wapenen
wapenen wor,
worgeestelijke
belangen mag
den
gestreden en
en het
het isisniet
nietgeoorloofd
geoorloofdhet
hetgeloof
gelooftetepropa,
propaden gestreden
geeren
het zwaard.
zwaard.
geeren met het
De Kruistochten
Kruistochten waren
waren dan
dan ook
ookwel
weldeugdelijk
deugdelijkpolitieke
politieke
verstrekkende politieke
politieke gevolgen hebben
hebben gehad
gehad
oorlogen, die verstrekkende
men mag
mag het
het politieke
politiekedoorzicht
doorzichtbewonderen
bewonderenvan
vandie
diePausen,
Pausen,
en men
die de
de kruistochten
kruistochten hebben
hebbengepredikt
geprediktenenininhet
hetleven
levengeroepen.
geroepen.
Zij
zagen reeds
reeds toen
toen welk
welk gevaar
gevaar van
van de
dezijde
zijdeder
derMohhme,
Moh~me
Zij zagen
danen geheel Europa
Europa bedreigde,
bedreigde, als
alsdedeHalve
HalveMaan
Maanniet
niettijdig
tijdig
danen
vanden
den
werd
gestuit en wie
wie zal
zal het
hethun
huneuvel
euvelduiden
duidendat
datzijzijvan
werd gestuit
vromen zin
zin der
dermiddeleeuwen
middeleeuwenhebben
hebbenpartij
partijgetrokken
getrokken om
om
vromen
Europa tegen
de Saracenen
Saracenen in
in het
hetharnas
harnas tetebrengen
brengen?
Europa
tegen de
?
onze tachtigjarige
tachtigjarige oorlog was,
was, vooral
vooral in
in den
denaanvang,
aanvang,
Ook onze
DePrins
Prinsvan
vanOranje,
Oranje,Egmond,
Egmond,
volstrekt geen godsdienstoorlog. De
Hoorne en
en de
demeeste
meeste edelen
edelen van
van het
hetCompromis
Compromis waren
waren op,
opHoorne
rechte katholieken.
Wij wilden
wildenmeer
meergodsdienstvrijheid,
godsdienstvrijheid, zeer
zeer
rechte
katholieken. Wij
zeker, en de
deaandrang
aandrang inindiedie
richtingwerd
werdsteeds
steedssterker,
sterker,
zeker,
richting
vorsten, die in
in het
het land
land bleven,
bleven, die
die ons
ons
maar wij
maar
wij wilden
wilden ook
ook vorsten,
regeerden volgens
Nederlandsche handvesten
handvesten en
en privile,
privileregeerden
volgens onze Nederlandsche
doorvreemde
vreemdetroepen
troepenen
en
giën,
die ons
onsniet
nietlieten
lietenringelooren
ringeloorendoor
giën, die
geen
belastingen hieven,
hieven,zonder
zondermedewerking
medewerking van
van de
deStaten
Staten
geen belasfingen
des
lands. Wij
Wijbegonnen
begonneninindie
diedagen
dagennationaal
nationaaltetedenken
denken
des lands.
Wijwilden
wildenhier
hierte te
lande
evenminSpanjaarden
Spanjaarden
en
te voelen.
voelen. Wij
en te
lande
evenmin
in de
deregeering,
regeering, als
alsde
deSpanjaarden
Spanjaarden vroeger,
vroeger, onder
onder Karel
Karel V,
V,
in
Nederlanders hadden
geduld in
in de
deregeering
regeering van
van Spanje
Spanje en
en
Nederlanders
hadden geduld
wij
van
de zuiver
zuiverSpaansche
Spaanscheinstelling
instellingder
derInquisitie
Inquisitiewaren
waren wij
van de
afkeerig. Eerst
Eerstlater
laterisis:
«(Katholiek» ongeveer
ongeveer hetzelfde
hetzelfde gaan
gaan
afkeerig.
: «Katholiek»
beteekenen
als:: «Spaanschgezind»
«Spaanschgezind» maar
maar de
degeestdrijverij
geestdrijverij van
van
beteekenen als
enkele ultra,Calvinisten
ultra-Calvinisten als
als Datheen en
en Hembyze,
Hembyze, die
diede
deKatho,
Katholieken in
in de
de armen
armen dreven
drevender
derSpanjaarden,
Spanjaarden, was
was daaraan
daaraan niet
niet
lieken
vreemd en
en nog
nogna
naden
denvrede
vredevan
vanMunster
Munsterwas
wasde
demeerder.
meerder~
vreemd
heid der
der bevolking,
bevolking, ook nog
nog in
in het
hetNoorden,
N oorden,Katholiek.
Katholiek.
heid
Twaalfjarig bestand,
bestand, toen wij
wij van
vande
deSpanjaar,
SpanjaarTijdens het
het Twaalfjarig
den rust
rust hadden,
hadden,barsften
barstten erergeweldige
geweldigetwisten
twisten uit
uittusschen
tusschen
den
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Arminianen en
Gomaristen maar
maar ook daarbij
daarbij speelde
polien Gomaristen
speelde de poli,
OmdatOldebarneveldt
OldebarneveldtArminiaan
Arminiaanwas,
was,koos
koos
tiek de
de hoofdrol.
hoofdrol.Omdat
tiek
Maurits
zijde der
der Gomaristen.
Gomaristen.
Maurits openlijk
openlijk de zijde
Holland wenschte
wenschte alleen
alleeneen
eenProvinciale
ProvincialeSynode
Synodetoe
toetetestaan,
staan,
omdat
Unie van
van Utrecht
Utrecht het
hethoogste
hoogstegezag
gezaginingodsdienst,
godsdienstomdat de
de Unie
aan de
deStaten
Statender
derProvincie
Provinciehad
hadtoegekend
toegekend;
maarMaurits
Maurits
zaken aan
; maar
en
zijn aanhang
aanhang wenschten
wenschten eene
eenegenerale
generale Synode,
Synode, ten
ten einde
einde
en zijn
het
provincialisme
een
weinig
te
keeren.
het provincialisme een weinig te keeren.
dat de
deHervormde
Hervormde Kerk
Kerk over
over
niet, dat
Oldenbarneveldt wilde
wilde niet,
den Staat
Staat zou
zouheerschen,
heerschen, evenals
evenals vroeger
vroeger de
de Roomsche.
Roomsche. Hij
Hij
den
hebben gestreden
gestreden om
om slechts
slechts van
van
wilde
niet tegen
tegen Spanje
Spanje hebben
wilde niet
geestelijken meester
meester te
te hebben
hebbengewisseld,
gewisseld,maar
maarde
dePredikanten,
Predikanten,
geestelijken
zich
van hun
hun invloed
invloed op
op het
het volk
volk bewust,
bewust, en
en van
vanhet
hetgroote
groote
zich van
aandeel, dat zij
zij aan
aan den
denvrijheidsstrijd
vrijheidsstrijd hadden
hadden gehad,
gehad, zochten
zochten
aandeel,
steun
Het ging
ging niet
niet alleen
alleen om
om de
devraag
vraag van
van de
de
steun bij
bij Maurits.
Maurits. Het
ofHolland
Holland
uitverkiezing, maar
vraag, of
uitverkiezing,
maarook
ook en
en vooral
vooral over
over de vraag,
over
de Generaliteit,
Generaliteit, dan
dan wel de
de Generaliteit
Generaliteit ook
ook over
over Hol,
Holover de
land
zou heerschen
heerschen en
en op
opden
denbodem
bodem van
van dat
dat alles
alles lag
lag de
de
land zou
persoonlijke veete
tusschen Maurits
Maurits en
en Oldenbarneveldt
Oldenbarneveldt'•I.
persoonlijke
veete tusschen
Ook de
destrijd
strijdder
derMohamedanen
Mohamedanen voor
voor den
den Islam
Islam isisaltijd
altijd
Ook
tevens
een strijd
strijd geweest
geweest voor
voor wereldlijk
wereldlijk gezag
gezag en
en de
de Hus,
Hustevens een
sieten-krijg
Bohemen was
was voor
voor een
een groot
grootdeel
deeleen
eenstrijd
strijd
sieten,krijg in
in Bohemen
tusschen
Czechen en
en Duitschers.
Duitschers.
tusschen Czechen
schijnt ook meer
meer onschuldig
onschuldig en
en wars
wars van
van de
de politiek
politiek
Niets schijnt
dan de
de zending,
zending, maar
maar reeds
reeds Bonifacius
Bonifacius en
en andere
andere groote
groote
dan
heidenapostelen uit
de middeleeuwen
middeleeuwen ijverden
ijverden niet
niet meer
meer
heidenapostelen
uit de
voor
het Evangelie
Evangelie dan
dan voor
voor de
deerkenning
erkenning van
van het
hetgezag
gezag der
der
voor het
Pausen
de onderwerping
onderwerping aan
aan hem
hem van
van de
degeestelijken
geestelijken der
der
Pausen en
en de
nationale kerken,
kerken, en
en de
deFrankische
Frankischevorsten
vorsten hebben
hebben dikwijls
dikwijls
nationale
met
groote kracht
kracht de
dezending
zendingbegunstigd,
begunstigd,omdat
omdatzij
zijervaren
ervaren
met groote
dat de
de volken,
volken, die
dieeenmaal
eenmaal den
dengodsdienst
godsdienstder
derFran,
Fran.
hadden,
hadden, dat
tot
erken.
ken
hadden
aangenomen
ook
lichter
geneigd
waren
ken hadden aangenomen ook lichter geneigd waren tot erken,
I.
waren nog meer
meer punten
punten van
van verschil.
verschil.
1. Er
Er waren
Prins Maurits
Maurits begeerde
begeerde ook
ook dedeZuidelijke
ZuidelijkeProvinciën
Provinciënteteveroveren,
veroveren, maar
maar Olden,
Olden,
Prins
barneveldt had
dat altijd
altijd tegengehouden
tegengehouden omdat
omdat dan
danmisschien
misschien de
de sluiting
sluiting van
van de
de
barneveldt
had dat
Schelde
vervallen en Antwerpen
Antwerpen weer
weer zou
zou kunnen
kunnen opbloeien
opbloeien ten
tenkoste
koste van
van
Schelde weer
weer zou
zou vervallen
Amsterdam.
Oldenbarneve1dt
ook daarom
daaromhet
hetTwaalfjarig
Twaalfjdrigbestand
bestanddoorgedreven,
doorgedreven,terwijl
terwijl
had ook
Oldenbameveldt had
had willen
willenvoortzetten.
voortzetten.
Prins Maurits
Maurits den
oorlog had
Prins
den oorlog
Prins
Maurits zag
zag zich
zich daardoor
daardoor in
in zijn
zijn loopbaan
loopbaanals
alskrijgsman
krijgsman gestuit,
gestuit, terwijl
terwijl Olden,
Olden'
Prins Maurits
barneveldt als staatsman
staatsman meer
meer dan
ooit zijn
zijn krachten
krachten kon
kon ontplooien.
ontplooien.
bameveldt
dan ooit
Oldenbarne1dt
slotte wilde
wildemeer
meerin in
aristocratischengeest
geestregeeren,
regeeren,terwijl
terwijl de
de
ten slotte
aristocratischen
Oldenbameldt ten
Gomaristen
aan de
de zijde
zijde van
vanMaurits
M,luritshet
hetUltram:lemorati.sch
Ultra,demorati.sch element
element onder
onder de
deCalvi-,
Calvi,
Gomaristen aan
nisten
n
isten vertegenwoordigden.
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ning van
van het
het Frankische gezag.
Bij hen
hen gaf
gaf dus
dus de
depolitiek
politiek
gezag. Bij
doorsiag.
den doorslag.
Boerenbeschuldigen
beschuldigenniemand
niemandminder
minder dan
danLivingstone
Livingstone
De Boeren
van tevens
tevens een
een politiek
politiekagent
agent tetezijn
zijn geweest
geweest der
der Engelsche
van
de Engelsche zendeling Pritchard
Pritchard heeft door zijne
en de
regeering en
politieke intrigues
intrigues in de
de nieuwe
nieuwe geschiedenis
geschiedenis een
een zekere
zekere ver.
politieke
ver,
maardheid gekregen.
Het
valt ook
ook moeilijk
moeilijk tetebetwisten,
betwisten, dat
datde
dehouding
houding der
der
Het valt
Engelsche geestelijken
in Zuid.Afrika
de Kaffers
Kaffers
geestelijken in
Zuid,Afrika tegenover
tegenover de
de politiek
politiekwerd
werdgeïnspireerd,
geïnspireerd, dat zij steeds hebben
sterk
sterk door de
op te
te zetten, en de
getracht
de inboorlingen
tegen de
de Boeren
getracht de
inboorlingen tegen
Boeren op
Boeren van
van mishandeling
mishandeling der
der inboorlingen
inboorlingen tetebeschuldigen,
beschuldigen,
Boeren
en
dat de
de laatste
laatste boerenoorlogen ook
aan hun
hun stoken
stoken zijn
zijn te
te
en dat
ook aan
wijten geweest.
Op Madagascar
Madagascar worden nu
nu ook
ook de
de Protestanten
Protestanten om
om poli:
poli.
door eene
regeering, die misschien
misschien
redenen vervolgd
vervolgd door
eene regeering,
tieke redenen
meer dan
dan eenige andere
en politiek
politiek
andere de scheiding van godsdienst
godsdienst en
meer
leuze heeft
heeft verheven.
verheven.
tot leuze
Niemand late
late zich
zich dus
dus door
door den
denschijn
schijnverblinden.
verblinden. Volle.
Niemand
Volle,
dige
dige scheiding
scheiding van
van godsdienst
godsdienst en politiek
politiek is
is niet
niet mogelijk
mogelijk en
en
denvoorgrond
voorgrond
die haar
haar inintheorie
theoriehet
hetmeest
meestopopden
juist zij,
zij, die
datbeginsel
beginsel
brengen, zijn
zijn in
in de
depraktijk
praktijkhet
hetmeest
meestgeneigd
geneigdmet
metdat
brengen,
te breken.
breken.
Het tegenwoordige
tegenwoordige Frankrijk
sprekend bewijs.
bewijs.
Frarikrijk is daarvan een sprekend
Godsdienstvrijheid
is daar
daar een
een ijdele
ijdele klank
klank geworden
geworden en
en onder
onder
Godsdienstvrijheid is
schoonschijnende leuze:
van Kerk
Kerk en
en Staat»,
de schoonschijnende
leuze : «Scheiding
«Scheiding van
wordt
de Kerk
Kerk zoo
zoohard
hardmogelijk
mogelijkdoor
doorden
denStaat
Staatonderdrukt.
onderdrukt.
wordt de
Ook bij
bij ons
ons hebben
hebben de
degodsdienstige
godsdienstige menschen vroeger veel
te lijden
lijden gehad
gehadvan
vandedeonverdraagzaamheid
onverdraagzaamheid der
der zoogenaamd
neutralen.
Men
klaagt nu, dat
dat er
er menschen
worden benoemd ter wille
Men klaagt
menschen worden
hun
godsdienst,
maar
hoe
lang
hebben niet
nietanderen
anderen bij
bij
van
van hun godsdienst, maar hoe lang hebben
benoemingen de
voorkeur gehad,
gehad, omdat
zij godsdienstloos
de voorkeur
omdat zij
waren of ten
ten minste
minste onverschillig?
waren
onverschillig ?
Is
Is Nederland
Nederland een
eencultuurstaat,
cultuurstaat, zooals ik
meen te
te mogen
mogen
ik meen
op christelijken bodem,
aannemen, en
wel een
een cultuurstaat
cultuurstaat op
aannemen,
en wel
reeds Thorbecke
Thorbecke in
in 1857 heeft
het de
de
zooals reeds
heeft gezegd,
gezegd, dan
dan is
is het
plicht der
der overheid
overheid juist
juistniet
nietneutraal
neutraal tetestaan
staantegenover
tegenover het
het
plicht
godsdienstig
dat zooveel te bevor.
godsdienstig en
en christelijk
christelijk leven,
leven, maar
maar dat
bevor,
deren
als mogelijk
mogelijk is,
is,zonder
zonderiemands
iemands conscientie.vrijheid
te
deren als
conscientie,vrijheid te
verkorten.
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't Was op
op het
het einde
eindeder
derzestiende
zestiende eeuw,
eeuw, 1598.
1598.
Als ge
ge het
hetDamrak,
Damrak, dat
dat toen
toenheette
heette «Op
afliept
0:0p 't water»
water» afliept
naar
IJ toe,
toe, kwaamt
kwaamt ge
ge op
op dedeNieuwe
NieuweBrug,
Brug, die
die het
het
naar het
het IJ
Damrak.water
met houten
houtenjukken
jukkentusschen
tusschensteenen
steenen
Damrak,water overspande met
hoofden.
Bij aankomst
aankomst daar
daar zou het
het zeker
zeker treffen
treffen —
- want
want de
de
hoofden. Bij
druk het
hetDamrak
Damrak inin—- dat
datgij
gijhet
hetbovendeel
bovendeel van
van
vaart
vaart is
is druk
een mast
mast als dwars
dwars over
over de
de brug
brug zaagt
zaagt drijven.
drijven. Een
Een wonder,
wonder.
een
lijk gezicht,
gezicht, waariran
waarvan Staets,
Staets, de
detimmerman
timmerman der
der stede,
stede, voor
voor
lijk
jaren het
het geheim
geheim geVonden
gevonden heeft.
heeft. Hij
Hijprakkezeerde,
prakkezeerde,hoe
hoe
twee jaren
de
telkens op
op tetehalen
halen valbruggen
valbruggen weg
weg te
te krijgen
krijgen en
en dan
dan de
de
de telkens
schippers
demasten
mastenniet
niettetestrijken
strijkenhoefden.
hoefden.Toen
Toenmaakte
maakte
schippers toch de
hij
dwars door
door de
debrug
brugeen
eenkleine
kleinespatie
spatiemet
metkleppen
kleppen over,
over.
hij dwars
ze
uit
jool
over
de
vinding
het
oorgat
noemden.
dekt,
die
dekt, die ze uit jool over de vinding het oorgat noemden.
De masten
masten wipten
wipten de
de kleppen
kleppen bij
bij 't aanraken
links
aanraken rechts
rechts en
en links
en lieten
lietenzezeachter
achterzich
zichweer
weerneder
nedervallen.
vallen. Zoo
Zookonden
konden
omhoog en
onderde
debrug
brug
de schepen
schepen hun
hun masten
masten recht,op
recht<op dragen,
dragen, als
als zezeonder
afgesneden
passeeren moesten,
was het
het wel
welvan
vanver,
ver,ofofafgesneden
passeeren
moesten, en
en was
traverseerden.
masten 't brugdek traverseerden.
Maar kijken
kijken deedt
deedt ge
gealras
alras naar
naar verder
verder dingen.
dingen. Daar
Daar lag
lag
Maar
het
IJ, en
en over
over het
het blauwe
blauwe water,
water, voor
voor en
enachter
achter de
dedubbele
dubbele
het IJ,
dreven de
de eerste
eersteOost,Indisch,vaarders,
Oost.Indisch.vaarders, de
deschepen
schepen
palen rij dreven
palenrij
op de
de Noorsche
Noorschelanden,
landen,opopEngeland,
Engeland,Spanje
SpanjeenenFrankrijk
Frankrijk en
en
die uit
uit de
deOost,Zee
Oost.Zeekeerden,
keerden,galjoots
galjootsenensmakken
smakkenen
en 't kleiner
grut,
dat door
door de
de palen
palenkwam,
kwam, de
deboeyers,
boeyers,lichters,
lichters,kagen
kagenen
en
grut, dat
damloopers,
vlot. en
enstijgerschepen,
stijgerschepen, al
al masten
masten hoog
hoog en
enlaag,
laag,
damloopers, vlot,
bruing en
zeilen, de vroolke
vroolke wimpels
wimpels in
in den
den top,
top,schil,
schil.
bruing
en witte
wifte zeilen,
derend
met de
de blijde
blijdekleuren
kleurenop
opboeg
boegenenachterstevens
achterstevens het
het
derend met
gansch tafreel
tafreel van
van 't waterlandsche leven
leven::
gansch
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. . . . . . . . . 't't gelijkt
een droom:
droom :
gelijkt bijna een
vlaggen siet men
men hier
hier afswieren van haer stengen,
Wat vlaggen
Wat kleuren
kleuren groen,
groen, en geel,
geel, hun
hunmengsel
mengselhier
hiervermengen,
vermengen,
Wat
wat purper,
purper, en
rood goud,
goud,
bleu, wat
en rood
Oranje blanje bleu,
Wat
het oog met
met lust
lust aanschout.
hier het
Wat schoon schakeersel hier
Wat wapens
wapens brommen
brommen hier in
in wimpels,
wimpels, toppestanders,
Wat
welcke Salamanders!
draed. 0o welcke
En sluijers fijn
fijn van draed.
in rood,
Wat Leeuwen
Leeuwen silverblanck in paers, in
rood, in
in groen.
groen.
Wat
Hier sweeft een Adelaer. daar
een Griffoen.
Griffoen.
daar slingert een
winden vrijen
vrijen vast
vast de
de levendige
levendige verven,
verven,
De winden
willen 't
't noode derven.
En lecken 't't kaeckelbont, en willen

Zoo
zag Vondel
Vondel het,
het, toen
toenhij
hijlater
laterals
alszoo
zoovelen
velen op
op de
de
Zoo zag
brug zich
zich aan
aan het
hetruimgezicht
ruimgezichtverlustigde,
verlustigde, wandelend
wandelend
nieuwe
nieuwe brug
of rustend,uitziend
rustend.uitziend uit de
de galerij
galerij van
van 't paalhuis, dat daar
daar op
eerste steenen
steenen hoofden
hoofden alalsedert
sedert1560,
1560,als
alsgegeaan
aanden
den gevel,
gevel.
de eerste
kunt zien,
zien, was
was opgetrokken
opgetrokken in
in den
den nog
nogjongen
jongen fijnbe,
fijnbe.
steen
steen kunt
renaissance stijl.
stijl. Tengere
Tengere muurpilasters
muurpilasters verdeelen
verdeelen den
den
wogen renaissance
gevel
op schoone
schoone wijs,
wijs,daarover
daarover rijst
rijst omhoog
omhoogeen
een koepel,
koepel.
gevel op
de klokke
klokke luidt.
luidt. Den
Den
torentje,
twaalf uur
torentje, waaruit
waaruitom
om twaalf
uur de
ganschen dag
is'. het
het ererdrukte
drukte van
van belang
belang en
en als
als de
de avond
avond
ganschen
dag is
dataan
aanden
denwaterkant
waterkant
valt
ge het
het krioelen
krioelen van
van het
hetvolk,
volk,dat
valt ziet ge
en 't't grazig
grazig
zich frischte
frischte en lust
lust aan
aan 't kijken
kijken op 't lazurig IJ
zich
IJ en
waterland komt halen.
halen. Dan
Danroffelen
roffelendedetrommels
trommelsenenschetteren
schetteren
waterland
knalt geschut
geschut bij
bij uitvaart
uitvaart
scheepstrompetten
over 't water
water of knalt
scheepstrompeften over
of behouden
behouden reis,
reis, dat
dat gansch
gansch de
debrugge
bruggedreunt.
dreunt.
De kooplui
kooplui en
en dedereeders,
reeders, zijzijsluiten
sluitenerervrachten
vrachten af
af of
of
hooren de
de tijdingen
tijdingenuituitzee
zee
vanwie
wie
aankomenopopden
denstijger.
stijger.
van
ereraankomen
Daar wachten
wachten baliekluivers,
baliekluivers, kwakzalvers,
kwakzalvers,verkoopers
verkoopersvan
vanaller,
aller.
Daar
dolen
de
schippers
handen
slag,
op
negotie
en
klandizie.
handen slag, op negotie en klandizie. Daar dolen de schippers
hun volk
volkenenhun
hunbevrachters,
bevrachters, zij
zij slaan
slaan er
er
rond en
en vinden
vinden er
er hun
rond
op
de muren
murenhun
hunbriefjes
briefjes aan,
aan, dat
dat ze
ze ininlading
ladingliggen,
liggen, met
met
op de
tijden van
van vertrek
vertrek en waar
waar naar
naar toe de
de steven
stevenwordt
wordtgewend.
gewend.
tijden
Het isis ererdruk,
druk,het
hetloopt
looptererafafenenaan,
aan,zoodat
zoodatwie
wiezaken
zaken
Het
willen
doen naar
naar 'n rustig
rustig hoekje
hoekje zoeken
zoeken voor
voor afspraken
afspraken en
en
willen doen
werd alalspoedig
spoedigaan
aandederechterflank
rechterflank van
van 't huis
handel. Zoo werd
handel.
een galerij
galerij getimmerd
getimmerd met
banken binnen,in,
binnen.in, het
het dak
dak rustend
rustend
een
met banken
op fijne
fijne zuiltjes
zuiltjes met
met tusschen,cloor
tusschen.door vrij
vrij toegang
toegang van
van de
destraat
straat
op het
hetIJIJvrij
vrij uitzicht
uitzicht over
over 't wijde water,
water,
en naar.
naar. de
de zijde
zijde op
en
als
ge leundet
leundet over
overdedebalustrade,
balustrade,rustend
rustendop
opdedebanken,
banken,
als ge
Het
die
langs die
die zijden
zijden en
en ook
ook aan
aan den
den huiskant
huiskant stonden.
stonden. Het
die langs
was
er koel
koel van
van licht
licht en
en schaduw
schaduwen
uitzicht door
de
was er
en 't uitzicht
door de
overdag een
een plaats,
plaats,
openingen
als schilderij,omlijst.
schilderij.omlijst. 't Was overdag
openingen als
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even afgezonderd
afgezonderd een
een zaak
zaak onder
onder vier
vier oogen
oogen te bespreken
bespreken
om even
dan af
aftetesluiten,
sluiten,maar
maar 's's avonds
avonds om er
er te
te poozen, te vol,
vol.
en dan
..
drijven van
van de
de schepen
schepen en
en teteturen
turen over
over 't't water,
water, ....
gen 't't drijven
gen
te dichten
dichten:: 't't gelijckt
gelijckt bijna
bijna een
een droom.
droom.
te
datnaar
naar die
die brugge
brugge dringt.
dringt. 't't Is in
in het
het
Maar er
er isis meer,
meer,dat
Maar
vuur. baak,
baak. en zeetonnen,
zeetonnen.
stadsontvangkantoor voor 't't vuur,
paalhuis stadsontvangkantoor
geld (waarop de gevelteekens uu al
al wijzen)
wijzen) en voor
voor het
het apael,
«pael.
geld
gindsche
geit»,
dat
gelijk
het
naar
palen,
die
heet
naar
palen,
die
paalhuis,
dat
gelijk
het
gelt»,
muur met
met afgesloten
afgesloten poorten,
poorten, de
de stad
stadaan
aan
nachts als 'n muur
's nachts
of inval
invalovernacht.
overnacht.
waterzij beschermen
beschermen voor
sluikhandel of
voor sluikhandel
waterzij
in en
en uit.
uit. De
De paalknecht,
Daarom gaat
gaat het
het bij
bij 't paalhuis in
Daarom
erin
ze 't
erin wonend,
wonend, kent
kenten
enspreekt
spreekt er
er alle
alle schippers,
schippers, die
die als
als ze
scheepsgeld hebben
hebben neergeteld,
neergeteld, nog
nog zitten
zitten na
na tetepraten
praten over
over
scheepsgeld
dit en
en dat
dat
vaart en
en verre
verre landen
landen over
over zee
zee en
en vragen
vragen naar
naar dit
de vaart
van toen
toen ze
ze aan
aan boord
boord weg
weg waren
waren van
van den
den wal.
wal. IsIsererrespijt
respijt
van
dan komt
komt de
de paalknecht aan
aan de deur,
deur, maakt
maakt praatjes
praatjes hier
hier en
en
dan
daar met
alleman, en kijkt
kijkt er
er naar
naar de
de koop,
koop. en zeelui,
daar
met Jan
Jan en alleman,
handelen om
om en
enbij
bijzijn
zijnhuis.
huis.Hij
Hijweet
weeter
er altegaar
aItegaar de namen
die handelen
en kent
kent ieders
ieders aangezicht.
aangezicht.
en
dat de
de Heeren aan hèm dachten, toen het
het er
er
wonder, dat
Was 't wonder,
eens om
om ging de
de brieven
brieven van
van uit
uit zee
zee veilig besteld
besteld te krijgen
krijgen??
eens
Hoe
was dat
dat toen?
was voor
voor over
over zee
zee geen
geen post.
post.
Er was
toen ? Er
Hoe was
De schippers
schippers namen
dat niet
niet secuur
secuur ge,
ge.
namen brieven
brievenmee
mee of,
of, leek
leek dat
noeg, ge
moest
uw
brieven
geven
aan
een
bekende,
die
zelf
ge moest uw brieven geven aan een bekende, die zelf
de
zeereis deed.
deed. Maar
Maarals
alsdedeschipper
schipperhet
hetanker
ankervallen
vallen liet,
liet,
de zeereis
er
werd naar
naar wal
wal geroeid
geroeid en
en de
de reiziger
reiziger klom
klom den
den stijger op,
er werd
dan
waren er
er geen
geenvertrouwde
vertrouwde handen,
handen, bij
bij wie
wie 't bestellen
dan waren
wel denken.
veilig
was. Hoe
Hoe het
hetdan
dan ging,
ging, kunt
kunt ge
ge u wel
denken. Dan
Dan
veilig was.
drongen
de nieuwe brug
baliekluivers op, dan
dan waren
waren
brug de baliekluivers
drongen op
op de
het
jongens en
en meisjes,
meisjes, die
dieduitjes
duitjeswilden
wildenverdienen
verdienen en
en 't
het jongens
briefke te
bestellen vroegen.
vroegen. Ze
Ze wisten
wisten wel
wel voor
voor wien het
te bestellen
ze wisten
wisten wel
welwaar
waarhem
hemte te
vinden.Maar
Maarzezekonden
konden
was,
was, ze
vinden.
ze
gingen
naar
ruim
:
meest
niet
lezen,
ze
waren
van
geweten
ruim:
ze
gingen
naar
meest niet lezen, ze waren van geweten
hoogloon
loonaf,
af,ofofhielden
hieldende
debrieven
brieven
de
kooplui en
en persten
persten hoog
de kooplui
Dat liep
liep hoog,
hoog, dat
dat gaf
gaf
achter,
er wat
wat uit
uit tetehalen
halenwas.
was. Dat
achter, als
als er
beraadslaagd worden en toen
klachten
er moest
moest beraadslaagd
Stadhuis, er
klachten op 't Stadhuis,
en schepenen
«cundichden»
schepenen een
een keur,
keur,
acundichden» schout, burgemeesteren en
den
lesten
Januarii,
anno
1598,
waarin
eerste
briefbesteller
waarin
de
eerste
1598,
den lesten
't aanzien
aanzien vond.
toch ieder
De paalknecht op
de nieuwe
nieuwe brug,
brug, bij
bij wien toch
op de
schipper
ieder kende,
kende, kreeg
kreeg in
in zijn
zijn paalhuis
schipper wezen
wezen moest,
moest, die
die ieder
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de zeebrieven,
de
zeebrieven, «commende
«commende van
van Oosten
Oosten ende
ende Western)
Westen» thuis
thuis
ze inineen
eenregister
registerter
terbeurse
beurseopgehangen,
opgehangen,
gebracht.
schreef ze
gebracht. Hij
Hij schreef
dat
hem halen
halen kon,
kon, en
en was
was dit
ditna
naeer.
eerdat ieder
ieder koopman
koopman ze
ze bij
bij hem
terplaatse
plaatse van
van
sten
beurstijd niet
niet geschied,
geschied, dan
dan had
had hij
hij zezeter
sten beurstijd
«der
coopluijden woninghey
woninghe» tetebestellen.
bestellen.Daar
Daarwas
wasininAmster.
Amster.
«der coopluijden
dam de
de eerste
uit den dop.
dam
eerste briefbesteller
briefbesteller uit
dop.
Schout, burgemeester
Schout,
burgemeester en
en schepenen
schepenen zegden
zegden 't in
hun keur
keur
in hun
als volgt,
als
volgt, —
- naief uitvoerig,
uitvoerig, zult ge
ge bij
bij 't lezen denken,
denken, maar
maar
hebt
Uw lust
lust dan
dantevens
tevens aan
aantaalgevoel
taalgevoel en
enkleur,
kleur, die
die de
de
hebt Uw
periode
van him
hun leven
leven beter
beter ons
ons doen
doen kennen,
kennen, dan
dan een
een ver.
verperiode van
ordening van
van nu
nu voor onze
inue dagen
vermogen zal.
zal.
ordening
dagen ooit vermogen
«Actum bij
den Schout,
Schout,alle
allededeBurgemeesteren,
Burgemeesteren, dempto
dempto
bij den
Meester
Baerdesen, ende
ende alle
alle de
de Schepenen,
Schepenen, ende
ende
Meester Wilhem
Wilhem Baerdesen,
gecundicht
lesten Januarij
Januarij anno
anno XVc
XVc XCVIII
XCVIIIpresentibus
presentibus
gecundicht den lesten
de Schout,
Schout, Pieter
Pieter Boom
BoomBurgemeester,
Burgemeester,Jacob
Jacob Gerritsz.
Gerritsz. Hoing,
Hoing,
Pieter van
van Neck,
Pieter
N eck, Doctor
DoctorSebastiaen
Sebastiaen Egbertsz.
Egbertsz. ende
ende Joris
Joris
Jorissz., Schepenen.
Jorissz.,
Schepenen.
Alsoo bij
verscheijden Coopluijden
Coopluijden geclaecht
geclaecht wordt,
wordt, dat
dat
bij verscheijden
alhier dagelijcx
dagelijcx groot
groot verlet
verlet ende
endeongerijff
ongerijffgeschiet
geschietdoor
door 't
alhier
qualick bestellen
bestellen der
der brieven,
brieven, commende
commende van
van Oosten
Oosten ende
ende
Westen over
over zee,
zee, ende
endedat
datsommige
sommigeschippers
schippersselffs
selffsnijet
nijet
Westen
lees en connende
connende haer
haerbrieven
brievenaltemet
altemetoverleveren
overlevereneenige
eenigemeijs,
meijsleesen
gens ende
ende jongens,
jongens, die
diemede
medeniet
nietleesen
lees enconnen,
connen,jae
jaesomtijts
somtijts
gens
haer brieven
brieven overgeven
overgeven aen
aen eenigen,
eenigen, die
diedeselffde
deselffdet'haren
t'haren
haer
appetite bestellen,
bestellen, dickwils
een dagh
dagh twee
twee ofte
oftedrije
drijelater,
later,
appetite
dickwils een
als 't wel behoort,
behoort, ende
ende van
van de
de coopluyden
coopluyden dan
dannoch
nochsosoveel
veel
eyschen
haer geliett,
geliett, ende
ende als
als men
men haer
haer dan
dan nijet
nijet tete
eyschen als
als 't haer
ver~
wille is,
is, met
metd'selvige
d'selvigebrieven
brievenwechgaen
wechgaen ende
ende die
diealso
alsover.
wille
duijsteren,
dat
se
nimmermeer
ter
handt
commen,
so
ist
dat
duijsteren, dat se nimmermeer ter handt commen, ist dat
mijne Heeren
Heeren van
vanden
denGerechte
Gerechtealle
alleSchipperen,
Schipperen,commende
commende
mijne
van Oosten
Oosten ofte
ofteWesten,
Westen,mits
mitsdeesen
deesen
waerschouwenende
ende
van
waerschouwen
se sien
siensorge
sorgetetedragen,
dragen,dat
datdedebrieven,
brieven,bij
bij
insinueren, dat
insinueren,
dat se
haer
rechter handt
handt bestelt
bestelt
haer overgebracht,
overgebracht, op
op 't spoedichste ter rechter
werden. Ende
Ende opdat
opdat sulcx
sulcxbij
bijdedeSchippers
Schippers met
met minder
minder be.
be.
werden.
swaemisse ende
tot meeste
meeste gerijff
gerijff van
van dedeCoopluyden
Coopluyden be.
be.
swaemisse
ende tot
quamelijcken moge
geschieden, so sullen
sullenalle
alleSchippers
Schippers de
de
quamelijcken
moge geschieden,
bij hen
henovergebracht,
overgebracht,daer
daergeen
geengoet
goetbij
bijenenis,is,t'haerder
t'haerder
brieven, bij
aencompste mogen
mogen brengen
brengen int
int paelhuijsgen
paelhuijsgen deser
deser Stede,
Stede, om
om
aencompste
bestelt te
te worden
worden door
doorden
denpaelknecht,
paelknecht,aldaer
aldaerwoonende,
woon ende,
bestelt
i.l.
11
ii
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d'welcke gehouden
sal zijn,
zijn, alsulcke brieven,
brieven, int
int paelhuijsgen
gehouden sal
gebracht, van
de Schippers
Schippers t'ontfangen ende met haer nommer
gebracht,
van de
op tetehangen
hangeninineeneen
Register,inhoudende
inhoudendeden
den
ter
beurse op
ter beurse
Register,
van de
de Schippers,
Schippers, ende
ende van
van waer se commen, om
die
naem van
om die
nae haer
haer nommer
nommer den coopluyden over te
te leveren,
leveren, ende
ende voorts
voorts
nae
d'eerste
beurstijt overstreecken
overstreecken zijnde,
brieven die
die dan nijet
d'eerste beurstijt
zijnde, de brieven
der coopluyden wooninghe
gehaelt sullen
zijn, ter
ter plaetse van
sullen zijn,
van der
dat de
de voorsz. paelknecht
paelknecht van elcken brieff,
brieff,
te
bestellen. Mits
Mits dat
te bestellen.
int
paelhuysgen gelevert,
gelevert, den
Schippers geven
een halve
halve
int paelhuysgen
den Schippers
geven sal een
dat hij
hij van
van elcken brieff,
brieff, die gehaelt oft deur
deur
stuver,
stuver, ende
ende dat
hem bestelt
bestelt sal
sal worden, voor zijn
zijn arbeyt ende moeyten ge.
ge,
hem
nieten sal
sal één stuver,
boven de
de voorsegde halve
halve stuver,
stuver, bij
bij
nieten
stuver, boven
hem aan
aan de
de Schippers
Schippers uyt te keren.»
hem
eerste functionaris
functionaris bleef ook lang
lang de
de eenige.
vóór
Die eerste
eenige. Niet vó6r
collega op zijn
zijn
het zilveren
zilveren feest
feest van
van de
de bediening
bediening zag
zag hij
hij 'n
het
'n collega
den
bestellingstochten door
de stad.
stad. Dat
Dat was
was in
in 1624:,
door de
1624, den 17
bestellingstochten
17den
«de brieven,
brieven, packjens,
packjens, gelt
geIt ende andere
andere cleyni.
Aprilis, toen
toen «de
cleyni,
Delft en
enden
denHaag
Haagper
per veerschuit of in
in
cheyden», die
uit Delft
die uit
wintertijd. als
de vaarten
vaarten toegevroren lagen, per looper werden
wintertijd,
als de
besteller kregen.
kregen.
aangebracht,
aangebracht, hun
hun eigen besteller
Boden
en schippers
schippers bestelden
bestelden eerst
eerst zelf.
zelf. Maar
Maar omdat de
Boden en
laatsten
voorhunne
hunneschepen
schepenenendededaarmede
daarmedevervoerde
vervoerde
laatsten ook voor
goederen hadden
zorgen, isishet
hetbegrijpelijk,
begrijpelijk, dat
dat als
als het
het
goederen
hadden te zorgen,
druk liep,
liep, de
de brievenbestelling in
het gedrang
gedrang kon
kon komen.
komen.
in het
druk
Het was
was dan
dan ook
ook Mijne
Mijne E.E.
E.E. Heeren van
den Gerechte
Gerechte
Het
van den
tot kennisse gekomen,
de brieven
brieven -— als
is bericht
bericht
gekomen, dat
dat de
als ons is
van die
die uit
uit Delft
Delft en
en den
den Haag
Haag -— «niet tijdelick
nochte
tijdelick nochte
van
waardoor de
de goede
goede luyden werden
werden besteld, waardoor
behoorlick werden
verkort
en grootelijcx werden ontrijft, weshalve Heeren Burge.
Burge,
verkort en
meesteren
ende Regierders
deser stede
het goed vonden
vonden om
om
stede het
Regierders deser
meesteren ende
tot gerieff ende verseekeringe van de coopluyden ende anderen
die zulcx zouden
mogen aengaen, te
stellen zeecker persoon,
te stellen
zouden mogen
om
als brieffbestelder
brieffbestelder de brieven,
brieven, packjens,
geIt ende andere
andere
packjens, gelt
om als
Hage met
met de
de veer,
veerc1eynicheyden
den Hage
cleynicheyden van Delff ende uyt den
schuyten
comende, mitsgaders
brieven ende
ende packjens, die
mitsgaders de
de brieven
schuyten comende,
door den
den looper
looper bij
bijwintertijden
wintertijden gebracht
gebracht sullen
sullen worden, hier
door
ter stede te
te bestellen.»
ter
T ot wederopzeggen werd aangenomen Jochem Dircx, «onder
Tot
voor zijn
zijn getrouwicheyt ter somma van
cautie, voor
suffisante cautie,
duijsent guldens.»

DE EERSTE
EERSTE BRIEVENBESTELLERS
BRIEVENBESTELLERS TE
TE AMSTERDAM.

163
163

Anders dan
Anders
dan zijn
zijn oudere
oudere collega,
collega, die
die—- ininden
denvolsten
volstenzin
zin—
van huis
van
huis uit
uitpaalknecht
paal knecht was,
was,werd
werdJochem
Jochem alzoo
alzoo de
deeerste
eerste
pur=sang.briefbesteller,
eerste, die
als ge
ge hem
hem vroegt,
vroegt, wat
wat
pur.sang,briefbesteller, de
de eerste,
die als
is
uw ambt,
ambt, zoude
zoudeantwoorden
antwoorden«brieffbestelder».
«brieffbestelder».
is uw
Wat dat
datambt
ambtinhad,
inhad,werd
werd
puntsgewijzevoorgeschreven.
voorgeschreven.
puntsgewijze
Eerstelijk zal
zal hij
Eerstelijk
hij «van
«van alle
alle brieven
brievenende
endepacketjens,
packetjens,hem
hemover,
overgelevert,
boeck houden
houden en
en so
sohaest,
haest,
gelevert, pertinente
pertinente notitie
notitie ofte
ofte boeck
als
de schuyten
schuyten van
vanDelff
Delffofte
ofteden
denHage,
Hage,sullen
sullensijn
sijngecommen,
gecommen,
als de
den
Schipper de
de brieven
brievenaff
affvorderen,
vorderen, ende
endedeselve
deselve sonder
sonder
den Schipper
op pene
penevan
vanteteverbeuren
verbeurenbij
bij
eenich
uytstel datelijck
datelijck bestellen
bestellen op
eenich uytstel
eerste reyse
reyse ses
sesguldens
guldens ende
ende voor
voor de
de
nalatigheid
nalatigheidvoor
voor de
de eerste
tweede
reyse acht
acht guldens,
guldens, ende
ende voor
voor de
dederde
derdereyse
reysezesthien
zesthien
tweede reyse
guldens ende
ende arbitrale
arbitrale correctie.»
correctie.»
Heeft
hij alles
alles besteld,
besteld, dan
dan «sal
«sal hij
hij aen
aen de
deSchippers
Schippers doen
doen
Heeft hij
't
geen
hij
van
bestellen
ontfangen
oprechte
reeckeninge
van
oprechte reeckeninge van
geen hij van bestellen ontfangen
sal
hebben, in
inconformité
conformité van
van sijn
sijn boeck
boeck ofte
ofte notitie».
notitie». Zijn
Zijn
sal hebben,
wordt berekend
berekendop
op«achtien
«achtienstuyvers
stuyversvan
vanelcke
elckeschuijt
schuijt
loon wordt
bij somertijden
somertijden ende
ende van
van den
denlooper
loop erbij
bijwintertijden
wintertijdentwaelff
twaelff
bij
stuyvers.»
Wilt
met
Wilt ge
geJochem
Jocheminineerste
eersteactie
actiezien,
zien,bezig
bezig
metdedepertinente
pertinente
notitie van
van alle
allebrieven
brievenen
endedepacketjens,
packetjens, dan
dan wandelen
wandelen we
we
notitie
brug
het
«Ammrack»
en
de
nieuwe
beurse
van
de
nieuwe
van de nieuwe brug het «Ammrack» en de nieuwe beurse
naar het
het Rokin,
Rokin,waar
waar«after
«afterdedeCapelle,
Capelle,eertijds
eertijdsgenaemd
genaemd
langs naar
Noorderhoeckhuijs
hoeckhuijs incluys
incluys of
of
de Heylige
Heylige Stede,
Stede, van
van het
hetNoorder
de
Suydwaerts
schepen uit
uit den
denHaag
Haagen
enDelft
Delftaan
aan tete
Suydwaertsop»
op» de
de schepen
leggen komen,
komen, om
om weer
weer op
opden
denmiddag,
middag,de
deklocke
klocke twaelf
twaelf
leggen
af te
te varen.
varen.
uren geslagen
geslagen hebbende,
hebbende, af
uren
oude keurboeken
keurboeken houden
houden ons
ons uit
uit 't nieuwe
nieuwe gild nog
nog
De oude
een
een anderen
anderen naam
naam bewaard.
bewaard. Het isis Dirck
DirckStrijcker,
Strijcker, de
de derde
derde
brietbesteller, die
1643 de
dePortugaelsche
Portugaelsche Brieven
Brieven voor
voorzijn
zijn
brietbesteller,
die in 1643
rekening
kreeg,
en
den
paal
knecht
dus
daarvan
ontlastte.
Veel
rekening kreeg, en den paalknecht dus daarvan ontlasfte. Veel
last had
had deze
dezeereranders
andersniet
nietmeer
meer van,
van, want
want 't was
was weer
weer de
de
last
klacht. Verscheiden
Verscheiden koopluiden,
koopluiden,handelend
handelendop
opPortugael
Portugael
oude klacht.
dat de
debrieven,
brieven,die
diedagelijks
dagelijks—- ja,
ja,ererstaat
staat
gaven te
te kennen,
kennen, dat
gaven
«dagelijcx
«dagelycx uyftet
uyttet voorsz.
voorsz. Rijck
Rijck mefte
mette schepen
schepen over
overzee
zeein
in deze
deze
eldersonderweg
onderwegwerden
werden
Landen gebracht
gebracht worden»,
worden», in
inTexel
Texelofofelders
Landen
ge~
opgehouden. Dirck
Dirck Strijcker
Strijcker zou
zou nu,
nu,«gecommitteert
«gecommitteert ende
ende ge,
opgehouden.
authoriseert» als
als hij
hij werd,
werd,niet
nietalleen
alleenvoor
voordedeverzending,
verzending,maar
maar
authoriseert»
voor de
debestelling
bestellingvan
vandedePortugaelsche
Portugaelschebrieven
brievenzorgen.
zorgen.
ook voor
Hadt ge nu
nu brieven
brieven naar
naar Portugal
Portugal te
te verzenden,
verzenden, dan kond
et
kondet
gaan naar
naar den Camper
Camper stijger,
stijger, die
die lag
lag aan
aanuw
uwlinkerhand
linkerhand
ge gaan
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overgaan van
van de
de nieuwe
na 't overgaan
nieuwe brug,
brug, al waar
waar in het
het huis
huis van
van
't College
van de
deZeezaken
ZeezakenDirck
DirckStrijcker
Strijcker dagelijks
dagelijks zat
zat om
om
College van
«te
collecteren ende
ende teteontfangen,
ontfangen,om
omdaarna
daarnasonder
sondereenigh
eenigh
ate collecteren
ofteversuym
versuymmette
metteeerste
eerstealsdan
alsdantetevertreckenen
vertreckenenschepen
schepen
uytstel ofte
de
brieven en
enpakketten
pakkettensekerlijck
sekerlijck tetebestellen».
bestellen». Te
Tebetalen
betalen
de brieven
hadt ge hem
hem voor
vooreen
eenenkelen
enkelenbrief
brieféén
éénenenvoor
vooreen
eendubbelen
dubbelen
hadt
of pakket
pakket twee
twee stuivers.
stuivers.
brief of
De brieven
brieven uit Portugal
werden «nae
«nae haer
haer arrivement
arrivement in
in
Portugal werden
Vlie datelijck
datelijck den
Commissaris afgeleverd,
afgeleverd, die
die
Texel
't Vlie
den Commissaris
Texel of 't
zorg
droeg voor
voordedeverderzending
verderzending aan
aan Strycker
Strycker per
per eerst
eerst af,
af.
zorg droeg
varende kage,
schip. Was
er geen
geen gelegenheid
gelegenheid voor
voor
varende
kage, lichter
lichter of
of schip.
Was er
zulk
een schip,
schip, dan
danwerden
werdendedebrieven
brieventeteden
denHelder
Helderaan
aan
zulk een
land
gebracht «ten
«ten huyze
huyze van
vanMarritje
MarritjeJans,
Jans,waerdinne
waerdinne in
in
land gebracht
de
Roode Leeuw
Leeuw die
die de
de selve
selve voorts
voorts over
over land
land na
na dese
desestad
stad
de Roode
sal
senden.» Strijcker
Strijcker hield van
van alles
alles wat
watbij
bijhem
hemop
opeen
eendezer
dezer
sal senden.»
wijzen binnenkwam
binnenkwam pertinente
pertinente lijste
lijste en
en bestelde
bestelde alles
alles sonder
sonder
wijzen
eenigh
versuym tegen
tegen vier
vier stuivers
stuiversper
perenkelen
enkelenbrief
briefen
en twaalf
twaalf
eenigh versuym
stuivers
een extra,ordinaris
extra.ordinaris Pacquet.
Pacquet.
stuivers voor een
regeling was
wasuitvoerig
uitvoeriggenoeg,
genoeg,
maardaarmede
daarmedealleen
alleen
De regeling
maar
is
het nog
nogniet
niet
gedaan.ErErkwamen
kwamenweer
weerklachten,
klachten, wel
welniet
niet
is het
gedaan.
spoedig,
maar toch na
na negen
negen jaar
jaar den
den1313Januari
Januari 1652
1652 bevon,
bevon$
spoedig, maar
den
mijne Heeren
Heeren van
van den
den Gerechte,
Gerechte, dat
dat de
dekeur
keurniet
nietso
sowel
wel
den mijne
werd onderhouden,
onderhouden, als
als haer
haerE.E.
E.E.tot
totgerief
geriefvan
vande
dekoopluyden
koopluyden
werd
af
souden
sien. Er
Er waren
waren lui
lui die
dieden
denCommissaris
Commissaris te vlug
vlug af
souden sien.
waren,
de brieven
brievenenenpakketten
pakkettenhet
heteerst
eersttetepakken
pakkenkregen,
kregen,
waren, en de
daarmee dan
dan te
te handelen
handelen volgens
volgens het
hetoude
ouderecht
recht:
achter.
om daarmee
: achter,
houden, als
als ererwat
watinzat,
inzat,of of
afleverentegen
tegenafgeperst
afgeperstport.
port.
houden,
afleveren
VIIgulden,
gulden,die
dieten
tengoede
goede
Daarop werd
werd nu boete
boete gesteld
gesteld van
van VII
Daarop
zouden komen
komen —
- de
de beginselen
beginselen van
vanstrafrecht
strafrecht waren
waren nog
nog wat
wat
zouden
anders
dan thans
thans —
- aan
aanonzen
onzenStrijcker
Strijcker(die
(dienu
nuSecretaris
Secretaris
anders dan
of aan
aan zijn
zijn opvolger
opvolger in
in 't ambt.
heet)
heet) of
Denzelfden dag
werd een
een keur
keuruitgevaardigd,
uitgevaardigd, waarbij
waarbij voor
voor
dag werd
de
Brieven ende
endePacquetten
Pacquetten uyt
uytSpaenjen
Spaenjen ofte
ofte de
deEylanden
Eylanden
de Brieven
onder 't
Gebiet van
Spaenjen staende,
staende, waarmee
waarmee het
ook
van Spaenjen
het dus ook
't Gebiet
pluis was,
was,eveneens
eveneenseen
eenafzonderlijk
afzonderlijk besteller
besteller werd
werd aan,
aanniet pluis
gesteld.
Jochem Dircx
Dircx van
de schepen
schepen uit
en den
den Haag
Haag zag
zag
van de
uit Delft en
Jochem
in
het vorig
vorigjaar
jaarzich
zichnog
nogeen
eencollega
collegatoegevoegd
toegevoegd voor
voor de
de
in het
brieven, die,
die, ook
ookvan
vanRotterdam,
Rotterdam, over
overHaarlem
Haarlem werden
werden aan,
aan.
brieven,
gevoerd,
zoodat nu
nusedert
sedertdedeeerste
eerstekeur
keurvan
van1598
1598Amsterdam
Amsterdam
gevoerd, zoodat
in ruim
ruim 50
50jaar
jaareen
eenvijftal
vijftalbrievenbestellers
brievenbestellersrijk
rijkgeworden
gewordenwas.
was.
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Hoeveel
er tegenwoordig
tegenwoordig zijn
zijn uitstroomende
uitstroom ende uit het
het hoofd,
hoofd.
Hoeveel er
kantoor
deNieuwe
NieuweZijds
ZijdsVoorburgwal,
Voorburgwal,nadat
nadatdaar
daar van
van
kantoor op
op de
heinde en
heinde
en verre
verre de
devol
volgeladen
geladenzakken
zakkenzijn
zijnbinnengekomen,
binnengekomen,
de brieven
de
brieven met
met de
destempelmachines
stempelmachines in
in razende
razende vaart
vaart gestem,
gestem.
peld,
gesorteerd en
en aan
aandedebestellers
bestellerszijn
zijnuitgedeeld
uitgedeeld?
Meer
peld, gesorteerd
? Meer
dan honderdmaal
dan
honderdmaal dat
dat aantal
aantal uit
uitAmsterdam's
Amsterdam's zevenfiende
zeventiende
eeuwsche
bloei.periode, naar
naar laatste
laatste telling
telling vijf
vijf honderd
honderd vier
vier
eeuwsche bloei,periode,
en zeventig.
zeventig.
Een
groot verschil,
verschil, en
endaar
daar de
depostale
postalecorrespondentie
correspondentie als
als
Een groot
zulk een
zulk
een treffende
treffendemaatstaf
maatstaf wordt
wordt aangenomen
aangenomen voor
voor ontwik,
ontwik.
keling
en beschaving,
beschaving, welk
welk een
eenvooruitgang
vooruitgang!! Maar
Maar toch,
toch, ver,
ver.
keling en
blijden wij
wij ons
ons niet
nietteteonvoorwaardelijk.
onvoorwaardelijk.
blijden
Bedenken wij (onder 't vele andere aan uw inzicht overgelatene),
overgelatene),
dat in
dat
in de
dezeventiende
zeventiendeeeuw
eeuwnog
nogniet
nietwaren
warende
deduizenden
duizenden visite,
visite.
kaartjes,
waarmede wij
zoo uitgebreide
uitgebreideen
en
kaartjes, waarmede
wij twintigste
twinfigste eeuwers op zoo
gemoedvolle
wijze
correspondeeren,
evenmin
als
de
legioenen
gemoedvolle wijze correspondeeren, evenmin
de legioenen
prentbriefkaarten, couranten
andere drukwerken,
drukwerken, die
die onzen
onzen
prentbriefkaarten,
couranten en andere
geest
tot zulk
zulk een
eenuitgelezen
uitgelezenvoedsel
voedselzijn.
zijn.En
Envergelijken
vergelijkenwij
wij
geest tot
ook nog
nog even
even in
inonze
onzegedachten,
gedachten,als
alstwee
tweerepresentanten
representanten van
van toen
toen
en
thans, het
het tegenwoordige
tegenwoordigegebouw,
gebouw,niet
nietnaar
naarzijn
zijnuitgebreid,
uitgebreid.
en thans,
heid (die
(diealweer
alweerteteklein
kleinis),
is),maar
maarvooral
vooralnaar
naarzijn
zijnarchitec,
al;chitec.
heid
tu ral en geest,
geest, met
metdat
dateerste
eerstehuisje,
huisje,van
vanwaar
waarde
debrieven
brievenwerden
werden
turalen
b~steld, met
met dat
dat paelhuysje
paelhuysje in
in den
denvroegen
vroegenfijnbewogen
fijnbewogen
besteld,
renaissance-stijl, met
de nieuwe
nieuwe brugge,
brugge,
renaissance,stijl,
met zijn
zijn «galerije,»
«galerije,» op
op de
expresselijk gebouwd aan
aan 't lustighe,
lustighe, Lazurigh
Lazurigh IJ,
IJ, waarop
waarop 't
expresselijk
beweegt van
van bruine
bruine en
en wifte
wittezeilen,
zeilen, de
devlaggen
vlaggenswieren
swieren van
van
beweegt
stengen, oranje
oranje blanje
blanje bleu,
bleu, en
en purper
purper en
en rood
rood goud.
goud.
de stengen,
thans,niet
niet
Zullen wij,
wij, na
nazulk
zulkeen
eenvergelijk
vergelijkvan
vantoen
toenenenthans,
Zullen
tot onze
onze stichting
stichtingeen
eenoogenblik
oogenblikluisteren
luisterennaar
naar dien
dien
gaarne tot
gaarne
heerlijken dialoog,
waarin de Famulus
Famulus uit
uit Faust,
Faust, «im
«im Schlaf,
Schlaf.
heerlijken
dialoog, waarin
rocke und
und der
derNachtmiitze»
Nachtmütze» nog
nogvan
vanzijn
zijnhistorische
historischestudies
studies
rocke
nasmullend, zijn
zijn heet
heet gebakerden
gebakerden meester
meester op het
het genot
genotdaar,
daarnasmullend,
van wil
wil wijzen
wijzen met
metdedeonsterfelijke
onsterfelijkephilister,woorden
phiIister-woorden:
van
:
Verzeiht!
Verzeiht 1 es ist
ist ein
eingross
grossErgiitzen,
Ergötzen,
Sich in den
den Geist
Geist der
der Zeiten
?:eiten zu
zuversetzen,
versetzen,
Zu schauen,
vor uns
uns. ein weiser
weiser Mann
Mann gedacht,
gedacht,
schauen, wie vor
wie wir
wir 's dann zuletzt
zuletzt so herrlich weit
weitgebracht.
gebracht.
Und wie

waarop Faust
Fau st dan
dan uitschiet
uitschiet met
methartgrondige
hartgrondigeironie
Irome:
waarop
:

o ja,
ja, bis
bis an
an die
die Sterne
Steme weit!
weit 1
0
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TIJDENS
IJDENS een
een begroeid
begroeid dal
dal zoo be,
beeen bezoek
bezoek aan
aan de
de in
in een
T
koorlijk gelegen hoofdstad
hoofdstad van
van het
het Koninkrijk
Koninkrijk Wiirtemberg,
Würtemberg,

heeft de
de gedachte
gedachteaan
aaneen
eentragische
tragischesamenkomst
samenkomstmij
mij zelden
zelden ver,
verlaten, de
laten,
de gedachte
gedachte aan
aandedetriestige
triestigeontmoeting
ontmoetingtusschen
tusschentwee
twee—
ieder
eigen wijs
wijsgroote
groote—- dichters,
dichters,tusschen
tusschentwee
tweevrienden
vrienden
ieder op eigen
die zich
..
die
zich voor
voor elkaar
elkaar verloren
verloren wisten.
wisten ...
Verlaine
en Rimbaud....
Verlaine en
Rimbaud ....
Na de
de catastrophe
catastrophe van
van Brussel,
Brussel, na
nazijn
zijn ontslag
ontslaguit
uithet
hethospitaal
hospitaal
Saint.
Jean -— van
van zijne
zijne lichte
lichte verwonding
verwonding genezing
genezing—
- was
was
Saint,Jean
Arthur Rimbaud,
Rimbaud, de jongste
jongste der
dervrienden,
vrienden,zijne
zijnezwerftochten
zwerftochten
Arthur
opnieuw begonnen.
begonnen.
Germain Nouveau
N ouveauging
ginghijhijnaar
naarEngeland,
Engeland,waar
waarhij
hij een
een
Met Germain
jaar —
- een
een zeer
zeer eentonig,
eentonig, een
eenzeer
zeervervelend
vervelendjaar
jaar—- bleef,
bleef,ten
ten
jaar
zich voldoende
voldoendeopopdedehoogte
hoogteder
derEngelsche
Engelschetaal
taaltetestellen.
stellen.
einde zich
In 1874
1874 keerde
keerde hij
hij naar
naar Charleville
Charleville terug.
terug. Terug
Terugnaar
naar de
de
In
moeder, die
die aan
aan de
detoekomst
toekomstvan
vandien
dienontembaren,
ontembaren, zwerfschen
zwerfschen
moeder,
zoon al
al lang
langtwijfelde.
twijfelde.DeDe
oplage
wonderbaarlijk
zoon
oplage
vanvan
zijnzijn
wonderbaarlijk
prozawerk «Une
vernietigd. Hij
Hij
prozawerk
«UneSaison
Saisonenen Enfer»
Enfer»had
had hij
hij vemietigd.
verklaarde zich
tot de
depraktische
praktische wetenschappen
wetenschappen te
te willen
wi11en
verklaarde
zich tot
bekeeren en zich
zich nu
nuwerkelijk
werkelijk en
engeheel
geheelaan
aandedevreemde
vreemdetalen
talen
bekeeren
te willen
wi11en wijden.
wijden.
.
De koorden
koordender
dermoederlijke
moederlijke
beurs
meestgoed
goedbewaard
bewaard!
De
beurs
—- meest
!—
en Arthur
Arthur ging
gingnaar
naarDuitschtand
Duitschtand
ontbonden zich
zich een
een weinig
weinig en
ontbonden
de landstaal
landstaal tetebestudeeren.
bestudeeren.Hij
Hijvertrok
vertroknaar
naarStuftgart.
Stuttgart.
om de
- misschien
misschien dat
dathij
hij het
hetzich
zich zelven
zelven niet
niet eens
eens bekend
bekend
Eigenlijk —
had —
- gelijk
gelijk à1
àl zijn
zijn vorig,
vorig, schijnbaar
schijnbaar vreemd
vreemd doen,
doen, was
was het
het
had
geheime voorbereiding
voorbereiding voor
voor den
den Tocht
Tocht:
denuittocht
uittochtuit
uit
eene geheime
: den
Europa,
die
zijn
leven
beheerschte:
eerst
door
het
verlangen,
Europa,
zijn leven beheerschte : eerst door het verlangen,
later door
door de
de werkelijkheid.
werkelijkheid. Naar
Naar het
hetOosten
Oostenwas
wasdedegeheime
geheime
later
drang.
drang.
Stuttgart werd
werd dedejonge
jonge
kunstenaar—- geen
geenwerkzaam
werkzaam
In Stuttgart
kunstenaar
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kunstenaar meer
meer —
kunstenaar
- huisleeraar
huisleeraar in den
den familiekring
familiekring van
van een
een
medicus.
Daar
bleef
hij
vier
volle
maanden.
medicus. Daar bleef hij vier volle maanden.
T
oen was
was hij
hij de
deDuitsche
Duitschetaal
taalgrondig
grondigmeester.
meester...
Toen
..
De andere
andere der
dervrienden
vrienden—- van
vangelijk,beroemden
gelijk. beroemdennaam
naam—
Pa
ui Verlaine,
Verlaine, was
was —
- men
men weet
weet het
het —
- veroordeeld
veroordeeld tot
tot eene
eene
Paul
gevangenisstraf
jaren. Na
Na zijn
zijnontslag
ontslagbracht
bracht hij
hij
gevangenisstrafvan
van twee
twee jaren.
eenigen
tijd bij
bij zijne
zijnemoeder
moeder door,
door, wachtende
wachtende op
op het
hetecht,
echt.
eenigen tijd
zijn vrouw
vrouwaangedaan.
aangedaan.
scheidingsproces,
scheidingsproces, hem
hem door zijn
In zijn
In
zijn onverzoete
onverzoete bitterheid
bitterheid —
- dedeeenzame
eenzamecel,clagen
cel.dagen
wreed
nàwerkend —
- in
in de
de donkerheid,
donkerheid, waarin
waarin hij
hij zijn
zijn leven
leven
wreed nàwerkend
fellicht
lichtvan
vanverwachtings,
verwachtingsverdoold
wist, hoorde
hoorde hij
hij als
als een
eenfel
verdoold wist,
volle vreugde,
vreugde, dat
datRimbaud,
Rimbaud,de
denog
noggeenszins
geenszinsvergeten
vergetenvriend,
vriend,
de gezel
Stuttgart
de
gezel der
der vrije
vrije tochten,
tochten, in
in leven
leven was
was enente teStuftgart
verblijf hield.
In
Arthur Rimbaud
Rimbaud was
was voor
voor Verlaine
Verlaine à1
àl de
de uit,juichende
uit.juichende
In Arthur
heerlijkheid
vol,onvolnoten
onvolnotenzwervergeluk
zwervergelukgesymboliseerd
gesymboliseerd;
heerlijkheid van vèl,
;
al de
de onbekommerde
onbekommerde vreugde
vreugde om
omeen
eenbestaan
bestaanininvroolijke,
vroolijke,
al
levensblij
de vrijheid,
vrijheid, zonder
zonder nevengedachten
nevengedachtengenietende
genietendevan
vanalal
levensblijde
wat de
de aarde
aarde —
- de
de nimmer
nimmer ontrouwe
ontrouwe —
- biedt
biedten
enbieden
biedenkan,
kan,
wat
de uren
uren doorlevende
doorlevende in
in de
de onverbroken
onverbroken extase
extase van
van te
te zijn
zijn in
in
schoonheid.
Het was
was als
als een
een vliicht
vlucht uit
uit den
den on,
on.
Hij ging
ging —
- Verlaine.
Verlaine. Het
Hij
draaglijken druk
zijn ontworteld
ontworteld leven
leven in
in Parijs.
Parijs. Hij
Hij
draaglijken
druk van
van zijn
vluchfte
vluchtte naar
naar Stuftgart.
Stuttgart.
den ouden
oudenvriend
vriend—- dien
dienhijhijkende
kendealsalslevende
levendewaarlijk
waarlijk
Om den
alleen in vagebondage
vagebondage —
- aangenaam
aangenaam te
te verrassen,
verrassen, kleedde
kleedde hij
hij
alleen
zich zorgelijk
zorgelijk als
als een
een donkere
donkerestruikroover.
struikroover.
zich
De diepe,
diepe,tot
totdedegrondvesten
grondvestender
derziel
zielschokkende
schokkendeontgooche,
ontgooche.
De
toen.
ling toen.
koelzij was
was afwijzend.
afwijzend.
ontvangstwas
wasniet
nietslechts
slechtskoel
Rimbaud's ontvangst
— zij
jongehuisleeraar
huisleeraar —
- een
een gevestigd
gevestigd man!
man J—- was
wasuiterst
uiterst
De jonge
verontwaardigd dat
Verlaine het waagde
waagde hem
hemweer
weertetezoeken,
zoeken,
verontwaardigd
dat Vezlaine
Temeer
nog,omdat
omdathij
hij
ná het
hetBrusselsche
Brusselschedramatische
dramatischeconflict.
conflict.Te
ni
meer nog,
dat het
hetonverwachte
onverwachtevreemde
vreemdebezoek
bezoekvan
vanden
dennerveuzen
nerveuzen
vreesde dat
struikroover -—zijne
huize van
van den
den dokter
dokter schade
schade
struikroover
zijne positie
positie ten
ten huize
zou kunnen
kunnen doen.
doen.
van Verlaine
Verlaine afaftetekomen,
komen,stond
stondhij
hijhem
hemeen
eenonderhoud
onderhoud
Om van
in de
deboschrijke
boschrijkeomstreken
omstreken der
derstad.
stad.
toe in
s\:hilderde den
denjongen
jongenvriend
vriend
vriendnog
nogaltijd
altijd—Verlaine schilderde
—- vriend
ontvluchte heerlijkheid
heerlijkheid der
der eertijdsche
eertijdsche omzwervingen.
omzwervingen. Hij
Hij
de onfvluchte
bezwoer hem,
tijd van
van vergeten
vergeten en
en opgaan
opgaan in
in het
het volop
volop
bezwoer
hem, dien
dien tijd
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en diep
diep genoten
genoten oogenblik
oogenblikweer
weertetebeginnen.
beginnen.Hij
Hijverweet
verweethem
hem
zijn
onverwachte ontrouw
vrijheid en het
het leven.
leven.
zijn onverwachte
ontrouw aan
aan de
de vrijheid
Arthur Rimbaud
Arthur
Rimbaud —
- die na
na Brussel
Brussel een
eeninnerlijke
innerlijkecrisis
crisishad
had
doorgemaakt
- wenschte daarentegen
daarentegen gevestigd
gevestigdteteblijven.
blijven.Hij
Hij
doorgemaakt —
bang voor
voor een
eenterugkomst
terugkomstinindede«literaire»
«literaire»sferen
sferenvan
vanParijs
Parijs—
was bang
vreesde hij
hij geblameerd
geblameerd te
te zijn
zijn door
doordedealgemeen,bekend
algemeen. bekend
ook vreesde
geworden Brusselsche
zich, liter
láter nog,
nog,
geworden
Brusseische catastrophe.
catastrophe. Hij
Hij wilde zich,
de industrie
industrie begeven.
begeven.
in de
Na een
eenheftige
heftigewoordenwisseling
woordenwisseling—- Verlaine
Verlaine en
enRimbaud
Rimbaud
vol plotselinge
plotselingeheftigheden
heftigheden—- werden
werdenzijzij—- opnieuw
opnieuwbeide vol
—
handgemeen.
Toen
bleef Verlaine
Verlaine achter.
Hij
Toen bleef
achter.Alleen.
Alleen. In
In het
het Bosch.
Bosch.... . Hij
achter.. ..
alleen...
en half
halfdoodgeslagen.
doodgeslagen ...
bleef achter
. . alleen
. . . en
..
Hij zag
zag den
den vriend
vriend niet
nietmeer.
meer...
Hij
..

o0
Aldus
eenvoudigetoedracht
toedrachtder
derzaken
zaken—
- ieder
ieder wel
wel
Aldus isisdedeeenvoudige
bekend, die
die belangstelt
belangstelt in het
het leven
leven van
van hen
hen die
die door
doorveien
velen
bekend,
grootstedichters
dichtersvan
vanhet
hetmoderne
moderneFrankrijk
Frankrijkworden
wordengeacht
geachtde grootste
—
zooals
ik die
dieontleend
ontleendheb
hebaan
aandedelevensbeschrijvers,
levensbeschrijvers, in
in het
het
zooals ik
bijzonder aan
aan Paterne
PatemeBerrichon
Berrichon—- schilder,schrijver
schilder-schrijver—
- den
den
bijzonder
zwager
Rimbaud.
zwager van Rimbaud.
slechts een
een enkel
enkelpunt
punttetedezen
dezenaanzien
aanzienisiszijn
zijnwoord
woordin
in
Op slechts
twijfel te trekken.
trekken. Hij
Hij beweert
beweertnamelijk
namelijkdat
datde
delaatste,
laatste,de
detragische
tragische
samenkomst
strijd zou
zou hebben
hebben plaats
plaats gehad
gehad in «la
«la Fork
Forét
samenkomst en
en strijd
Ditgebergte
gebergtetoch,
toch,van
vanhet
hetOosten
Oostenkomende
komende beginnende
beginnende
Noire». Dit
bij
de plaatsjes
plaatsjes Freudenstadt
Freudenstadt en
en Rippoldsau,
Rippoldsau, isisvan
vanStuftgart,
Stuttgart,
bij de
met
de snelste
snelste verbinding
verbinding over
over Eufingen,
Eutingen, twee
twee en
en een
een half
half
met de
tot drie
drie uur
uursporens
sporens verwijderd.
verwijderd. Het
Hetlijkt
lijktmij
mij zéér
zéér onwaar.
onwaar,
schijnlijk
rendez-vous op een
een zoo,
zooschijnlijk dat
dat Rimbaud
Rimbaud Verlaine
Verlaine een
een rendez,vous
danigen
afstand van
zijn woonplaats
woonplaats zou hebben
hebben verleend,
verleend, te
te
danigen afstand
van zijn
daar de
de naaste
naaste omgeving
omgevingvan
van Stuftgart
Stuttgart voor
voor een
een ongestoord
ongestoord
meer daar
eenzame
biedt: : in
in de
de
eenzame onderhandeling
onderhandelinggelegenheid
gelegenheidtete over
over biedt
Hasenberg of
ofininhet
hetkoninklijke
koninklijkepark
parkSolitude.
Solitude.
bosschen op Hasenberg
bosschen

o
Intusschen lijkt
mij dit laatste
laatste te samen
samen treffen,
treffen, die
dielaatste
laatste
lijkt mij
strijd
die tetesamen
sameneens
eenseens
eenseen
eengroote
grootevriend,
vriend.
strijd tusschen
tusschen twee die
schap
hadden gevonden
gevonden en
en langen
langen tijd
tijd hadden
hadden bewaard,
bewaard, van
van
schap hadden
eigenaardig
belang, wanneer
wanneer wij
wij—- dedebetrekkelijk,eenvoudige
betrekkelijk.eenvoudige
eigenaardig belang,
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menschelijke tragedie
tragedie erkennende
erkennende —
- het beschouwen
beschouwen als
als een
een
menschelijke
symbolisch conflict
conflict tusschen
tusschen tweeërlei
tweeërlei levenshouding.
levenshouding.
symbolisch
Zóó::
Z66
Verlaine is
de verslagene,
verslagene, die in
in den
den droom
droom het
hetleven
levenont,
ont~
Verlaine
is de
wil.
vlieden wil.
de veroveraar,
veroveraar, die in
in het
het leven
leven zijn
zijn droom
droom tete
Rimbaud is de
Rimbaud
tracht.
ontvluchten tracht.
vluchten....
Beide vliichten.
iets, dat
dat zij
zij vreezen,
vreezen, schoon
schoon onbewust
onbewust van
van den
den aard
aard
Voor iets,
gevaars.
des gevaars.
gevoelen zij
zij zich
zich wreedelijk
wreedelijk en
enonrechtvaardig
onrechtvaardig uitge,
uitge.
Beide gevoelen
stootenen uit
uit de
de voor
voorhet
het
bovenenen
benedenmiddelmatige
middelmatige
stootenen
boven
beneden
erbarmenloos.wreede samenleving.
samenleving.
zoo erbarmenloos,wreede
Beide ook dragen
dragen zij
zij in
in zich
zich het
hetgevoel
gevoelvan
vanhooge
hoogerechten
rechten
Beide
op
overgegevendienaars
dienaarsvan
vandedestrenge
strenge
op het
het geluk,
geluk, zijzijdedeovergegeven
godin, die
die schoonheid
schoonheid is.
is.
godin,
Zóó vinden
vinden zij
zij elkander,
elkander, zoo
zoo genieten
genieten zij
zij samen,
samen, zwervend
zwervend
Z66
door vele
vele en
en veler
velerdorpen,
dorpen, enkel,
enkel,maar
maar dan
dan ook
ook vol,op,
vol.op, genie,
genie.
door
tende
tende van
van hun
hun ongekende
ongekende verlostheid,
verlostheid, van
van hun
hungrenzenlooze
grenzenlooze
van hun
hunoppermachtig
oppermachtigheerschen
heerschen over
overeigen
eigendag
dagen
enuur.
uur.
vrijheid, van
Tot Rimbaud
bewust wordt
wordt van
van een
een gevaar,
gevaar, dat
dat hem
hem
Rimbaud zich
zich bewust
Tbt
dreigt,
hem zeker
zeker vernietigen
vernietigen zal,
zal, zoo
zoohij
hijzich
zichniet
nietbijtijds
bijtijds
dreigt, dat hem
uit:: de langzame
langzame worging
worging der
der ledigheid.
ledigheid.
redt,
redt,..... . Redt
Redt uit
Verlaine,
daar<!ntegen, behoeft
de ledigheid
ledigheid evenzeer
evenzeer als
als
Verlaine, daarentegen,
behoeft de
Rimbaud haar
haar schuwt. Hij
Hijvreest
vreestde
dedaad
daadevenzeer
evenzeerals
alsRimbaud
Rimbaud
die zal blijken
blijken noodig,
noodig, brood,noodig,
brood.noodig, te
te hebben.
hebben.
die
Voor
Verlaine was
was dus
dus de
de tijd
tijdder
deromzwervingen
omzwervingen een
een
Voor Verlaine
bereiken.
Voor Rimbaud
dan een
een poging
poging —
- een
een poging
poging die
die
Rimbaud niets
niets dan
mislukte.
Wanneer
dan ook
ookArthur
Arthur Rimbaud
Rimbaud den
den vriend
vriend weigert
weigert tete
Wanneer dan
volgen
deze door
door de
de drie
drie vrouwen
vrouwen -echtgenoote,
echtgenoote,moeder
moeder
volgen als
als deze
en
schoonmoeder —
- naar
naar Brussel
Brussel wordt
wordt getroond,
getroond, moeten
moetenwij
wij
en schoonmoeder
daarin
het begin
begin zien
zien zijner
zijner bewustwording
bewustwording en van
van zijn
zijn zelf,
zelf~
daarin het
redding.
Dekomst
komst —
- ten
ten slofte
slotte tèch
toch—
- in
inBelgië
Belgiëwas
wasmeer
meer
redding. De
een
offer aan
aan Verlaine
Verlaine —
- van
vanwiens
wiensvriendschap
vriendschaphij
hijde
degroote
groote
een offer
waarde
schoonheid erkennen
erkennen bleef —
- dan
dan het
het volgen
volgen van
van
waarde en schoonheid
een dringende
dringende behoefte
behoeftedes
desharten.
harten.Vandaar
Vandaardat
dathij
hijweigert
weigertbij
bij
Verlaine
blijven.
Verlaine te
te blij
v e n.
Deze ziet
ziet zijn
zijn leven
levenwezenlijk
wezenlijk bedreigd.
bedreigd.
En
zijn schot
schot —
- overijld
overijld in
in den
denziedenden
ziedendenhartstocht
hartstocht —
- isIS
En zijn
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de wanhoopsdaad
wanhoopsdaad van
van iemand
iemand die
diezich
zichzelven
zei ven voor
voor zich.zelven
zich,zelven
voelt verloren
verloren gaan.
gaan.
Zijn droom, die
droom van
van eindeloos
eindeloos genot
genot en vol
vol geluk,
geluk,
die droom
zijn droom
droom van
van waarachtige
waarachtige vrijheid,
vrijheid, van
van levens.ontvlieding,
zijn
levens,ontvlieding,
verloren.
zijn
zijn heil isis verloren.
En
voortaan zal
hij leven,
leven, slechts
slechts door
doorde
deherinnering
herinnering aan
aan
En voortaan
zal hij
dien
tijd. En
Entoch
tochook
ookweer
weerinindedeabsinth
absintheneninindedearmen
armen
dien tijd.
van
van vele
vele en
en gewillige
gewilligevrouwen
vrouwen die
die zelfde
zelfde herinnering -— als
zij tè schrijnend
en tè heftig verlangen
verlangen wekt
wekt _. trachten
schrijnend wordt en
te verdooven.
kan men
men leven
leven van
van een
een verlangen
verlangen dat
dat men
men vreest.
Zoo kan
vreest. ...
...
0, het
het is zoo
zoo menschelijk —
- en
daarom zoo
diep en hevig
hevig
en daarom
zoo diep
aangrijpend -— dat
plotseling, hals
hals over
over kop,
kop, gedachteloos
gedachteloos gaan
gaan
dat plotseling,
naar Stuttgart,
Stuttgart, met een
een láátste
bang en
en schuw
schuw ver.
naar
liátste hoop,
hoop, een bang
ver,
zeer groote teleurstelling vreezend.
wachten, half.gelovend,
half,gelovend, half zeer
En
aan den
den anderen
anderen kant
kant is
is het
het éven menschelijk
menschelijk —
- en
En aan
daarom
gelijk begrijpelijk
begrijpelijk -— hoe
hoe een
een blinde
blinde angst
angst zich
zich van
van
daarom gelijk
Rimbaud meester
meester maakt
maakt als
alshij
hij zijn
zijn afgezworen
afgezworen -— even gevreesd
Rimbaud
als gehate -— verleden in Verlaine voor
voor zich
zich ziet
ziet levend
levend geworden.
geworden.
Gelijk
Verlaine's aanval
van Rimbaud
Rimbaud te
te
Gelijk Verlaine's
aanval te
te Brussel,
Brussel, is
is die van
Stuttgart:
wanhoopsdaad.
Stuttgart: een wanhoopsdaad.
Paul Verlaine
Verlaine wist
wist zijn
zijnheerlijkheid
heerlijkheid verloren.
verloren.
Paul
Arthur
zich een
een nieuw,
nieuw, eigen.verworven
ge.
Arthur Rimbaud
Rimbaud wist
wist zich
eigen,verworven ge,
nabij.
luk nabij.
En door
door die
dieplotselinge,
plotselinge,dwaze
dwazeoverkomst
overkomst vreesde
vreesde hij
hij die
die
En
toekomst -— waarnaar hij
verlangde -— te zullen verliezen.
verliezen.
hij innig verlangde
Hij mècht
mocht niet
niet zwak
zwak zijn.
zijn.
De historie
historie heeft
heeft Arthur
Arthur Rimbaud
Rimbaud ten
ten slotte
.slotte gelijk gegeven.
Hij
heeft de
de bevrijding
bevrijding gevonden.
Daad. Hij
Hij isis
Hij heeft
gevonden. In
In de
de Daad.
geworden, . die
die hij
hij wezen
wezenmoest
moestnaar
naarinnerlijken
innerlijken aanleg:
aanleg : de
geworden,
Werker,
het leven,
leven, in
in het
het meest-bewogen
Werker, midden
midden in
in het
meest,bewogen leven
staande,
alleen daarin
daarin gelukkig
gelukkig en
en vrij.
vrij ...
staande, en
en alleen
..
Dit
nu is
is de
de groote tragiek
het verloop
verloop van
van de
de vriend.
vriend,
Dit nu
tragiek in
in het
dubbel
schap
van Paul
Paul Verlaine
Verlaine en
en Arthur
Arthur Rimbaud,
Rimbaud, dat
dathun
hun dubbel
schap van
breken niet
te wijten
wijten was
washet
hettoeval
toeval
omstandigheden,
breken
niet te
derder
omstandigheden,
voort,
minder
aan de
de wispelturigheid
wiSpelturigheid des
des gemoeds, maar voort.
minder nog
nog aan
juist
vloeide
als
een
ijzerwreede
maar
noodzakelijke
(misschien
maar
vloeide als een
dáárom zoo wreede) consequentie van
van het
hette
te samen
samen komen
komen van
van
diárom
aldus en
en zoo
zooverschillend
verschillendgeaarde
geaardepersoonlijkheden.
persoonlijkheden.
twee aldus
was onontkoombaar als
Noodlot en
en het
het isis geschied
als het Noodlot
Het was
natuurlijke.
met de
de volle,
volle, exacte
exacte zekerheid
zekerheid van
van àl het natuurlijke.
met
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Van G:schuld,"
dus geen
Van
«schuld)1' is isdus
geen sprake.
sprake. Noch
NochVerlaine,
Verlaine, noch
noch
Rimbaud kan
kan eenig verwijt
Rimbaud
verwijt treffen.
treffen. Beide
Beide de
devrienden
vrienden hebben
hebben
gehandeld, zooals
zooals zij
gehandeld,
zij handelen
handelen moesten.
moesten.
En de Verlaine,bewonderaars
En
Verlaine.bewonderaars —
- als
als alle
alle eenzijdige
eenzijdigeoprechte
oprechte
bewonderaars wat
wat dom
-, die
dieArthur
ArthurRimbaud
Rimbaud
bewonderaars
dom en
enbeperkt
beperkt—,
met
booze oogen
oogenbezien,
bezien, geven
geven blijk
blijk noch
noch dezen,
dezen, noch
noch hun
hun
met booze
geadoreerden Meester
Meester te begrijpen.
geadoreerden
begrijpen.
Zoo
heeft dus
dus ininStuttgart
Stuttgart —
- de
de gezellige
gezellige stad
stad diep
diep in
in de
de
Zoo heeft
berg-kom
- een
een conflict
conflict plaats
plaats gegrepen,
gegrepen, dat
datmenschelijk,
menschelijk, en
en
berg,kom —
ook : breeder,
ook:
breeder, gesproken
gesproken van
van diepe
diepe aangrijpendheid
aangrijpendheid is.
is.
En
is niet
nietteteverwonderen,
verwonderen, dat
datdedeherinnering,
herinnering,het
hether,
her.
En het is
beleven
ervan, iemand
iemand dagen
dagen lang
lang kan
kan houden
houden in
in een
een staat
staat
beleven ervan,
van triesfige
van
triestige geroerdheid.
geroerdheid.
Zoo althans
is het mij
Zoo
althans is
mij gegaan....
gegaan ....
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een streven,
streven, dat
dat onzen
onzentijd
tijdkenmerkt
kenmerkt —
- helaas,
helaas, mag
mag
pRR is een
E
I-, hier
worden
ingelascht
—-: een
hierwel
wel
worden
ingelascht
: eendrang
drangnaar
naarhet
hetvluchtige,
vluchtige,
luchtige, het
hetgemakkelijk
gemakkelijkopop
nemene;
begrijpelijk,als
alswij
wij
het luchtige,
te te
nemene
; begrijpelijk,
zien
zien hoe
hoe de
destrijd
strijd om
omhet
hetbestaan
bestaan onder
onder onze
onzeverwarde
verwarde eco,
eco.
nomische verhoudingen,
verhoudingen, zwaarder
zwaarder dan
dan ooit,
ooit,alalonze
onzevermogens
vermogens
nomische
van geest,
geest, ziel
ziel en
enlichaam
lichaamten
tenuiterste
uiterstebeproeft.
beproeft.Men
Menheeft
heefttijd
tijd
van
tot het
hetbeschouwen
beschouwenvan
vaneneninleven
inlevenininkunstwerken,
kunstwerken,
noch lust
lust tot
noch
die daartoe
daartoe een
een geheelen
geheel en en
enfrisschen
frisschen mensch
mensch vragen.
vragen.
zegt men
men dikwijls,
dikwijls, niet
nietgeheel
geheelten
tenonrechte,
onrechte,dat
datonze
onze
Aldus zegt
tijd staat
staat in
inhet
hetteeken
teekenvan
vanhet
hetvariété
variétéenenhet
hetcafé
caféchantant.
chantant.
tijd
wij thans
thansdit
ditmoderne
modernevermaak
vermaakininzijne
zijne verhouding
verhouding
Wanneer wij
totdedekunst
kunstbeschouwen,
beschouwen,dan
danwordt
wordt
de geuite
geuiteschoonheid,
schoonheid,tot
tot de
aandacht allereerst
allereerst heengeleid
heengeleidnaar
naarhet
hetCabaret
CabaretArtistique
Artistique
onze aandacht
in Frankrijk,
Frankrijk, waaruit
waaruit het
het Duitsche
DuitscheUeberbrettl
Ueberbrettl weer
weer voort,
voort$
in
Beide instellingen
instellingenzijn
zijnniet
nietmeer,
meer,—- dedeoprichters
oprichterszijn
zijn
vloeide. Beide
dood of
ofmaatschappelijke
maatschappelijke lieden
lieden geworden
geworden:
Salis
ging
heen
en
: Salis ging heen en
Duitschland zoekt
zoekt men
men tetevergeefs
vergeefsnaar
naarhet
hettragische
tragischeleven
leven
in Duitschland
van
den zwerver
zwerver Peter
Peter Hille.
Hille.
van den
Ofingezien
ingezien dat
dateen
eenhechte
hechtevereeni,
vereeni.
Een jong geslacht
geslacht heeft
heeft bf
is,bfOfheeft,
heeft,
ging van
van ontspanning
ontspanning en
enkunst
kunsteen
eenherschenschim
herschenschimis,
verloren
in meer
meerindividualistische
individualistischeschoonheidsidealen,
schoonheidsidealen, geen
geen
verloren in
stappen
die richfing
richting meer
meer gedaan.
gedaan.
stappen in die
De Cabaret
Cabaret is
historie thans
om U
U een
een goed
goedbeeld
beeldvan
van
is historie
thans en
en om
zij het
hetdan
danininkorte
korte
Ad.
Willette teteschetsen,
schetsen,dien
dienikikeerst,
eerst, zij
Ad. Willette
trekken,
vrij wel
wel bekende
bekende historie
historie van
vanhet
hetcabaret
cabaretvan
van«Le
«Le
trekken, de
de vrij
Chat
Noir» als
alseerste
eersteeneneenig
eenigzuivere
zuiverevertegenwoordigster
vertegenwoordigster van
van
Chat Noir»
het
type te
te releveeren.
releveeren.
het type
beschouwen niet
niet slechts
slechts als
als
Rudolphe
Salis kunnen
kunnen wij
wij beschouwen
Rudolphe Salis
stichter
van den
den0:Chat
o::Chat Noir»,
Noir»,hèt
hètCabaret
CabaretArtistique,
Artistique, maar
maar
sfichter van
evenzeer
maker van
van dat
dat Montmartre,
Montmartre, waarvan
waarvan ons
ons de
de
evenzeer als
als den maker
herinnering
een vast
vast beeld
beeld isis gebleven,
gebleven, een
een stad,op,den,berg,
stad.op.den.berg,
herinnering als een
vol
levenslust en
en levenskracht,
levenskracht, van
van durven
durven en
en kunnen,
kunnen, vol
vol
vol levenslust
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zinnelijkheid en
en overmoed,
zinnelijkheid
overmoed, vol
vol feest
feestenenvol
volbegeerten
begeertennaar
naar
levend schoon.
schoon.
1881 was
was Montmarte
Montmarte een
een buitenwijk
buitenwijk van
van Parijs,
Parijs, ont,
ont~
Voor 1881
sierd
door weinig
weinig huizen,
huizen, een
een dorpje
dorpje op
op zich
zich zelf,
zelf, met
met kale
kale
sierd door
onvruchtbare
talrijke slanke
slanke windmolens,
windmolens, een
een uitge,
uitge~
onvruchtbare velden
velden en talrijke
zocht
voor schilders,
schilders, waarvan
waarvan er
er dan
dan ook
ookverscheidenen
verscheidenen
zocht oord voor
Hier maakte
maakte Rops
Rops zijn
zijn volle
vollesensueele
sensueele
hunne
ateliers hadden.
hadden. Hier
hunne ateliers
etsen,
Henner zijne
zijneomnevelde
omneveldevrouwenfiguren,
vrouwenfiguren,hier
hierwerkten
werkten
etsen, Henner
Stevens,
Bonnat, Manet,
Manet, Puvis
Puvis de
deChavannes
Chavannes en
envele
veleanderen.
anderen.
Stevens, Bonnat,
Toch
ontbrak er iets
iets aan
aan dit
ditbohéme
bohêmeleven,
leven,dat
datwas
wasde
delichte,
lichte,
Toch ontbrak
lustige,
vroolijkheid, het
het feest
lustige, sprankelende
sprankelende vroolijkheid,
feest van
vantintelende
tintelende
geestigheid
luchtige artisticiteit,
artisticiteit, kortom
kortom men
men miste
miste het
het
geestigheid en
en luchtige
samen~zijn, men
men leefde
leefde en
enwerkte
werktestil
stilvoor
voorzich
zichheen,
heen,
feestelijk samen,zijn,
feestelijk
afzonderlijk.
ieder afzonderlijk.
Toen opende
opende Salis
Salis—- zelf
zelfniet
nietmeer
meerdan
daneen
eenmiddelmatig
middelmatig
Toen
kunstenaar,
met een
een tot
tot heden
heden toe
toe nog
nog
kunstenaar, maar
maar iemand,
iemand, uitgerust
uitgerust met
niet overtroffen
overtroffen organisatorisch
organisatorisch talent,
de gave
gave bezat
bezat
niet
talent, één
één die de
de verspreide
verspreide artisten
artisten bij
bij en
entot
totelkaar
elkaartetebrengen
brengen—- zijn
zijn Chat
Chat
N oir op
op den
denBoulevard
BoulevardRochechouart
Rochechouart en
en de
deblijde
blijdevreugdig,
vreugdig#
Noir
heid
deed haar
haarintrede
intredeininMontmartre.
Montmartre. Salis
Salis was
was de
dewaard,
waard,
heid deed
entrée
werd niet
niet geheven,
geheven,maar
maarnaarmate
naarmatededebelangstelling
belangstelling
entrée werd
toenam, werden
de prijzen
prijzen der
der consumptie
consumptie steeds
steeds hooger.
hooger.
toenam,
werden de
lederen
Vrijdagavond
waren
er
bijeenkomsten;
er
werden
Iederen Vrijdagavond waren er bijeenkomsten ; er werden
liedjes gezongen,
gezongen, schimmenspelen
schimmenspelen vertoond
vertoond en
en teekeningen
teekeningen en
en
liedjes
HenriRivière
Rivière
schetsen
van Willefte,
Willette, Steinlen,
Steinlen, Caran
Caran d'Ache,
d'Ache, Henri
schetsen van
en anderen
anderen versierden
versierden de
de muren.
muren.
N a een
een paar
paar weken
wekenwerd
werdererook
ookeen
een
courantuitgegeven
uitgegeven
Na
courant
Chat Noir
N oir droeg.
droeg. Hierin
Hierin vierde
vierde Wil,
Wil~
die
eveneens den
den naam
naam Chat
die eveneens
lette's
hier zijne
zijne fijne
fijne geestige
geestige
lefte's jonge
jonge kunst
kunst hoogtij.
hoogtij.Hij
Hij gaf
gaf hier
prentjes, hier
zijn gevoelige
gevoeligePierrot
Pierrotgeboren,
geboren,het
hetgeliefde
geliefde
prentjes,
hier werd zijn
van Montmartre.
Montmartre.
kind van
Het
milieu van
van vroolijkheid
vroolijkheid en
en scherts,
scherts, tot nu
nu toe
toe in
in het
het
Het milieu
N oir werd
werd het
het
Quartier
Quartier Latin,
Latin, verplaatste
verplaatstezich.
zich.De
De Chat
Chat Noir
middelpunt
het lachende
lachendeParijsche
Parijsche leven.
leven.Al
Alspoedig
spoedigwerd
werd
middelpunt van het
de zaal
zaal te
te klein
klein om
omalle
allebezoekers
bezoekersteteomvaften
omvattenenenhet
hetcabaret
cabaret
verhuisde
atelier ván
;an den
denschilder
schilderStevens.
Stevens.
verhuisde naar
naar het
het oude atelier
Een
groot venster
venster van
van Willette
Willette prijkte
prijkte
Een groot
van gekleurd
gekleurd glas
glas van
in de
de nieuwe
nieuwe gardezaal.
gardezaal. Het droeg
droeg den
den titel
titel «Te
«Te Deum
Deum lau.
lau~
in
damus».
Aan
de
wanden
muurschilderingen
«Le
Moulin
de
la
damus».
de wanden muurschilderingen «Le Moulin de la
Galette», «le
«Ie Cavalier
Cavalier de
de lalaMort»,
Mort»,«Robespierre»
«Robespierre» en
en«la
«Ia
Galette»,
Chasse
de l'Amour»
l'Amour» van
vandenzelfden
denzelfdenmeester.
meester. Op
Op de
deeerste
eerste
Chasse de
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verdieping
was het
verdieping was
het eigenlijke
eigenlijke cabaret
cabaret met
met het
hetgroote
grootewerk
werk
«Parce
Domine» van
van Willette.
Willette. Hier
Hierenendaar
daarwaren
warenkatten,
katten.
«Parce Domine»
enForain.
Forain. Het
Het
studies
van Steinlen
Steinlen en
enprenten
prentenvan
vanCheret
Cheret en
studies van
geheele huis
huis hing
hing vol
volteekeningen,
teekeningen, lithos
lithosen
enschilderijen
schilderijen van
van
geheele
vele artisten,stamgasten.
artisten.stamgasten.
de vele
Het
kon niet
niet anders
anders ofofdedeChat
ChatNoir
Noir
moestnavolgers
navolgers
Het kon
moest
krijgen
andere cabarets
cabarets verrezen
verrezen dan
dan ook
ook met
met groote,
groote, tètè
krijgen en andere
snelheid. Aristide
Aristide Bruant,
Bruant, de
de brutale
brutale volkszanger
volkszanger vestigde
vestigde
groote snelheid.
«Le Mirliton»,
Mirliton», terwijl
terwijlverder
verdergenoemd
genoemd
moeten
worden:
«Le
«Le
moeten
worden
: <(.1,e
Chien
N oir» en
en0:La
«La 136ite
Bóite aa Tursy».
T ursy». Toch
Toch bleef
bleef«Le
«Le Chat
Chat
Chien Noir»
N oir» niet
niet alleen
alleenalsalsaantrekkingspunt,
aantrekkingspunt, maar
maar zeker
zeker ook
ook als
als
Noir»
artistiek milieu de
artistiek
de eerste
eersteplaats
plaatsinnemen.
innemen.In
Inzijne
zijnezalen
zalen klonken
klonken
gevoelige liedjes
liedjesvan
vanPaul
PaulDelmet,
Delmet,enenFragerolle
Fragerolleen
enwerden
werden
de gevoelige
de schimmen
schimmen van
van Henri
HenriRivière
Rivièrevertoond,
vertoond,een
eenkunstenaar,
kunstenaar,
de
die werkelijk
werkelijk de meester
meester van
van het
hetschimmenspel
schimmenspel genoemd
genoemdmag
mag
worden.
In
1897 stierf
stierf Rudolphe
Rudolphe Salis,
Salis, op
op 't juiste
juiste oogenblik,
oogenblik, want
want
In 1897
meer en meer
meer tingeltangels
tingeltangels en
en café
caféchantants
chantants werden
werden ereropge,
opge.
meer
richt, de
echte Cabaret
Cabaret was
was voorbij.
voorbij. Met
MetSalis
Salis
richt,
de tijd
tijd van
van het
het echte
verdween de
Chat Noir.
Noir. Erich
Erich Klossowski
Klossowski zegt
zegt in
in zijn
zijn boek
boek
verdween
de Chat
Maler von
von Montmartre»
Montmartre» van
van hem
hem:: Salis
«Salisstirbt,
stirbt,aber
ab er
«Die Maler
seine
Aufgabe hat
hat er
er eraillt.
erfüllt.Einer
Einerganzen
ganzen Kohorte
Kohorte von
von
seine Aufgabe
Dichtern,
Malern,
Musikern
hat
er
die
Zunge
gelöst,
er
hat
Dichtern, Malern, Musikern hat er
Zunge gekist, er hat
keine Talente
T alente bilden
bilden und
underwecken
erweckenkiinnen,
können, aber
ab er er
er hat
hat sie
sie
keine
ans
Licht gezogen,
gezogen, ihnen
ihnen die
die Bahn
Bahn frei
frei gemacht
gemacht und
und sie
sie er,
er.
ans Licht
füllt mit
mit diesem
diesemromantischen
romantisch en wagemutigen,
wagemutigen, unabliklgigen,
unabhängigen,
fiillt
kritischen, ironischen
ironischen oder
oder sentimentalen
sentimentalen Kiinstlergeist,
Künstlergeist, von
von
kritischen,
dem
er das
das von
vonihm
ihmentdeckte
entdeckteLand
Landbeherrscht
beherrscht wissen
wissen
dem er
wollte.»
Montmartre heeft vele
veleteekenaars
teekenaars en
en schilders
schildersvoortgebracht,
voortgebracht,
Montmartre
toch geeft
geeft geen
geen van
van hen
henzoo
zoozeer
zeerhet
hetbeeld
beeldvan
vanden
denechten
echten
toch
Montmartrois
als
Willette.
Montmartrois als
Hij
heeft voor
voor ons
ons zijn
zijn Pierrot
Pierrot doen
doen leven
leven als
als hij
hij blijde
blijde isis
Hij heeft
en
als hij
hij verdriet
verdriet heeft,
heeft, den
den kinderlijken
kinderlijken Pierrot
Pierrot en
en den
den ver,
ver.
en als
liefden
Pierrot, Pierrot
Pierrot die
die treurt
treurt om
om zijn
zijn doode
dooderozenstruik,
rozenstruik,
liefden Pierrot,
Pierrot
die droomt
droomtvan
vanzijn
zijnkleine
kleinePierrette,
Pierrette,die
diespeelt
speeltmet
metzijne
zijne
Pierrot die
vriendinnetjes, die
zelfs in
in den
denhemel
hemel«sa
«savie
viededevagabond:0
vagabond»
vriendinnetjes,
die zelfs
voortzet.
nog voortzet.
Willette heeft
heeft ons het
het type
type van
vanden
denovergevoeligen
overgevoeligennaïven
naÏven
Willefte
in dit
dittype
typeheeft
heefthijhijden
denaard
aardvan
vanzijn
zijn
Pierrot gegeven
Pierrot
gegeven en
en in
geliefd Montmartre
Montmartre zuiver
zuiver geteekend.
geteekend.
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Het isisininzijne
zijneluchtige
luchtigefijne
fijnePierrotteekeningen,
Pierrotteekeningen, dat
dat Wil.
lette zich
zich het
het zuiverst
zuiverst heeft
heeftuitgesproken.
uitgesproken.
lette
Zijn
prachtig boek
boek «Pauvre
«Pauvre Pierrot»
Pierrot» waarbij
waarbij hij
hij zelf
zelf den
den
Zijn prachtig
volmaakt aanpassenden
ook tot
tot het
het
volmaakt
aanpassenden tekst
tekst schreef,
schreef, behoort
behoort dan ook
allerbeste van
zijn werk
werk niet
nietalleen,
alleen,maar
maar eveneens
eveneens tot
tot het
het
allerbeste
van zijn
fijnste en
geestigste wat
wat er
er op
op dit
ditgebied
gebiedverschenen
verschenen is.
is.
fijnste
en geestigste
Ik wil
wil daarom
daarom dit
ditboekje
boekjewat
watuitvoeriger
uitvoerigerbespreken.
bespreken. De
De
Ik
meeste
illustraties bestaan
een reeks
reeks kleine
kleine opeenvolgende
opeenvolgende
meeste illustraties
bestaan uit een
prentjes,
één blad
bladstaan,
staan,enenalsalsverluchting
verluchtingdienen
dienenvan
van
prentjes, die
die op één
den
op de
devorige
vorigebladzijde
bladzijdegeschreven
geschreventekst.
tekst.Laat
Laatikikbeginnen
beginnen
den op
met
Roman de
Rose. De
Dekleine
kleinePierrot
Pierrot met
met een
een reus,
reus·
met Le
Le Roman
de la
la Rose.
achtige parapluie
parapluie bekijkt
bekijkt de mooie
mooie roos.
roos. Hij
Hij valt
valtvoor
voorhaar
haar
achtige
op
zijn knieën
knieën en
enbesluit
besluitlangs
langshaar
haarstengel
stengelnaar
naar boven
boven te
te
op zijn
klimmen,
hangen aan
aan hare
hare scherpe
scherpe doornen
doornen en
en
klimmen, maar
maar hij
hij blijft hangen
verwondt zijne
bij en
en kruipt
kruipt in
in
verwondt
zijne kleine
kleine handen.
handen. Dan
Dan komt
komt de bij
het hart
hart van
van dederoos,
roos,niet
niet
teederheidmaar
maarom
omererhaar
haar
het
uituit
teederheid
dagelijksch
halen.«Sterf,
«Sterf,slechte
slechtevreugdebloem»
vreugdebloem» zegt
zegt
dagelijksch voedsel tetehalen.
Pierrot
de roos
roosligt
ligtopopden
dengrond,
grond,dedeschoone
schoonesieraden
sieraden
Pierrot en
en de
uitstortend, waarmede
waarmede de
dageraad haar
haar getooid
getooid had.
had.
uitstortend,
de dageraad
«Sterf gij
ook Pierrot»,
Pierrot», bromt
bromt de
de bij
bij en
enzijzijdoorsteekt
doorsteekthem
hem
gij ook
haar scherpen
scherpen angel.
angel.
met haar
Welk een
een aardige
aardige tekst
tekst en
en hoe
hoegevoelig
gevoeligzijn
zijnenkele
enkelezinnen.
zinnen.
is deze
deze plaat
plaatgeteekend,
geteekend,dedemanier
manierwaarop
waaropPierrot
Pierrot
Uitstekend
Uitstekend is
naar
zijne pijnlijke
pijnlijke handjes
handjes kijkt,
kijkt, vol met
met de
descherpe
scherpedorens.
dorens.
naar zijne
Zijn
gebaar van woede
woede als
alshij
hijdederoos
roos
met
zijn
parapluiestuk
stuk
Zijn gebaar
met
zijn
parapluie
slaat,
de actie
actie ininhet
hetfiguurtje
figuurtjevan
vandedebijbij—- op
ophet
hetlaatste
laatste
slaat, de
plaatje -— het
nijdige priemen
priemen van
van het
het scherpe
scherpe zwaard
zwaard en
en het
het
plaatje
het nijdige
pijnlijke, zich
willen verdedigen
verdedigen van
van den
denkleinen
kleinenPierrot.
Pierrot.
pijnlijke,
zich nog willen
De slechte
slechte vrouw
vrouw heeft
heeft zijn
zijn roos
roos
«Mon
Rosier est mort
mort 1»
«Mon Rosier
I» De
geplukt
en haar
haar aan
aan een
een varken
varken gegeven,
gegeven,een
eenfattig
fattigheer
heerheeft
heeft
geplukt en
met zijn
zijn stok
stok den
denlaatsten
laatstenknop
knopererafgeslagen,
afgeslagen,dedewerkman
werkman
met
heeft met
met een
eenzwaren
zwaren kruiwagen
kruiwagen haar
haar wortel
wortel verplefterd.
verpletterd. En
En
heeft
Pierrot knielt
zijn doode roos
roos en
enweent
weentom
omzijne
zijneverloren
verloren
Pierrot
knielt bij
bij zijn
illusies.
Mooi zijn
zijn de
de verschillende
verschillende karaktertypen
karaktertypen in
plaatje ge
ge.
in dit plaatje
is de
de roos
roosteteschilderen,
schilderen,
teek
end, de
Pierrot, die
teekend,
de kleine
kleine Pierrot,
die bezig is
achter hem
hem kruipt
kruipt een
een slak,
slak,zijn
zijnhuisje
huisjetorschend.
torschend. Het
Hetcoquette
coquette
achter
vrouwtje, dat
dat mef
sierlijk gebaar
gebaar de
de bloem
bloemafknipt
afknipten
enhaar
haar
vrouwtje,
mer een sierlijk
vadsige zwijn
zwijn geeft,
geeft, de
dewreede
wreedeman,
man,dedefat
fatmet
metzijn
zijndunne
dunne
het vadsige
beentjes en
en modern
modernhoedje,
hoedje,die,
die,zonder
zondernadenken
nadenkenhaar
haarfrisschen
frisschen
afslaat, de
dewerkman,
werkman,die
dieruw,
ruw,onoplettend
onoplettendmet
metzijn
zijnzwaren
zwaren
knop afslaat,
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kruiwagen de
struik vernielt,
vernielt, en
en dedetengere
tengerePierrot
Pierrot ininzijn
zijn
kruiwagen
de struik
zwart
pakje, die
die geknield
geknield ligt
ligt bij
bij de
de roos
roos en
en weent
weent met
met de
de
zwart pakje,
handen
de oogen.
oogen.Een
Eenzwarte
zwartevogel
vogelverdwijnt
verdwijntininde
deverte.
verte.
handen voor de
wedit
ditlaatste
laatsteprentje,
prentje,wanneer
wanneer Pierrot
Pierrot de
deroos
roosbeweent,
beweent,
Als we
aandachtig
mooi isishet
hetdan
dangeteekend,
geteekend,welk
welkeen
een
aandachtig bekijken,
bekijken, hoe
hoe mooi
ditkleine
kleinefiguurtje
figuurtje;; wij
wij voelen
voelen
fijn
sentiment spreekt
spreekt er
er uit
uitdit
fijn sentiment
verdriet van
van den
denarmen
armenPierrot.
Pierrot.Maar
Maardie
diedroefheid
droefheidduurt
duurt
het verdriet
lang, hij
hij bemint
beminteen
eenklein
kleinfijn
fijnmeisje.
meisje.Hij
Hijzingt
zingtvoor
voorhaar,
haar,
niet lang,
hij speelt
de vogels
vogels luisteren,
luisteren, hij
hij
hij
speelt viool,
viool, zoo
zoo mooi
mooi dat
dat zelfs
zelfs de
teekent haar
haar portret,
portret, hij
plaagt haar,
haar, hij wil
wil zich
zich doodsteken,
doodsteken,
teekent
hij plaagt
het meisje
meisje blijft
blijft onbewogen.
onbewogen. Slechts
Slechts als
als hij
hijhaar
haarnanahard
hard
het
werken
een geldstuk
geldstuk kan
kan bieden,
bieden, buigt
buigtzij
zijzich
zichgracelijk
gracelijk tot
tot
werken een
hem
over, om het
het in
in ontvangst
ontvangst te
te nemen
nemen en
ende
demaan
maanschreit
schreit
hem over,
bittere tranen.
tranen.
biftere
Dan «Pierrot
«Pierrot s's'amuse».
amuse».Hij
Hijgaat
gaatuit
uitmet
metzijne
zijnevriendinnetjes.
vriendinnetjes.
Hij
springt en danst
danst met
met de
de fijne
fijne wezentjes.
wezentjes. Er
Er isisgang
ganginindit
dit
Hij springt
lustige drietal,
drietal, er
er zit
zit beweging
beweging in
in de
dekleine
kleine voetjes,
voetjes, wij
wij ge,
gelustige
voelen hunne
hunne dolle
dollesprongen,
sprongen,hunne
hunneopgewonden
opgewondenvroolijk,
vroolijkvoelen
heid.
Los en
en gracieus
gracieus zijn
zijn de
debewegingen
bewegingenvan
vanhun
hunarmen,
armen, het
het
heid. Los
neerzetten van
hunne voetjes.
voetjes. Uit
UitalalWillefte's
Willette'steekeningen,
teekeningen,
neerzeften
van hunne
~aar uit
dit plaatje
plaatje ininhet
hetbijzonder
bijzonderspreekt
spreektdedeFransche
Franschegeest
geest
maar
uit dit
van bevalligheid
bevalligheid en
en sierlijkheid.
sierlijkheid. Maar
Maar Pierrot
Pierrot wordt
wordtdronken
dronken
van
en
gaat vechten
vechten met
met Harlequin.
Harlequin. Hij
Hij klaagt
klaagt zijn
zijn leed
leed aan
aan de
de
en gaat
maan
en als
als zijn
zijn kleine
kleinePierrefte
Pierrette hem
hem gaat
gaat zoeken,
zoeken, hangt
hangt hij
hij
maan en
dood aan
aan een
een lantaampaal....
lantaarnpaaL... En
Endedekleine
kleine
Pierrettelicht
licht
dood
Pierrefte
haar rokje
drukt het
het aan
aan hare
hare oogen
oogen en
en weent.
weent. Het
Het
haar
rokje op,
op, drukt
lantaarntje, dat
zij meenam
meenam om hem
hem te
te zoeken,
zoeken, ligt
ligtrookend
rookend
lantaarntje,
dat zij
op den
den grond.
grond.
bij deze
deze plaat
plaat de
de geschiedenis
geschiedenis van
van een
een poes,
poes, die
die
Aardig is
Aardig
is bij
een muis
mu~s wil
wilvangen,
vangen,verwerkt.
verwerkt.Eerst
Eerstsluipt
sluipthij
hijloerend
loerendop
ophet
het
muisje af.
af. Goed
Goed van
vanhouding
houdingis ishethet
dier
hier
hetuitgerekte
uitgerekte
muisje
dier
hier
—-het
van het
het lijf
lijf —
- de
de kop
kop vooruit,
vooruit, dedestaart
staartgestrekt,
gestrekt,kruipt
kruipt
van
hij
voorzichtig langs
langs den
den grond.
grond. Dan
Dan zit
zithijhijparmanfig
parmantig
hij voorzichtig
boven op het
het vat
vat van
vanPolichinelle,
Polichinelle, de
detwee
tweevoorpooten
voorpootennaast
naast
boven
elkaar, de oogen
oogenonafgebroken
onafgebrokenopophet
hetkleine
kleinedier
diergericht.
gericht.Later
Later
elkaar,
trapt
Pierrot hem
hem op
op den
denstaart,
staart,zijne
zijneharen
haren rijzen
rijzen tetebergen
bergen
trapt Pierrot
en
hij schreeuwt
schreeuwt het
van pijn.
pijn. De
De kat
katisisbij
bijPierrefte,
Pierrette, als
als
en hij
het uit van
zij haar
als zij
zij hem
hem vindt,
vindt, heeft
heeft
zij
haar Pi~rrot
Pierrot aan
aan het
het zoeken
zoeken isis en als
de
kat dedemuis
muisgevangen
gevangenenen
houdt
haartriomphantelijk
triomphantelijk in
in
de kat
houdt
haar
zijn bek.
bek. En
En die
dieeenigermate
eenigermateconventioneele
conventioneelesymboliek
symboliekhindert
hindert
zijn
dit milieu
milieu niet.
niet.
in dit
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doet die
dieslanke
slankezwarte
zwartekat
kattusschen
tusschenhet
hetlichte
lichtegespeel
gespeel
Aardig doet
fijne lijntjes.
lijntjes.
der fijne
Eén van
van de beste
beste serieplaatjes
serieplaatjes uit Pauvre
Pauvre Pierrot
Pierrot is
is die
die bij
bij
«Vision». Pierrot
Pierrot heeft
meisje gezien
en zijn
zijn hart
hart is ont,
ont$
«Vision».
heeft een
een meisje
gezien en
wilhij
hijhaar
haarteekenen,
teekenen, maar
maar valt
valtover
overzijn
zijnwerk
werk in
in
vlamd. Nu wil
vlamd.
verschijnt het
het meisje
meisje en
enzij
zijzegt
zegtdat
datzijzijvertrouwen
vertrouwen
slaap.
slaap. Dan verschijnt
in
hem stelt
stelt en
en hem
hem voor
voor model
model wil dienen.
dienen. Zij
Zij begint
begint zich
zich
in hem
te ontkleeden
ontkleed en en
en Pierrot
Pierrotkrinkelt
krinkeltininelkaar
elkaarvan
vanplezier.
plezier. Hij
Hij
te
haar omhelzen
omhelzen en
enkust
kust......den
denmuur.
muur.Arme
ArmePierrot,
Pierrot,de
demuur
muur
wil haar
hard.
is hard.
kleine prentjes
prentjes zijn
zijn twee
twee aan
aan twee
tweevan
vanelkaar
elkaargeschei,
geschei$
Deze kleine
den
door een
een bloem
bloem die
dieeenigszins
eenigszinsvan
vanbetrekking
betrekking op
op de
de
den door
Als Pierrot
Pierrot zit
zitteteteekenen
teekenen een
een lelie,
lelie, als
als het
het
voorstelling
voorstelling is.
is. Als
meisje verschijnt
verschijnt een zonnebloem,
zonnebloem, wanneer
wanneer zij
zij zich
zich gaat
gaat ont,
ont.
meisje
wijhet
hetdroom,
droom$
kleeden
een roos,
roos, en
enopophet
hetlaatste
laatsteprentje
prentjezien
zienwij
kleeden een
beeld dat
dat een
eenneus
neustrekt
trekttegen
tegenPierrot,
Pierrot,verdwijnen
verdwijnen met
meteen
een
beeld
slaapbol.
Mijn artikel
artikel zou
te lang
lang worden
worden wilde
wildeikikelk
elkvan
vandedeplaten
platen
Mijn
zou te
mij daarom
daarom
uit Pauvre
Pauvre Pierrot
Pierrot afzonderlijk
afzonderlijk bespreken,
bespreken, ik wil
wil mij
uit
bepalen tot
de hier
hierboven
bovengenoemde
genoemdeen
enslechts
slechtsnog
nogenkele
enkele
bepalen
tot de
ofandere
anderereden
reden
kleine
een of
kleine prentjes
prentjesreleveeren,
releveeren,die
die mij
mij om
om de een
troffen.
«Préface de
de l'l'Auteuro
Eerstens de
Auteur» opgedragen
opgedragen «à
«à mon
mon
de «Préface
maître
blad met
met schrijfvoorbeelden,
schrijfvoorbeelden, keurige
keurige letters
letters
maitre d'
d' école»:
écolez : een blad
b, die
die ontaarden
ontaarden in
in aardige
aardige Pierrots,
Pierrots, die
diespringen
springenen
enbuitelen
buitelen
tusschen de
de lijnen.
lijnen.Nette
Netterechte
rechte
streepjes,die*
die'wegdravende
wegdravende
tusschen
streepjes,
magere kereltjes
worden. Werkelijk
Werkelijk allergeestigst
allergeestigst van
van vinding.
vinding.
magere
kereltjes worden.
Bij «Richesse
«Richesse passe
passe Honneur»
Honneur» viel
viel mij
mij het
het grappige
grappige oude
oude
Bij
krant, aan
aan het
het
paartje op.
paartje
op.De
De man,
man, van
vanop
op zij
zij gezien,
gezien,isis de
de krant
lezen. Kringetjes
Kringetjes rook
uit zijn
zijn lange
lange pijp.
pijp. Hij
Hij heeft
heeft de
de
lezen.
rook stijgen
stijgen uit
overelkaar
elkaarenenaan
aanzijne
zijnevoeten
voetendraagt
draagthij
hijgroote
grootemuilen.
muilen.
beenen over
Op
het hoofd
hoofd een
een groote
grootevierkante
vierkante calot
calot met
met een
een kwast.
kwast. Het
Het
Op het
vrouwtje zit
breit aan
aan een
een
vrouwtje
zitmet
metde
devoeten
voetenop
opeen
eenstoof.
stoof. Zij
Zij breit
lange witte
kous. Geestig
Geestig zijn
zijn de
de gezichten
gezichten van
van deze
deze burger,
burger.
lange
wifte kous.
luidjes, de
de man
man met
metdederonde
rondebrillenglazen
brillenglazen voor
voor de
de oogen,
oogen,
luidjes,
het ronde
ronde neusje
neusje en
en den
den breeden
breed en mond,
mond,
het
Op
ditzelfde blad
bladstaat
staatnog
nogeen
een
anderaardig
aardigplaatje
plaatje:
als
Op ditzelfde
ander
: als
Pierrette de
moet gaan
gaan koken,
koken, omdat
omdat de
de drie
drie kleine
kleine
Pierrefte
de kat
kat moet
Pierrots zooveel
drie stevige
stevige jongens
jongens ziften
zitten voor
voor de
de
Pierrots
zooveel eten.
eten. De drie
tafel
gewapend
met
messen
en
vorken,
wachtend
om
hunne
tafel gewapend met messen en vorken, wachtend om hunne
hongerige maagjes
maagjes te
te vullen,
vullen, de
dearme
arme Pierrefte
Pierrette duwt
duwt met
met de
de
hongerige
L
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eene hand
hand den
den mageren
mageren zwarten.kat
zwarten kat in
inden
denpot,
pot,met
metdedeandere
andere
ze de
deoogen
oogenom
omhet
hetakelige
akeligeschouwspel
schouwspelniet
niettetezien.
zien.
bedekt ze
bedekt
Bij «Vendredi
laatste
aardigst
:
«VendrediSaint»
Saint»is ishethet
laatsteteekeningetje
teekeningetjehet
het
aardigst:
Petite Maitresse
Maîtresse na
na haar
haar boetedoening
boetedoeningop
opGoeden
GoedenVrijdag
Vrijdag
als Petite
de Paaschklokken
Paaschklokkenweer
weerhoort
hoortluiden
luidenen
enzij
zij Pierrot
Pierrot zoo
zooonstuimig
onstuimig
den hals
hals vliegt
vliegtdat
dathij
hijvan
vanzijn
zijnstoel
stoel
afrolt
zijnpijp
pijpuit
uit
om den
afrolt
enenzijn
zijn hand
hand vliegt.
vliegt. Een
Eenpaaschhaasje
paaschhaasje blaast
blaast op
opeen
eentrompet,
trompet,een
een
zijn
klein Pierrotje
Pierrotje kruipt
een ei.
ei.DeDegevleugelde
gevleugeldeklokken
klokken
klein
kruipt uit
uit een
wij de
de zon
zon opgaan
opgaan en
en de
demolens
molens
klingelen. In
de verte
verte zien
zien wij
klingelen.
In de
torens van
vanMontmartre.
Montmartre.
en torens
onnaspeurbaar fijn
fijn van
van teekening
teekening isiszulk
zulkeen
eenvrouwen,
vrouwen.
Hoe onnaspeurbaar
figuurtje: :de
gevoelige lijn
lijn van
van den
den rug.
rug.
figuiirtje
de kleine
kleine voetjes,
voetjes, de
de gevoelige
Bijna op alle
alle platen
platen van
vanWillefte's
Willette'sPauvre
PauvrePierrot
Pierrotkomt
komteen
een
Bijna
kat voor.
voor. Hij
Hij vangt
vangt een
een muis,
muis,speelt
speeltmet
methet
hetstaartje
staartjevan
vaneen
een
kat
varken, zit
op Pierrot's
Pierrot' s doodkist,
doodkist, steelt
steeltzijn
zijnschat
schatenentrekt
trekteen
een
varken,
zit op
hoogen rug.
rug. Overal
Overalloopt
looptde
dezwarte
zwartekat,
kat, het
het symbool
symboolvan
van Mont.
Mont.
martre, tusschen
prentjes door.
door.
martre,
tusschen de prentjes
Behalve dit soort
soort illustraties
illustraties bevat
bevat het
hetboek
boekook
ooknog
nogplaten,
platen,
Behalve
die met
met wit
witop
opeen
eengrijs
grijsfond
fondgeteekend
geteekendzijn.
zijn.Hoewel
Hoewelook
ookdeze
deze
prentjes heel
zijn, missen
missen zij
zijtoch
tochdedefijne
fijneverzorgdheid,
verzorgdheid,
prentjes
heel mooi zijn,
dat
teere, dat de
de andere
andere plaatjes
plaatjes hebben.
hebben.
dat teere,
Op de
debladz;jden
bladz~denvan
vanden
dentekst
tekstzijn
zijnook
ookgevoelige
gevoeligeillustraties
illustraties
ingevoegd, waarvan
waarvan ik die bij
bij «La Bourse et la Mort»
Mort» wil
wil noemen
noemen
ingevoegd,
om haar
haar bijzonder
bijzonder fijn
fijn sentiment.
sentiment.
Willette heeft
ook een
een aantal
aantal lithographieën
lithographieën gemaakt.
gemaakt. Eén
Eén
heeft ook
van zijne
zijne series
series isis Poèmes
Poèmes d'Amour.
d'Amour. Ieder
Ieder der
der litho's
litho's isis een
een
van
vierkante
er onder
onder een
eenkrabbeltje
krabbeltje van
van een
een klein
klein
vierkante prent
prent met
met er
figuurtje,
grappige geestige
geestige Willette
Willette weer
weer voor
voor den
den
figuurtje, waar
waar de grappige
dag
komt. Laat
Laat ik
ik eenige
eenigelitho's
litho'sverder
verderbespreken.
bespreken.
dag komt.
Het beeldje
beeldje van
van den
den Amor
Amor staat
staat hoog
hoog tusschen
tusschen de
deomlaag,
omlaag.
houding van
van
hangende
hangende takken
takken van
van treurwilgen.
treurwilgen. Aardig
Aardig is
is de houding
het
liefdegodje, de
de knieën
knieën zijn
zijn even
eveningezakt,
ingezakt, het
het hoofdje
hoofdje isis
het liefdegodje,
wat
voorover het
het isisalsof
alsof
kijktnaar
naarhetgeen
hetgeenonder
onderhem
hem
wat voorover
hijhijkijkt
prentje:
hetwitte
wittebeeldje
beeldjemet
met
gebeurt.
Mooi van
vanmanier
manierisisditditprentje
gebeurt. Mooi
: het
Hetkrabbeltje
krabbeltjeinindedemarge
margestelt
stelteen
een
de fijne
fijne grijze
grijze schaduwen.
schaduwen. Het
agent voor,
voor, een
eenman
manmet
meteen
eendikken
dikkengrooten
grootenneus,
neus,die
dieeensklaps
eensklaps
Amor met
met zijn
zijnlantaarn
lantaarnbelicht,
belicht,zoodat
zoodathij
hijverschrikt
verschriktwegvliegt.
wegvliegt.
Een
andere
mooie
litho
is
het
kopje
van
een
zingend
meisje.
Een andere
litho is het kopje van een zingend meisje.
is de
de expressie
expressie van
gelaat, typisch
typisch met
met de
de groote
groote
Goed
Goed is
van het
het gelaat,
donkere oogen, het kleine coquette wipneusje en den open
open mond.
mond.
het teere
teere vleesch
vleesch aan
aan den
den hals
hals uitgedrukt.
uitgedrukt. Het
Hetsteekt
steekt
Fijn
Fijn is
is het
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blank
af tegen
tegen den
dendonkeren
donkerenachtergrond,
achtergrond, waarop
waarop sterren
sterren
blank af
flikkeren, die
kopje met
met een
eenkrans
krans omlijsten.
omlijsten.
flikkeren,
die het kopje
Een naaktfiguurtje
naaktfiguurtje is
is van
vaneen
eenbijzondere
bijzondereteerheid.
teerheid. Het
Hetslanke
slanke
vrouwtje houdt
houdt inindedehanden
handenden
denkantachtigen
kantachtigendoek,
doek,die
diehaar
haar
vrouwtje
Wittevlokken
vlokkendwarrelen
dwarrelenom
omhaar
haar heen.
heen. Echt
EchtWillefte
Willette
bedekte.
bedekte. Witte
is bij
bij dit
ditgevoelige
gevoeligeprentje
prentjededekrabbel
krabbelvan
vaneen
eenPierrot,
Pierrot, die
die
is
naar
nagezeten
een monument
monument dat
dat zijne
zijnearmen
armen alalnaar
nagezeten wordt
wordt door een
hem uitstrekt.
uitstrekt.
Een andere
andere aardige
aardige lithographie
lithographie niet
niet uit
uit deze
deze serie
serie isiseen
een
Een
zangeresje uit
een café
caféchantant.
chantant.Coquet
Coquetgekleed
gekleedmet
metkorte
korte
zangeresje
uit een
rokjes, waaruit de
hooggehaktevoetjes
voetjes
de slanke
slanke beentjes en sierlijke hooggehakte
ze daar
daar en
en zingt
zingthaar
haar liedje,
liedje, het
hetmondje
mondje open.
open.
komen, staat
staat ze
komen,
Schaduwen
vallen door
door het
hetvallicht
vallichtopophaar
haarvroolijk
vroolijkgezichtje.
gezichtje.
Schaduwen vallen
Voor hare
hare voeten
voetenligt
ligteen
eenruiker
ruikerviooltjes.
viooltjes.Op
Opden
denachtergrond
achtergrond
zien
wij den
den windmolen
windmolenvan
vanMontmartre.
Montmartre.
zien wij
En altijd,
altijd, altijd
Willette op
op en
en top.
top.
En
altijd isis het
het Willette,
Willette, Willette
Het
wel eigenaardig
eigenaardig als
hier inin
Het is wel
alswij
wijhet
hetwerk
werk van
van den
den hier
Holland
zoo algemeen
algemeen bekenden
bekenden Steinlen
Steinlen vergelijken
vergelijken met
met dat
dat
Holland zoo
van
Willette. Zij
Zijleefden
leefdeninineen
eenzelfde
zelfde
wereld,
tegelijkertijd;
van Willette.
wereld,
tegelijkertijd
;
en hoe
hoe geheel
geheelverschillend
verschillendisishunne
hunnevisie
visiegeweest.
geweest.Steinlen
Steinlenheeft
heeft
de menschen
menschen gezien,
gezien, ellendig,
ellendig, zwoegend
zwoegendenenwerkend
werkendvoor
voorhun
hun
brood, hij
hij ziet
zietdedevrouwen
vrouwenzich
zichverkoopen,
verkoopen,de
demannen
mannendronken
dronken
dekroegen.
kroegen. Hij
Hijgeeft
geefthet
hetgeluk
gelukweer
weervan
vantwee
tweeelkaar
elkaar kussende
kussende
in de
menschen, maar
ook de
dedroefheid
droefheidvan
vanhun
hunarmoedig
armoedigbestaan.
bestaan.
menschen,
maa ook
Hij laat
laat kinderen
kinderen hunkerend
hunkerend kijken
kijkennaar
naarbrood,
brood,haveloos,
haveloos,ver,
vermagerd
de drukke
drukke straten.
straten.
magerd gaan
gaan door de
het leven
leven als
alseen
eenvroolijk
vroolijk spel.
spel. Hij
Hijlaat
laat zijn
zijn
Willette ziet
ziet het
vankorten
korten
Pierrots
vande
devroolijkheid,
vroolijkheid,hun
hunverdriet
verdrietisisvan
Pierrots genieten van
duur, en
en zij
zij dansen
dansen weer
weer verder
verder in
in hun
hunlustig
lustigleventje.
leventje.
duur,
Zijn
vrouwtjes
zijn
teere
elegante
wezentjes,
die lachen
lachen en
en
Zijn vrouwtjes zijn teere elegante wezentjes, die
blijde zijn,
zijn, die
die leven
leven voor
voordedeliefde
liefde;
hetzijn
zijngeen
geenvrouwen
vrouwen
blijde
; het
die den
den pijnlijken
pijnlijken ernst
ernst van
vanhet
hetleven
levenkennen,
kennen,zijzijblijven
blijvenaltijd
altijd
meisjes, kinderen,
kinderen, ondanks
ondanks alal hun
hunliefdesavonturen.
liefdesavonturen. Zij
Zij zijn
zijn
meisjes,
nooit gemeen,
gemeen, maar
maar vlinderen
vlinderen van
van den
deneen
eennaar
naarden
denander
ander;
nooit
;
's middags
kussen zij
zij Harlequin,
Harlequin. 's avonds
de
's
middags kussen
avonds slapen
slapen zij
zij in
in de
armen
van Pierrot.
Pierrot. Willette's
Willette's vrouwtje
vrouwtje heeft
heeft een
een groot
groothart,
hart,
armen van
dat veel
veel kan
kanbevatten.
bevatten.Fijn
Fijnzijn
zijnhare
haretengere
tengereleedjes,
leedjes.sierlijk
sierlijk
dat
de dunne
dunnegewaadjes,
gewaadjes. waaronder
waaronder wij
wij haar
haar broos
brooslichAam
lichàam zien
zien
schemeren.
als een
eenvogeltje,
vogeltje. dat
dat sjilpt
sjilpt en
en zingt
zingt en
en in
in
schemeren.Zij
Zij is
is als
alles
zijne vreugdigheid
vreugdigheid vindt.
vindt.
alles zijne
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Bij Steinlen
Steinlen isisererschrijning
schrijningenennijpend
nijpendverdriet
verdriet;
bij Willette
Willette
Bij
; bij
al verzoet
verzoet tot
tot een
een weemoed,
weemoed, die
dietot
totdedehoogte
hoogtevan
vaneen
een
het al
is het
kunnen stijgen.
stijgen. Ook
Ookop
opWillette
Willetteheeft
heeftde
deellendig,
ellendigglimlach is kunnen
glimiach
de triestheid,
triestheid, het
hetonrecht
onrechtsterk
sterkingewerkt;
ingewerkt;maar
maarhij
hijgeeft
geeft
heid, de
ah de
detijd
tijdhet
hetal alheeft
heeftverzacht
verzachtenenvervaagd
vervaagdtot
toteen
eenhooge,
hooge,
het als
en stille
stillevreugdigheid.
vreugdigheid.InInhem
hemisishet
hetbeste
bestevan
vanWatteau's
Watteau's
diepe en
eeuw weer
weer te
te vinden
vinden:: het
hetspel
spelvan
vangratie
gratieen
enlach,
lach, dat
dat een
een
eeuw
soms
al
te
diepe
smart
maskeert
voor
de
wereld,
die
niet
besoms te diepe smart maskeert voor de wereld, die niet be,
grijpende is.
is.
grijpende
zijnlater
laterwerk,
werk,dat
datWillette
Willettemeer
meer
richtingvan
van
Het isis ininzijn
dede
richting
dathij
hijzich
zichininzijn
zijnprentkunst
prentkunst ook
ook
Steinlen is opgegaan
opgegaan en
endat
Steinlen
politiekterrein
terrein heeft
heeftbegeven.
begeven.Als
Alsbekwaam
bekwaamteekenaar
teekenaar heeft
heeft
op politiek
hij
hij ook
ook inindit
ditgenre
genregoede
goededingen
dingengemaakt,
gemaakt,maar
maar toch
toch blijft
blijft
hij in
in zijne
zijnePauvre
PauvrePierrot
Pierrotenenandere
andereillustraties
illustraties in
indie
dielijn
lijn
hij
Willettevan
vanMontmartre.
Montmartre.
het zuiverst
zuiverst:: de typische
typische Willette
In 1888
1888verscheen
verscheen Willette's
Willette'seigen
eigentijdschrift
tijdschrift«Le
«LePierrot»
Pierrot»
In
een blad
blad door
door hem
hemgeredigeerd
geredigeerd en
engeillustreerd.
geîllustreerd. Hierin
Hierinreeds
reeds
een
nog een
eenenkele
enkelePierrot
Pierrot
hij zich
zich aan
aan de
de politiek
politiektetewijden
wijden;; nog
begon hij
Colombineteekening, maar
tijd van spel
spel en
en jeugd
jeugd was
was
of Colombineteekening,
maar die
die tijd
voorbij. Op de
deeerste
eersteplaat
plaatvan
van«Le
«LePierrot»
Pierrot»ziet
zietmen
menPierrot
Pierrot
voorbij.
ari.s de
de Bohème.
Bohème. Hij
Hij zal
zal niet
nietmeer
meer
zijn jeugd
jeugd begraven
begraven:: dix
dix aris
zijn
spelen
zijn kleine
kleine vriendinnetjes,
vriendinnetjes, hij
hij wordt
wordt ernstig
ernstig en
en be,
bespelen met zijn
zadigd. Lang
Lang heeft dit
dit tijdschrift
tijdschrift geen
stand gehouden,
gehouden, het
het isis
zadigd.
geen stand
Henri Betaldi
Betaldiininzijn
zijnGraveurs
Graveursdudu
XIXitmesiècle
siècleerervan
van
zooals Henri
XIXi'me
«Un journal,
journal, fait
faitpar
parun
unseul
se uIartiste,
artiste, aapeu
peudedechances
chances
zegt «Un
zegt
réussir.»
de réussir.»
Vele jaren
jaren werkte
werkte Willette
Willetteook
ookmee
meeaan
aande
deCourrier
CourrierFranqais,
Français,
die na
na den
denChat
ChatNoir
N oir
tijdschrift
vandedejongere
jongereteekenaars
teekenaars
hèthèt
tijdschrift
van
werd, een
een blad,
blad,waaraan
waaraan ook
ookForain,
Forain,Louis
LouisleIeGrand
Grand en
en Steinlen
Steinlen
hunne medewerking
medewerking verleenden.
verleenden.
In
sommigen van
van de
de hierin
hierin verschenen
verschenen platen
platen lijkt
lijkt Willette
Willette
In sommigen
op
Steinlen. Zoo
Zoo o.a.
o.a.inin«Et
«Etnotre
notre pourboire».
pourboire». Een
Een vrouw
vrouw
op Steinlen.
ligt
wanhopig, half
half gekleed,
gekleed, met
met losse
losse haren
haren bij
bij een
een ledig
ledig
ligt wanhopig,
doodbidder met
met het
hetkleine
kleinekistje
kistjeop
opden
denschouder
schouder
wiegje,
wiegje, één doodbidder
deur uit,
andere staat
houdt
gaat
gaat de
de deur
uit, de andere
staat naast
naastde
de vrouwen
vrouw en houdt
de hand
hand op,
op,haar
haarmet
metzijn
zijnruw
ruwhardvochtig
hardvochtiggezicht
gezichtglimiachend
glimlachend
«Gestrien
riendur
dur
vragend
aankijkend. In
In deze
dezeprent
prenteneninineen
eenals
als«C'est
vragend aankijkend.
arrive
toujours
avec
àà tuer
tuer un
un amour,
amour, ...
mais
on
y
arrive
toujours
avec
une
bonne
. . . mais
te huilen
huilen en
en een
een
bouteille»,
bouteille:0,waar
waareen
eenvrouw
vrouwop
op het
het bed
bed ligt te
dronken
flesch den boel
boel kort
kort en
enklein
kleinheeft
heeft ge,
gedronken man
man met
met een
een flesch
slagen
den kleinen
kleinenamor,
amor,die
dieopopden
dengrond
grondligt
ligtuitgestrekt,
uitgestrekt,
slagen en den
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als bij
bij Steinlen,
Steinlen,
vermoord, voelen
voelen wij
wij een
een zelfde
zelfde sentiment
sentiment als
heeft vermoord,
alleen
bij
Willette
minder
sterk
en
krachtig,
omdat
zijn
talent
alleen bij Willette minder sterk en krachtig, omdat zijn talent
ook eenige
eenige
zich
zich hiervoor
hiervoorook
ookminder
minderleent.
leent.Toch
Toch heeft
heeft hij
hij ook
teekeningen gemaakt
bijzonder groot
gevoel zijn.
zijn.
teekeningen
gemaakt die
die bijzonder
groot van gevoel
j' attends mes
mes
T
en eerste
eerste «Je
«J e suis
suis lalaSainte
SainteDemocratie,
Democratie,j'attends
Ten
de guillotine
guillotinestaat
staat een
een gewelddadige
gewelddadigevrouw,
vrouw,naakt,
naakt,
amants.» Voor de
amants.»Voor
Deeene
eenearm
arm
met
op het
het hoofd
hoofddederoode
roodeFransche
Fransche muts.
muts. De
met op
steunt
dij, de
de andere
andere heeft
heeft zij
zij onder
onder het
het hoofd.
hoofd. Breed
Breed
steunt op
op de dij,
en
forsch gebouwd isis het
hetlichaam,
lichaam, hoog
hoogenentrotsch,uitdagend
trotsch-uitdagend
en forsch
Delucht
lucht is
is
de blik.
blik. Zij
Zij staat
staat daar
daar overtuigd
overtuigd van
van haar
haar kracht.
kracht. De
de
zwart van
wij de
de
zwart
van donkere
donkerewolken.
wolken.Onder
Onderde
de guillotine
guillotine zien
zien wij
huizen van
van Parijs.
Parijs.Deze
Dezeplaat
plaatisiswerkelijk
werkelijkgrootsch
grootschvan
vangedachte
gedachte
en even
even grootsch
grootsch van
van conceptie
conceptie en
enweergave.
weergave.
en
Ie ciel..
ciel ....
Een tweede
Een
tweede teekening
teekening is:
is : La
La Liberté:
Liberté :«Pour
«Pourtoi
toi le
pour moi la
la term».
terre». Een
Een naakte
naakte vrouw
vrouw loopt
looptmet
metuitgestrekte
uitgestrekte
pour
armen
een heuvel
heuvel op,
op,naar
naarden
dengekruisigden
gekruisigdenChristus.
Christus. Wij
Wij
armen een
zien
slechts tegen
tegen het
het houten
houtenkruis,
kruis,dedesmalle
smalledoornagelde
doornagelde
zien slechts
De vrouw
vrouwhoudt
houdtdedearmen
armenopen,
open,alsalswil
wilzijzijde
degeheele
geheele
voeten. De
voeten.
wereld omvatten,
omvatten, het
het hoofd
hoofd zelfbewust
zelfbewust naar
naar achteren,
achteren, de
de
wereld
hangende
fladderende uit
de roode
roodemuts.
muts.Levensvol
Levensvol
hangende haren
haren fladderende
uit de
daar op den
den eenzamen
eenzamen berg.
berg.
staat
staat zij
zij daar
Hoewel
ik voor
voormij
mijblijf
blijfgelooven
geloovendat
datWillefte's
Willette'sgrootste
grootste
Hoewel ik
kracht niet
spreekt uit
uit deze
deze teekeningen
teekeningen toch
toch een
een
kracht
niet hierin
hierin ligt,
ligt, spreekt
ongemeene
denken en
en een
een macht
macht tot
totexpressie
expressie
ongemeene breedheid
breedheid van
van denken
datwij
wijininde
dePierrots
Pierrotsniet
nietzouden
zouden
van het
het ontzaglijke
ontzaglijkeenenheftige,
heftige,dat
vermoeden.
Het talent
talent van
vanAdolphe
AdolpheWillefte
Willetteisiszuiver
zuiverillustratief,
illustratief,vandaar
vandaar
wellicht
dat zijn
zijn schilderwerk,
schilderwerk, waarvan
waarvan ikikenkele
enkelestalen
stalenininden
den
wellicht dat
laatsten
zag, minder
minder gelukkig
gelukkig is.
is. Hij
Hijheeft
heeftverscheidene
verscheidene
laatsten Salon
Salon zag,
LesPierrots,
Pierrots,
boeken
geïllustreerd en
en tot
tot de
debesten
bestenbehooren:
behooren:Les
boeken geïllustreerd
Les Soeurs
Soeurs Hedouin,
Hedouin, Les
LesGibouleés
Gibouleésd'd'Avril
Avrilenenandere
anderewerken
werken
Les
van
Mélandri, La
La Soeur
Soeur de
dePierrot
Pierrotvan
vanArsène
ArsèneAlexandre,
Alexandre, Les
Les
van Mélandri,
de Paris
Paris van
van Emile
Emile Darzens
Darzen.; en
en het
hetmooie
mooieboekje
boekjevan
van
Nuits de
Emile
«Farandole de
de Pierrots».
Pierrots».
Emile Vita «Farandole
Zoo
heb ik,
ik,aan
aandedehand
handvan
vanenkele
enkelepublicaties
publicaties die,
die, be,
beZoo heb
trekkelijk toevallig,
den laatsten
laatsten tijd
tijdininmijn
mijnbezit
bezitkwamen,
kwamen,
trekkelijk
toevallig, in den
U een
een man
man pogen
pogen teteteekenen,
teekenen,die
dieniet
nietalleen
alleenalsalskunstenaar
kunstenaar
bijzondere en
enaantrekkelijke
aantrekkelijke verschijning
verschijningis,
is,maar
maarininwiens
wiens
een bijzondere
beste werk
werk een
eenkwart
kwarteeuw
eeuwspecifiek
specifiekParijsch
Parijschbohème
bohèmeleven
leven
beste
ZUIver
en
met
een
prachtige
frissche
onbevangenheid
is
uitgezuiver
met een prachtige frissche onbevangenheid is uitge,
sproken.

LEVENSWOORDEN.
LEVENSWOORDEN.
ook een
afkeer van
van al
al de
Menschenhaat,, maar
maar ook
een zekere
zekere afkeer
de
Menschenhaat
moeilijkheden van
het leven
leven,, een
eenzeker
zekerlafhartig
lafhartigzich,terug,
zich.terug.
moeilijkheden
van het
al dedewederwaardigheden
wederwaardigheden van
van dat
dat leven
leven is
is niet
niet
trekken van
van al
trekken
zelden het
het gevolg
gevolgvan
vanéénzijdige
éénzijdigefantasie,bedeeling.
fantasie.bedeeling.
zelden
MEUMANN.

o
El
Herinneringen
hechten zich
zich als
;
Herinneringen hechten
als klimop
klimop aan
aanons
onsbestaan
bestaan;
aan ons
de plicht
plicht om
om tetezorgen
zorgen dat
dattètèwelige
weligegroei
groeigeen
geenvet.,
veraan
ons de
H. v. B.
stikking veroorzake.veroorzake. H.
stikking

oEli
Bij een
een hooge
hoogegedachtenvlucht
gedachtenvlucht kan
kan een
eenzekere
zekeremoraal,
moraal, die
die
Bij
dewolken
wolkenverborgen
verborgen
met het
het bovennatuurlijke
bovennatuurlijke samensmelt,
samensmelt, in
inde
met
zijn, doch
doch zij
zij moet
moet toch
toch een
een soliede
soliede basis
basis hebben
hebben en
ende
de
zijn,
mensch dient
dient met
met zekerheid
zekerheid te
te weten,
weten, wanneer
wanneer hij
hij die
die wolk
wolk
mensch
GUYAU.
vermijden moet.
moet.
vermijden

o0
Het lot
lot bederft
bederft ons
onsheden
hedenten
tendage
dage;
wijleven
leveninineen
eenmilieu,
milieu,
; wij
dat
tè
gemakkelijk
en
tè
breed
is
en
de
aanhoudende
ver.
dat tè gemakkelijk en tè breed is en de aanhoudende ver,
grooting van
van ons
onsintellect
intellectverzwakt
verzwaktlangzamerhand
langzamerhand onzen
onzen wil.
wil.
GUYAU.

o
Het heelal
heelal isisveeleer
veeleeréén
éénvan
vandie
diegebouwen,
gebouwen,waaraan
waaraan een
een
op zijn
zijn wijze
wijze werkt,
werkt, zonder
zonder zich
zich om
om het
het geheel
geheel te be,
beieder
ieder op
kommeren;
plannen als
als er
er werkers
werkers zijn.
zijn.
kommeren ;er
er zijn
zijn zooveel
zooveel plannen
GUYAU.

o0
Een
individuisiseen
eensamenstel
samenstelvan
vaneen
eenzeker
zekeraantal
aantalgedachten,
gedachten,
Een individu
herinneringen,
die met
metelkaar
elkaarverband
verband houden
houden
herinneringen, wilsuitingen,
wilsuitingen, die
en
krachten, die met
met elkaar
elkaar in
in evenwicht
evenwichtzijn.
zijn.
en van krachten,
GUYAU.

o

ONZE LEESTAFEL.
LEESTAFEL.
ONZE
NEDERLANDSCHE LlITERATUUR.
LITTERATUUR.
NEDERLANDSCHE
van Suchtelen.
Suchtelen. Verzen. Dramatisch,lyrisch:episch.
Dramatisch,lyrisch.episch. Amsterdam. Maatschappij
Maatschappij van
Nico van
en goedkoope Lectuur.
goede en

bijzondere Germaan,
Germaan, een
eennatuurpoëet,
natuurpoëet,vroom,
vroom,verzonken
verzonkenininaanschou,
aanschou,
Een bijzondere
Is een
een wijsgeerig
wijsgeerig dichter,
dichter, zijn
zijn klassieke
klassieke opvoeding heeft
heeft hem
hem voor
voor
wing. 't Is
Sophocles en Solon
Solonaandachtig
aandachtig gemaakt,
gemaakt, en
enhij
hij leerde
leerde den
deneenvoud
eenvoud der
der
Sophocles
Helleensche schoonheid
dank zij
zij zijn
zijn bezonken
bezonken bezonnenheid.
bezonnenheid. Maar
Maar toch
toch
Helleensche
schoonheid dank
hij doordrenkt
doordrenkt van
van het
het Noorsche
Noorsche
heeft het
meer zijn
zijn hart,
is hij
het Germaansche
Germaansche meer
hart, is
natuursentiment en
zijn Edda,epos
Edda'epos of
ofden
denproloog
proloogtot
totzijn
zijnlyriek
lyriekop,
op,
natuursentiment
en als
als we zijn
slaan, is
is het
hetofofwewepsychometrisch
psychometrischgewaarworden
gewaarwordeneen
eenbesneeuwd
besneeuwdlandschap,
landschap,
slaan,
huiverschoon en oneindig
oneindig eenzaam,
eenzaam, bedropen
bedropen met
met het
hetbloed
bloedeener
eenerstil
stilver,
verhuiverschoon
zwijmende zon. En
En daar
daar gaat
gaateen
eenhooge
hoogegestalte
gestalterond,
rond,vaag,
vaag,mythisch
mythischgroot,
groot,
zwijmende
uit Asgard.
Asgard ...
een zwervende
zwervende God
een
God uit
..
Zijn soneften
sonetten zijn
zijn overglansd
overglansd van
van een
eenmild
mildstralend
stralendNoorderlicht;
Noorderlicht; ze
zezijn
zijn
Zijn
gebouwd uit
uitsneeuwkoele
sneeuwkoelewijsheid,
wijsheid,die
diestraalt
straaltinin
schitterwittelichtpracht.
lichtpracht.
gebouwd
schifterwifte
Er is een
een zegenend
zegenendgebaar
gebaarin,
in,een
eenmilde
mildeberustiging,
berustiging,een
eenopheffende
opheffendekracht,
kracht,
Er
bij alle blanke
blanke voornaamheid
voornaamheid een
een teer
teerontroerende
ontroerendemenschelijkheid.
menschelijkheid.
bij
Hoe wonderbaar
wonderbaar is
ons de
degeboort'
geboort'
is in ons
Der Schoonheid
Schoonheid;; want
want ik dacht
dacht mij
mij groot
groot en
enmachtig
machtig
Als de
de geweldig
geweldig sterke
sterke storm
storm die
diedrachtig
drachtig
Van
over de
de landen
landen vaart
vaart en
en voort,
voort,
Van lente over
Jagend
avondlijke stad,
stad,
Jagend bedelft een avondlijke
Waar
mist der
der vaal,glanzende
vaal'glanzende straten
straten
Waar door
door den mist
De menschen haasten
triest en
en verlaten
haasten of triest
Op
een leeg
leeg plein
plein staan
staan wachten,
wachten, weet
weet ik
ik wat.
wat.
Op een
Zoo
dacht ik
dat ik hoog
hoog boven
boven die
die oorden
oorden
Zoo dacht
ik dat
Waar
wonen vloog,
vloog,
Waar mijn
mijn geleden
geleden liefden
liefden wonen
En
met een trots
trots die
die mij
mij niet
niet meer
meer bedroog
bedroog
En met
Kon
zeggen dat geen
geen hunner
hunner mij
mij behoorde
behoorde
Kon zeggen
En
maar werd
werd niet
niet elke
elke min
min geboren
geboren
En toch
toch ...
... maar
Uit minne
minne tot
tot het
het schoonst
schoonst wat
wat wij
wij verloren?
verloren?
toon zangt
zangt er
er door
door dit
ditsonet,
sonet,dat
dateen
eenstemming
stemmingvan
van
Welk
wondere toon
Welk een wondere
aandoenlijke
uitkringt in
in het
hetraadsel,blauw
raadsel,blauwvan
vanden
denavondschemer.
avondschemer.
aandoenlijke teerheid
teerheid uitkringt
Epanafolion
een lied
liedvan
vanzoo
zoovergeestelijkte
vergeestelijktenatuur,
natuur,Grieksch
Grieksch van
van
is ook een
Epanatolion is
statuur
alweer doorweven
doorweven van
van Germaansche
Germaansche poëzie.
poëzie.
statuur maar
maar ook
ook alweer
is Van
Van
Deze
verzen verdienen
verdienen zeer
zeer de
de aandacht.
aandacht. Doch
Doch behalve
behalve lyricus
lyricus is
Deze verzen
eenprachtige
prachtige proef
proef
Suchtelen ook
dramaticus en
en epicus
epicus —- doorgaans
doorgaans isis een
ook dramaticus
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de som
somofofeen
eenlyricus
lyricus
ook
in het
groote
genre
vermag.Want
Wantmeestal
meestal
op de
ook
in het
groote
genre
ietsiets
vermag.
blijkt een
eenlyricus
lyricusvan
vannaam
naam
ook
sterk
geweest
zijn
dramatische
toch blijkt
ook
sterk
geweest
te te
zijn
in in
hethet
dramatische
of epische
epische gedicht.
gedicht. Zien
Zien wij
wij hoe
hoe Nico
Nicovan
vanSuchtelen
Suchtelendeze
dezekunst
kunstaanvat.
aanvat.
of
Primavera is een
eenmavbleek
mat,bleekdrama
dramamet
metdedezachte
zachtedroomerige
droomerigekleurver,
kleurver,
Primavera
vloeiïngen van
van paerelmoer.
paerelmoer. Het
Hetdrama
drama ademt
ademt geheel
geheelininklassieke
klassiekesfeer,
sfeer,de
de
vloefingen
er te
te veel
veelgestaar
gestaar in.
in.
lijn is
is klaar
klaar eenvoudig,
eenvoudig, maar
maar toch
lijn
toch is er
zwaar.. ..
het is
is zoo
zoo zwaar
zwaar
Zoo zwaar
. . het
Wat is zoo
zoo zwaar?
zwaar?
Wat
niet, ....
maar 't is zoo
zoo zwaar
zwaar
'k Weet niet,
. . maar
Ja loom
loom en
en zwaar
zwaar
Ja
Gij spreekt
spreekt somber
somber
Gij
Waren mijn
mijn woorden
woorden somber?
somber?
Waren
Ge zocht
zocht hem?
hem?
Ge
Ik zocht
zocht hem
hem niet,
niet, of
of ja,
ja, ja
ja toch.
toch.
Ik

Dat isis een
zijn
inin
ditdit
stuk
eenvoorbeeld
voorbeeldvan
van
zijn
stukveel
veelherhaalden
herhaaldenMaeterlinckschen
Maeterlinckschen
stemmingsdialoog, welke slapjes
slapjes en
enlafjes
laf jesaandoet,
aandoet,treuzelige
treuzeligeweifelingen
weifelingenenen
stemmingsdialoog,
verzakkingen in de
dedramatische
dramatische structuur.
structuur.
verzakkingen
loopthet
hetstuk
stukvrij
vrijkrachtig
krachtigen
enwordt
wordtons
onseen
eenbeeld
beeldgegeven
gegeven
Voor 't overige loopt
het beleg
beleg van
vanSyracuse
Syracuse in
in414-15
414-15v.v.Chr.
Chr.aan
aanzijne
zijne
van Nikias,
Nikias, die
die tijdens
tijdens het
van
vaderlandsche
plichtentete kort
kort komt
komt door
door zijn
vaderlandsche plichten
zijn liefde
liefde voor
voor Kyane.
Kyane.
ophet
hethistorische,
historische,maar
maarmeer
meeropop
het
lyrischevan
vanzijn
zijn
Schrijver heeft
niet op
Schrijver
heeft niet
het
lyrische
en
motieven gelet.
gelet. Een
Een lyrisch
lyrisch drama
drama isishet,
het,een
eenstuk
stukvan
vanmuzikale
muzikalezegging
zeggingen
motieven
dichterlijkheid;; drama
drama is het
het niet,
niet, daartoe
daartoe zou
zou meer
meer beelding,
beelding,
wijsgeerige dichterlijkheid
Nikias heeft
heeft de
de
meer handeling,
handeling, meer
meer karakteristiek
karakteristiek vereischt
vereischt worden.
worden. In Nikias
meer
droomende wijsgeer
wijsgeer Van
Van Suchtelen
Suchtelen een
een Hamlet
Hamiet uit
uitdedekrijgsmanskaste
krijgsmanskaste ge,
ge'
droomende
geven, wien
wien hij
hij schoo'ne
schoone strofen
strofen in
in den
denaarzelmoeden
aarzelmoeden mond
mondgeeft
geeft:
geven,
:
Wee
wee!! ik was
was een
een zwak,
zwak, verlaten
verlaten man,
man,
Wee wee
Verborgen
het hecht
hecht en
en statig
statig huis
huis
Verborgen in
in het
Van
zijn uitwendig
uitwendig sterken,
sterken, wreeden
wreeden wil
wil ......
Van zijn
De
Proloog isis teekenend
teekenend voor
voor den
dendichter
dichterdie
diesterk
sterkgelooft
gelooftaan
aan den
den
De Proloog
geheimen
drang in
in de
dekunst,
kunst,enenliever
lieverzijn
zijnwerk
werkzou
zouonderteekenen
onderteekenen met
met
geheimen drang
doorheen
v. Suchtelen.
Suchtelen.
doorheen N. v.
Zoo
gaat dan
dan heen en
en brengt
brengt het
het luisterend
luisterend volk dit
dit lied
lied
Zoo gaat
dat wie
wie het
het zong
zong en
enwas
waszijn
zijnoorsprong
oorsprongniet.
niet.
En
zegt dat
En zegt
«Kroisos» —
- grootendeels naar
- is een
een drama
drama von
naar Herodotos gedicht —
stouter
bouw. en
en meer
meer dramatisch,
dramatisch, alleen
alleen reeds
reeds daarom
daarom wijl
wijl erergestreefd
gestreefd isis
stouter bouw,
naar
vormgeving, waardoor
waardoor de
de gestalten
gestaltenvan
van Kroisos,
Kroisos, Atys,
naar geschiedkundige
geschiedkundige vormgeving,
Adrestos,
en Kuros
Kuros relief
reliefkregen.
kregen.
Adrestos, Solon en
Het begin
begin munt
muntuit
uitdoor
doorden
dendialectischen
dialectischengedachtengang,
gedachtengang,waarin
waarinKroisos'
Kroisos'
lot stilaan
stilaan zichtbaar
zichtbaar wordt,
wordt, zooals
zooalsbij
bijMacbeth's
Macbeth'sgesprek
gesprek met
met de
de Heksen.
Heksen.
Welk
een zuivere
zuivereuiteenzettingen
uiteenzettingen tusschen
tusschen Kroisos
Kroisos en
enSolon
Solon—- grandioos
grandioos
Welk een
kon
is
deze scène
scèneniet,
niet,niet
nietvan
vaneen
eenOostersch
Oosterschgeweld
geweldzooals
zoo alsHamerling
Hamerling kon
is deze
aanwenden,
Solon6guur is
is gehouden
gehouden ininbescheiden
bescheidenrationeel,causale
rationeel,causale
aanwenden, en
en de
de Solonfiguur
een puurheid
puurheid en
enstrakheid
strakheidininde
deverzen,
verzen,klassieke
klassieke
overwegingen,
overwegingen, maar
maar er
er is een
eenvoud,
historisch coloriet.
coloriet. Zeer
Zeer schoon
schoon ininzijn
zijnboeiend
boeiendtooneelmatigen
tooneelmatigen
eenvoud, historisch
geschiedeni~,welke
welkeafspeelt
afspeelttusschen
tusschen
opzet
is de
de behandeling
behandelingvan
vandedefatale
fatalegeschiedenis,
opzet is
Kroisos, zijn
diens vriend
vriend Adrestos.
zijn zoon Atys en
en diens
Adrestos,
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Wat
deze scènes
scènes het
het voortreffelijk
voortreffelijk doen
doen op
ophet
hettooneel.
tooneel.Wat
Wathier
hier
Wat zouden
zouden deze
en ook
ook elders
elderstreft,
treft,is,is,dat
datdededichter
dichterzijn
zijnfiguren
figurengeen
geenhooge
hoogecothurnen
cothurnen
en
ze in
ineen
eenongedwongen
ongedwongenstaat
staatgeeft,
geeft,enenhij
hijondanks
ondanks
heeft aangebonden
heeft
aangebonden maar
maar ze
zijn
sterk overheerschende
overheerschende filosofische
filosofische natuur
natuur zijn
zijn verzen
verzen vrij
vrij houdt
houdt van
van
zijn sterk
allegorie
of doorgedreven
doorgedreven symboliek.
symboliek. Daardoor,
Daardoor, ook
ookalalspreken
sprekenzijn
zijndra,
dra.
allegorie of
matische scheppingen
scheppingenmet
metgeen
geen dwingende
dwingende stem,
stem, zijn
zijn ze boven
boven het
het gewone
gewone
matische
om heur
om
heur echt
echt enenoprecht
oprechtinwezen,
in wezen,rijpe
rijpebezonnenheid
bezonnenheidenenrustig,breede
rustig.breede
dit drama
drama dan
dan het
hetvorige
vorigeisiseen
eenzielvolle
ziel volleatmosfeer
atmosfeer
rhytmiek.
rhytmiek. Meer
Meer nog
nog om dit
gewademd,die
die uitdeint
uitdeint in
in een murmeling
der eeuwigheid.
eeuwigheid. Hier
gewademd,
murmeling der
Hier staan
staan we
we
weer
een drama
drama dat
een orakelwoord
orakelwoord geboren
geboren is en
en den
den tempel
tempel tot
tot
weer bij
bij een
dat uit een
moeder heeft.
heeft. Dat
Dat alleen
alleen reeds
sluit een
moeder
reeds sluit
een groote
groote erkenning
erkenning in.
in. In
In het
het
historische
met Kroisos
Kroisos op den
den brandstapel
brandstapel is
is de
de onweerswolk
onweerswolk wat
wat alal
historische slot
slot met
te zeer
te
zeer Deus
Deus ex
exmachina.
machina.
In zijn
In
zijn epiek
epiek geeft
geeft Van
Van Suchtelen
Suchtelen een
eenverrassende
verrassende nieuwe
nieuwezijde
zijdevan
vanzijn
zijn
bezonken en
en bezonnen
bezonnen dichterschap.
dichterschap. In
In zijn
zijn epische
epische behandeling
behandeling van
van
bezonken
talrijke lentemythen
lentemythen der
der Edda,
talrijke
Edda, die heerlijke
heerlijke blonde
blonde en
enzilte
zilteNoorsche
Noorschesfeer
sfeer
van godenschemering,
hij plots
plots vervoerend
vervoerend en
en van
van een
eenfjordsche
fjordsche stout,
stout.
van
godenschemering, is hij
heid
en duizelige
duizeligehoogte,
hoogte,tevens
tevensvan
vaneen
eensuprême
suprêmedichterlijkheid
dichterlijkheid en
en eéle
eéle
heid en
stemmingsgedragenheid.
Een heerlijke
heerlijke Natuurpoézie,
Natuurpoëzie, waarin
waarin des
desdichters
dichters
stemmingsgedragenheid. Een
intuïtie triomfen
triomfen viert.
viert. Een
Een machtige
machtige woord,symphonie,
woord.symphonie,titanisch
titanischals
alsde
dever,
ver.
voerende edda,poéemen
edda.poëemenvan
vanHebbel,
Hebbel,berauschend
berauschendalsalsWagners
Wagnerssagennuziek.
sage.muziek.
:
Ten voorbeeld
voorbeeld de
de machtige
machtige strofen
strofenvan
vanWodan
Wodan:
Wien
wijkt des
des winters
winters macht?
macht? Wie
zoekt, wie
wie vindt
vindt
Wien wijkt
Wie zoekt,
De lentlijke
lentlijke aard',
aard', des
des Winter,Wodan's
Winter.Wodan's kind?
kind?
is de
de sterkte
sterkte die
die de
dewolken
wolkensplijt;
splijt;
Wie is
Wie is
is de
de wilde
wildedie
die't'twild
wildwindros
windrosrijdt
rijdt;
;
Wie is
is 't die door
door den
denvaalvlammenden
vaalvlammenden kring
kring,,
Van
doodenvuren breekt
den ring
ring
Van doodenvuren
breekt en
en die den
nev'len jaagt
jaagt die
die over
over 't wereldmeer
wereld meer
Der nev'len
hangt;; wie slaat
slaat de
de gletschers
gletschers neer
neer;;
Gespannen hangt
Gespannen
Wie is
Wie
is 't't die
die sneeuw
sneeuw smelt
smelt en
en het
het r!s
f!s verweekt;
verweekt ;
maakt de bergen
bergen gloeiend
gloeiend en
enverbleekt
verbleekt
Wie maakt
zwarten nacht
nacht;; wie isis 't'tvoor
voor wien
wien't'tgespuis
gespuis
Den zwarten
dwergen schuilgaat
schuilgaat in
in der
der groften
grottenkluis
kluis;
Der dwergen
;
Wie is
is 't die koude
koude en
enduisternis
duisternisverslaat,
verslaat,
stem isis storm,
storm, wiens
wiens blik
blikisisdageraad
dageraad;
Wiens stem
;
Wie is
is 't van wiens
wiens onzichtbare
onzichtbare gezicht
gezicht
het alverov'rend
alverov'rend licht
licht;
Straalschietend sproeit het
;
is de
de god
god die
diealles
allesoverwint?
overwint?
Wie is
het isisFroh
Froh!
mijn zoon
zOon!
mijnzonnekind
zonnekind!
Heil! het
! mijn
! mijn
!
Mijn zoon
zoon!! mijn
mijn zoon
zoon!! hoelang
hoelang dan hield
hield ik
ik wacht
wacht
Mijn
Waar Gerda
Gerda smacht
smacht in
in Gumers's
Gumers's barren
barren nacht?
nacht?
Waar
0
o mijn
mijn kind'ren
kind'ren mijn
mijn Wil heeft
heeft n gebaard,
Froh! gulden zonne,
zonne, en
en gulden
guldenGerda,
Gerda, de
deaard'.
aard'.
Froh!
En beiden
beiden heb ik
ik lief
lief;; zoo
zoo wordt
wordt dan
dan éen
éen
En
In mij
mij uw
uw vader,
vader, want
want in
in mij
mij alleen
alleen
In
al 't'tverlange'
en alle
alle minne
minnesaam.
saam.
Vloeit al
verlange' en
was uw
uw vader,
vader, Wil
Wil zij
zij ook
ookuw
uwnaam,
naam,
Wil was
zij ook
ookWil's
WiI'skinderen
kinderengeboort!»
ge boort !"
En Wil zij
En

Zoo klonk Wodan's geluid.
geluid.
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TOONEELBIBLIOTHEEK.
UITGAVEN

T ooneelbibliotheek zet
zet nog
nogmaar
maaronvermoeid
onvermoeidnieuwe
nieuwewerken
werkenuit.
uit.
De Tooneelbibliotheek
Daardoorook
ookniet
lIietaltijd
altijdeven
eveninteressant
interessant.Willem
Willem
Haast niet bij
bij te
te houden.
houden.Daardoor
Haast
Schürmann geeft
paar zedespelen,
zedespelen, «Het
«Het dubbele
dubbele Leven»
Leven» en
en«Specu,
«Specu_
Schiirmann
geeft er
er een paar
lanten», met
met veel
veeltalent
talentgeschreven
geschrevenstukken,
stukken,waaraan
waaraanverontruste
verontrusteburge,
burge.
lanten»,
totmildere
milderestemming
stemmingkunnen
kunnen
meesters ten
opzichte van
van «De
«DeVioliers»
Violiers» tot
meesters
ten opzichte
leeren komen
komen omtrent
omtrent het
het kunstenaarschap
kunstenaarschap van
van den
den auteur.
auteur.
leeren
Dat beide
beide stukken
stukkenininherdruk
herdrukverschijnen,
verschijnen,bewijst
bewijstdat
datzezegraag
graaggelezen
gelezen
veel opgevoerd
opgevoerd werden.
werden.
en veel
Anna van
van Gogh,Kaulbach
Gogh.Kaulbach liet
lietererhaar
haar«Fortuna»
«Fortuna»verschijnen,
verschijnen, in
in haar
haar
Anna
dit isis een
eenzedespel,
zedespel, dat
dat inin
bekenden stijl
stijl van
van scherpe
scherpe levensanalyze.
levensanalyze. Ook dit
bekenden
burgerlijke wereld
wereld zich
zich afspeelt,
afspeelt, en
envoortreffelijk
voortreffelijkspeelbaar
speelbaarzijn
zijnzal
zaldoor
door
de burgerlijke
dilettant,gezelschappen
vande
de goede
goede soort
dilettant.gezelschappen van
soort als
als Nieuwland
Nieuwland of
ofJan
Janv.v.Beers.
Beers.
A. Z.
Z.
o
0
In de
de serie
serie «Vondels
"Vondelsspelen»,
spelen»,ingeleid
ingeleiddoor
doorC.C.R.R.
KlerkenenL.L.Simons,
Simons,
In
dede
Klerk
thans Deel
DeelII11:
verschenen,met
meteen
eenverhandeling
verhandelingover
overVondels
Vondelsdra,
dra.
is thans
: 1 1verschenen,
matiek, benevens
spelen «Gebroeders»
«Gebroeders» en «Joseph
«Joseph in
inDothan»,
Dothan», eerbied,
eerbied.
matiek,
benevens de
de spelen
waardig gedocumenteerd.
met hier
hier teteherhalen
herhalenwat
watwij
wijeerder
eerder
waardig
gedocumenteerd. Wij
Wij volstaan met
opmerkten:: deze
deze Vondel:vitgave
Vondel.uitgave en
en Vondel,studie
Vondel-studie isis een
een daad
daad
te dezen
dezen opnierkten
te
van nationale
nationale beteekenis.
beteekenis.
van
A. Z.
Z.
o0
De Dans
Dans des
des Levens,
Levens, door
door P.
P. H.
H. van
van Moerkerken Jr. —
- P.
C. van
van Kampen
Kampen &.
P. C.
De
6. Zn.,
Amsterdam.

eenverademing,
verademing, alsof
alsof men
men uit
uit een
eenwoelige,
woelige, zonnige
zonnige stad,
stad, in
in een
een
Het isis een
woudttreedt,
treedt,dit
ditproza
proza van
van den
den Heer
Heervan
vanMoerkerken,
Moerkerken, na
na zooveel
zooveel
rustig woudt
koel, rustig
hethedendaagsch
hedendaagschidioom
idioomoftewel
ofteweldialecten,
dialecten,die
dieveelal
veelalininhet
hetbrein
brein
werken in het
werken
der schrijvers
schrijvers zijn
zijn ontstaan,
ontstaan, ofofook
ookwel,
wel,naar
naarikikeen
eenscherpzinnig
scherpzinnigtaalkundige
taalkundige
hoorde
opmerken, aan
het gehoor
gehoor kunnen
kunnen liggen.
liggen.
hoorde opmerken,
aan een
een fout
fout in het
v. M.
M.geen
geengezochte
gezochtezinswendingen
zinswendingen;; geen
geen naar
naar Fransch
Fransch of
of
Hier,
bij v.
Hier, bij
Engelsch
Hollandseh;; geen
geenweglating
weglatingvan
vanuitgangen
uitgangenen
ennaamvallen
naamvallen;;
Engelsch riekend Hollandsch
geen woorden
woorden aan
aan Jordaan
Jordaan ofofachterbuurt
achterbuurt ontleend.
ontleend. Neen,
Neen, onze
onze goede,
goede,
geen
zuivere,
moedertaal:: eenvoudig,
in de
deadjectieven,
adjectieven, en
en toch,
toch,
zuivere, vloeiende moedertaal
eenvoudig, sober in
komt hier
hier het
het juiste
juistewoord
woord
hoe rijk
rijk bij
bij al
al hare
hare gekruischtheid
gekruischtheid 1 Ongezocht
Ongezocht komt
op de
de rechte
rechte plaats.
plaats. Hoe
Hoeschilderachtig
schilderachtig blijkt
blijkt Auteurs
Auteurs smijdige
smijdige zegswijze,
zegswijze, hoe
hoe
oog
trof.zijn
zijnhart
hartdeed
deedzwellen
zwellen
innig en
en diep
diepweet
weethijhijweer
weer
geven
wat
zijn
te te
geven
wat
zijn
oog
trof,
van
bewondering; hoe
hoe luimig
lUimig schetst
schetst hij
hij oolijke
oolijke anecdoten,
anecdoten, met
met welk
welk een
een
van bewondering;
bezonnen
toewijding hanteert
hanteert hij
hij in
inverheven
verhevenoogenblikken
oogenblikkendat
datmoeilijkste
moeilijkste
bezonnen toewijding
instrument
alle:: de
demenschelijke
menschelijketaal,
taal,tot
totzij
zijklinkt
klinktals
als gewijde
gewijde muziek
muziek ...
...
instrument van alle
Och,
hij kan
kan schrijven.
schrijven. Vraag
Vraag eens,
eens, hoe
hoe
Och, tegenwoordig
tegenwoordig...... Ieder
leder meent
meent dat
dat hij
kunnen spreken.
spreken. lk
Ik bedoel
bedoelniet
nietpraten,
praten,grommen,
grommen,
weinigen
dezer Auteurs
Auteurs kunnen
weinigen dezer
den juisten
juisten nadruk,
nadruk, den
den
babbelen,
ratelen, schreeuwen,
schreeuwen, maar
maar spreken,
spreken, met
met den
babbelen, ratelen,
vereischten
zuivere afzondering
afzondering der
woorden, zonder
ge.
vereischten klemtoon,
klemtoon, de zuivere
der woorden,
zonder in
in gv
ookeens
eenshoe
hoeweinigen
weinigenkunnen
kunnenluisteren,
luisteren,met
met
maaktheid
vervallen. Vraag
Vraag ook
maaktheid te
te vervallen.
oor
de muziek
muziek der
der taal.
taal.
oor voor de
Dit boekje
boekje van
vanVan
VanMoerkerken
Moerkerkenisisgoud
goudwaard.
waard.Het
Hetisiseen
eenblijk
blijkvan
vangoeden
goeden
durvenschrijven
schrijveninindezen
dezentijd.
tijd.Bundels
Bundelszijn
zijnveelal
veelal
smaak, van moed
moed zoo tete durven
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minder gezocht
gezocht dan
dan romans
geef vele
vele onzer
minder
romans; ;ikik geef
onzer romans
romans voor dezen
dezen eenen
eenen
bundel, waarin
waarin De
De Dans
Dansdes
desLevens,
Levens,Jan
Janvan
vanden
denDom,
Dom,Psammetichus
PsammetichusFilo,
Filobundel,
HetDiogenes,Ideaal,
Diogenes_Ideaal,Ahasverus
AhasverusGraf,
Graf,Een
EenNacht
NachtteteKeulen,
Keulen,Het
HetBeeld
Beeld
logus, Het
in den
den Tuin
Tuin en
endedeGrotten
Grottender
derLozère
Lozèrezijn
zijnbijeengeschaard.
bijeengeschaard.Oude
Oudesproken
sproken
en legenden,
legenden, hedendaagsche
hedendaagscheontmoetingen,
ontmoetingen,beeldrijke
beeldrijkenatuurbeschrijvingen,
natuurbeschrijvingen,
eeri
grappig gewijzigde
gewijzigde anecdote,
anecdote, verhalen
verhalen van
van eerzucht
eerzucht en
enliefde
liefdestaan
staanhier
hier
een grappig
dooreen. Een
Eenpaar
paarvoorbeelden
voorbeeldenvan
vanvertellers
vertellersboeiende
boeiendeschrijfwijze
schrijfwijze
bont dooreen.
hier volgen. p.
p. 40:
40: «Schoone
«Schoone visioenen,
visioenen, hernam
hernamBattiste,
Battiste,even
evenschoon
schoon
mogen hier
als
al de
de profetiën
profetiënvan
vanhet
hetparadijs
paradijsopopaarde,
aarde,zelf
zelfeven
evenschoon
schoonals
alsde
de droom,
droomals al
gezichten
jongsten dag.
dag. En
En wat
wat isiserervan
vanalles
allesgebleven!
gebleven !Toen
Toenhet
het
gezichten van
van den jongsten
duizendste
de geboorte
geboorte van
van den
den Heiland
Heiland zou
zouvoleinden,
voleinden,werd
werd de
de
duizendste jaar
jaar na de
en er
er waren
waren er
er die
die de
de bazuinen
bazuinenreeds
reeds
komst van den Wereldrechter voorspeld en
hoorden.
Zie hier
hier:: wij
wij ziften
zitten nog
nog onder
onder de
dekastanjes
kastanjes en
enaanschouwen
aanschouwen nog
nog
hoorden. Zie
de verre
verre vlakten
vlakten en
en den
denstillen
stillenavondhemel
avondhemell
Deaarde
aardemet
methare
haremenschge,
menschge! De
slachten
de schouders
schouders van den
den ouden
ouden reus.
reus. En
Endedetijdperken
tijdperken
slachten rust
rust nog
nog op
op de
van nieuwe
nieuwe zaligheid,
zaligheid, die
die de
de monniken
monniken van
vanden
denheiligen
heiligenFranciscus
Franciscus profe,
profevan
hijgebleven
gebleven?
Elkleven
levenverliest
verliestzijn
zijn
teerden, de nieuwe
nieuwe morgen,
morgen,waar
waarisishij
teerden,
? Elk
eersten geur
eeuwige jeugd
er niet.
niet. De
De witte
witte bloesem
bloesem isis niet
nietblij,
bliy
eersten
geur...
... een
een eeuwige
jeugd is
is er
vend, de
de lentedagen
lentedagenduren
durenniet.
niet.Verwelking
Verwelkingis ishet
hetlotlotvan
vanalles,
alles,maar
maarnieuwe
nieuwe
geboorten
komen en
en elk
elknieuw
nieuwgeslacht
geslacht ziet
ziet het
hetvisioen
visioenvan
vaneen
eeneeuwige
eeuwige
geboorten komen
jeugd en een
een altijd
altijd groen
groen paradijs.
paradijs. Geniet
Geniet dan
dan van
van de
de schoone
schoone dagen,
dagen, die
die
jeugd
de Godheid
Godheid u schenkt
schenkt ...
de
...»»
p. 140
140 «.
« ...
Uit Amsterdam
Amsterdam werden
werden nu Dio's
Oio's oude
oudefamiliestukken
familiestukken overge,
overgep.
. .Uit
landschappen en
portretten van drie
drie eeuwen
eeuwen hingen
hingen tegen
tegen de
de
gebracht:
gebracht: de
de landschappen
en portretten
rand van
vanlambrizeering
lambrizeering en
enschouwen
schouwenprijkten
prijkten
effen-grijze wanden;
effen,grijze
wanden ; op
op den rand
dertiend'eeuwsche beeldjes
sierlijk gedreven
gedrevenkoperwerk,
koperwerk,zeldzame
zeldzame ge,
gedertiend'eeuwsche
beeldjes en sierlijk
steenten,
vazen. Céciles
Cécilé's
atelier
wasbehangen
behangenmet
metkleurig,gebloemde
kleurig_gebloemde
steenten, broze vazen.
atelier
was
eeuwen
teeder-raggen kanten,
kanten, tusschen
tusschen boom,
boom- en
en
stoffen
der achftiende
achttiende eeuw
stoffen der
en teeder,raggen
heuvelstudies, oude
copie naar
naar Watteau.
Watteau. De
De
heuvelstudies,
oude fransche
franscheprenten
prentenen
en een
een copie
glanzig-gewreven
vloeren waren
waren met
met den
dengloed
gloedder
derPerzische
Perzischetapijtjes
tapijtjes be,
beglanzig,gewreven vloeren
dekt. En
Enover
overdien
dien
Aziatischenkleurenbloei,
kleurenbloei,over
overdedezwaar,gebeeldhouwde
zwaar_gebeeldhouwde
dekt.
Aziatischen
kasten
het vaal,groene
vaal-groene trijp
trijp der
der stoelen
stoelen viel
viel de
deherfstlijk,gouden
herfstlijk-gouden zonne,
zon nekasten en
en het
bundel, gleed
gleed de
destraling
stralingder
dervergélende
vergélendeduinboschjes
duinboschjesmet
metmelancholisch
melancholisch
bundel,
schoone spelingen.»
spelingen.»
om den
den zeer
zeerafwisselenden
afwisselenden inhoud
inhoud
Ik moet
het hierbij
hierbij laten
laten;; maar
maar ook om
moet het
durf ik dit
dit zeldzaam
zeldzaam mooie
mooie boekje
boekje van
vanhårte
harteaanbevelen.
aanbevelen.
durf
ELISE
SOEK.
ELISE SOER.
o0
Liefde's Schijn,
Schijn, door
Jeanne van
van Reyneke van Stuwe. —
- Amsterdam,
Veen.
Liefde's
door Jeanne
Amsterdam, L.
L. J,
J, Veen.

Met een
ecn verbazingwekkende
verbazingwekkende werkkracht
werkkracht begaafd,
begaafd, heeft
heeft mevrouw
mevrouw Kloos,
Kloos,
Met
zoo spoedig
spoedig na
na Bloeiende Oleanders,
Oleanders, weder een lijvigen roman
roman het
het licht
licht doen
doen
zien;; de achtste der voortzetting
vanhaar
haar cyclus:
cyclus: Zijden
Zijden en
enKeerzijden.
Keerzijden. Volgens
zien
voortzefting van
gewoonte laat
laatSchr.,
Schr.,als
alsbijbijeen
eentooneelspel,
tooneelspel,
weer
eenlijstje
lijstjeder
derininhet
hetverhaal
verhaal
weer
een
optredende personen
personen voorafgaan,
voorafgaan, met
met opgave
opgave der
der plaatsen
plaatsen van
van handeling.
handeling.
optredende
In de
de Residentie
Residentiespeelt
speeltzich
zichhet
hetvoornaamste
voornaamste gedeelte
gedeeltevan
van deze
deze geschiedenis
geschiedenis
Zuidwijck
voorvalt,
beslaateenige
eenigeder
dermooiste
mooisteenenteerste
teerste
af; het
het stuk,
stuk,dat
datopopZuidwijck
voorvalt,
beslaat
bladzijden van
van den
denopopauteurs
auteursoude,
oude,vlofte
vlottemanier
maniergeschreven
geschrevenroman,
roman,waarbij
waarbij
is, dat
dat in
indedegesprekken
gesprekkendedeuitgangen
uitgangenzoo
zooverwaarloosd
verwaarloosd
stceds jammer
jammer is,
het steeds
Het isiseen
eenverhaal
verhaalvan
vanliefde,
liefde,
zichhoofdzakelijk
hoofdzakelijkbewegend
bewegendom
omden
den
worden.
worden. Het
zich
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persoon van Rolf
Rolf Elst
EIst van
vanVelsen,
Velsen,een
een«charmeur»
«charmeur»een
eenechte
echte«Ladykiller».
«Ladykiller».
persoon
Als een
een onrustig
onrustig trillende
trillende gasvlam
gasvlam lokt
lokthijhijdedeonvoorzichtige,
onvoorzichtige,verbIinde
verblinde
mugjes,
zij met
metgezengde
gezengdevleugels
vleugelswegvluchten
wegvluchtenofofininhaar
haarongeluk
ongelukstorten.
storten.
mugjes, tot zij
verhaal navertellen,
navertellen, zelfs
zelfsininkorte
kortewoorden
woordenaangeven,
aangeven,zou
zoude
despanning
spanning
Het verhaal
der
lezers schaden.
schaden. Auteur
Auteur is onuitputtelijk
onuitputtelijk in
in het
hetschetsen
schetsen van
vanbijzondere
bijzondere
der lezers
toestanden, vreemde
vreemde verwikkelingen.
tragische, dat
vooral in de
de
toestanden,
verwikkelingen. Bij
Bij al
al het
het tragische,
dat vooral
het niet
niet onvermakelijk
onvermakelijk de
de drog,
drog~
vrouwenfiguren dezen
roman kenmerkt,
kenmerkt, is
vrouwenfiguren
dezen roman
is het
redenen te lezen,
lezen, waarmede
waarmede de
de hartenkoning
hartenkoning zich
zichpaait,
paait,als
alshij
hij onheil
onheilheeft
heeft
redenen
gaat aanrichten.
aanrichten. Al schijnt
schijnt het
het vaak
vaak het
hethoor
hooren
enwederhoor
wederhoorvan
van
gesticht of gaat
gesticht
auteur,
toch passen
passen de
de gedachten,
gedachten, de
de overleggingen
overleggingen van
van Rolf
Rolf beter
beter in
inhet
het
auteur, toch
kader
deze geschiedenis,
geschiedenis,dan
danwel
weleens
eens
methare
hareandere
andereboeken
boekenhet
hetgeval
geval
kader van deze
met
is geweest.
geweest. Hij
Hij Aveet
.weet alles
alles zoo
zoomooi
mooivoor
voortetestellen
stellenaan
aanzich
zichzelf,
zelf,zoo
zooprachtig
prachtig
goed te
te praten
praten wat
wat een
eenonzijdig
onzijdigbeoordeelaar
beoordeelaar kortweg
kortweg gemeen
gemeen zou
zouheeten.
heeten.
Ook heeft
heeft hij
hij er
er slag
slagvan
vandedeschuld
schuldvan
van
zich
wentelen,door
dooreen
eenander
ander
zich
afaf
tetewentelen,
verantwoordelijk
stellen voor
voorzijn
zijnafdwalingen,
afdwalingen, zijn
zijnzedelooze
zedeloozeluimen,
luimen,
verantwoordelijk te
te stellen
hij niet
nietongevoelig
ongevoeligverhard,
verhard,niet
nietvolkomen
volkomen
zijn jacht
jacht naar
naar genot. Daarbij
Daarbij isis hij
zijn
eerloos. Hij
Hij isisalsalseeneen
schitterend
gekleurdepaddestoel,
paddestoel,vreeselijk
vreeselijkgiftig;
giftig;
eerloos.
schitterend
gekleurde
wordt genoeg
genoeggewaarschuwd.
gewaarschuwd.
maar tegen
maar
tegen dezulken wordt
p. 132,
haar —
- zijn vrouw
vrouw —
- dikwijls
dikwijls lijden,
lijden, hij
hij wist
wist het
het
Hij liet haar
132, 2de D.:
D. Hij
wel. Maar
Maar hij
niets aan
aan doen.
doen. Hij
Hij had
had nu
nueenmaal
eenmaal die
diedriftige,
driftige, ge,
ge~
wel.
hij kon
kon er niets
passionneerde natuur.
Daarom mocht
mocht men
men hem
hemniet
nietveroordeelen,
veroordeelen,immers
immers
passionneerde
natuur. Daarom
óók
niet,
altijdtoegaf
toegafaan
aande
deeischen
eischen
daar
hij niets
niets aan
aandoen.
doen.EnEn66k
daar kon hij
niet,
datdat
hijhij
altijd
als hij
hij er
er niet aan
van
zijn temperament.
temperament. Want
aan toegaf, als hij zich bedwong,
van zijn
Want als
zou zijn
zijngeheele
geheeIepersoonlijkheid
persoonlijkheiderer
door
worden
aangetast,zijn
zijnhumeur
humeur
dan zou
door
worden
aangetast,
zou er
er op
oponrustbarende
onrustbarendewijze
wijzeonder
onderlijden
lijdenenendan
daneerst
eerstzou
zouConstance
Constance
zou
hebben .... »
waarlijk
waarlijk «geen
«geen leven» hebben
dat
Ziehier
een staaltje
staaltje van
van's'smans
mansaverechtsche
averechtschezedeleer.
zedeleer.Geen
Geenidee
ideezelfs,
zelfs,dat
Ziehier een
het bestrijden
bestrijden der
derhartstochten
hartstochten het
hetbetere
betereininiemands
iemandsnatuur
natuurlangzaam
langzaam
door het
overhandkrijgt
krijgt;; dat
dat er
erzoo
zooiets
ietskan
kanbestaan
bestaanals
alszelfoverwinning,
zelfoverwinning,
aan de
de overhand
aan
waarvan
het Oude
OudeBoek
Boekgeschreven
geschreven staat:
staat: «Hij
«Hij die
die zich
zich zelf
zelfoverwint,
overwint,
waarvan in het
sterker dan
hij, die
die een
een stad
stad inneemt».
inneemt».
is sterker
dan hij,
Het is
is stellig
stellig van
van het
hetleven
levenafgezien,
afgezien,dat
datdeze
dezeman
manzich
zicheen
eenvrouw
vrouwheeft
heeft
trouwen
zelfopofferend, als
als hij
hij wuft
wuften
enegoist.
egoist.Een
Eenvrouw,
vrouw,
gekozen,
zoo trouw
gekozen, zoo
en zelfopofferend,
wier
liefde hij
hij niet
niet waard
waard is,
is,iningeenen
geenendeele,
deeIe.die
diehethet
den
duurwier diepe liefde
opop
den
duur
—
ik
loop hier
hier den
den roman,
roman, die
dieeen
eenvervolg
vervolgnoodig
noodigheeft,
heeft,vooruit
vooruit—- toch
tochniet
niet
ik loop
gelukken
zal, hem
hem aan
aan zijn
zijn plicht
plichtteteketenen,
ketenen,zijzijhet
hetmet
metbanden
bandenvan
vangufta,
gutta~
gelukken zal,
pertja. Geduld en
en lijdzaamheid
lijdzaamheid worden
wordenpas
pasbetreurd,
betreurd, als
als deze
deze deugden
deugden door
door
pertja.
een
Rolf zoo
zoo sterk
sterk op
op de
deproef
proefzijn
zijngesteld,
gesteld,dat
datzij
zijden
dendoodsteek
doodsteekhebben
hebben
een Rolf
ontvangen.
In Nico
Nicovan
vanZuidwyck
Zuidwyck
tegenhangervan
vanRolf
RolfisisSchr.
Schr.bijzonder
bijzondergelukkig
gelukkig
alsalstegenhanger
evenals inindedeteekenirig
teekeningvan
vanLisa,
Lisa,wie
wiemen
menbij
bijalalhare
harezwakheid
zwakheidgeen
geen
geweest, evenals
sympathie kan
kan weigeren.
weigeren. Dit
Ditboek
boekmet
metzijn
zijnspannenden
spannendeninhoud
inhoudzal
zalzijn
zijnweg
weg
sympathie
het succes,
succes, vooral
vooral daar
daar niet
de lust
lust alleen
alleen er
er in
in op
op
wel
vinden, ik wensch
wensch het
wel vinden,
niet de
den
voorgrond treedt,
treedt, maar
maar het
leed en
en de
de boete
boete er
erniet
nietminder
minder sterk
sterk in
in
den voorgrond
het leed
E. S.
geschetst
worden.
geschetst
worden. E. S.
:
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Vier Vertellingen,
Vertellingen, uit Van
Van Scheiding
Scheiding en
en Dood,
Dood,door
doorM.M.Scharten—Antink.
Scharten-Antink. Nederl.
Nederl.
Vier
Bibliotheek,
L. Simons.
Simons. Uitgegeven
Uitgegevendoor
doordedeMaatschappij
Maatschappij voor
voor
Bibliotheek, onder
onder leiding
leiding van
van L.
en gotdkoope
gotdkoopelectuur,
lectuur,Amsterdam.
Amsterdam.
goede en

sombere inhoud
inhoud van
van dit
ditviertal
viertal doet
doetden
dentitel
titelrecht
rechtwedervaren.
wedervaren.Een
Een
De sombere
slovende stumperd;
stumperd; een
eigen bloed
bloed en
enland
landvervreemde
vervreemde vrouw
vrouw;; een
een
slovende
een van eigen
vrekkige,
griezelige hallucinaties
hallucinaties bezeten
bezeten weduwe
weduwe en
eneen
eenstervend
stervend
vrekkige, door
door griezelige
man, door wroeging
wroeging verteerd,
verteerd, zijn
zijn de
de hoofdpersonen
hoofdpersonenin
indeze
dezeschetsen.
schetsen. Men
Men
man,
hoort er het
het luiden
luiden der
der doodsklok,
doodsklok, wier
wierdoffe
doffegalm
galmdreunend
dreunendnaklinkt
naklinktbij
bij
hoort
speurt er
er de
de machteloosheid
machteloosheid van
van verborgen,
verborgen, ijdel
ijdel streven,
streven,
verhaal. Men
Men speurt
ieder verhaal.
geheime
begeerten, misdadige
misdadige driften,
driften, hopelooze
hopeloozeeenzaamheid.
eenzaamheid. Ëën
Éénlijdens,
lijdens'
geheime begeerten,
gaan het
het %Kommieske»,
«Kommieske», de
alleen isis met
met
weg gaan
de schooiersvrouw,
schooiersvrouw,de
de man,
man, die
die alleen
zijn
boos geweten.
geweten.Slechts
Slechtsbij
bij«Het
«HetSydneysche
Sydneyschevrouwtje,
vrouwtje,Jacqueline»,
Jacqueline»,loopt
loopt
zijn boos
het verhaal,
verhaal, een
een der
der zwakste
zwakste uit den
den bundel,
bundel, niet
niet uit
uit op
opden
dendood,
dood,maar
maar
het
hereeniging met
met echtgenoot
echtgenooten
enkinderen.
kinderen.Toch
Tochook
ookhaar
haarlevensfakkel
levensfakkel
op hereeniging
brandt droefrood.
vervreemd te
zijn van
van al
al wat
wat ons
ons
brandt
droefrood. Zeker,
Zeker, het
het gevoel
gevoel van vervreemd
te zijn
voorheen lief
lief was;
was; de
dedoode
doodejeugdherinneringen
jeugdherinneringenuituitdede
aschopopteterakelen
rakelen;
voorheen
asch
;
droomen verdiept,
verdiept, stémmen
stemmen tetehooren,
hooren,die
diereeds
reedslang
langzwegen
zwegen;
zichterug
terug
in droomen
; zich
te
leven in
intoestanden,
toestanden, die
dievoor
voorgoed
goedtottot
verledenebehooren,
behooren,dat
datalles
alles
te leven
hethet
verledene
auteur zoo beschreven,
beschreven, dat
dat men
men dit
dit leed
leedmedevoelt.
medevoelt.
is smartelijk,
smartelijk, en
en door
door auteur
nieuw vaderland
vaderland gevonden
gevonden ininAustralië;
Australië;had
had
Evenwel, Jacqueline
Evenwel,
Jacqueline had
had een nieuw
er man
man en
en kroost....
kroost... Tot
. Tot
zooveel
weemoed,
haar
verteert,bestond
bestond
er
zooveel
weemoed,
als als
haar
verteert,
in den
denvreemde
vreemdesterke
sterke banden
bandenknoopt,
knoopt,voelt
voeltmeestal
meestalde
de
weinig reden.
reden. Wie in
weinig
oude in
in het
hetvaderland
vaderlandlangzamerhand
langzamerhandzeer
zeer los
losworden,
worden, verdiept
verdiept zich
zich weinig
weinig
in wwat
voorgoed
goeduituitzijn
zijngezichtskring
gezichtskringgleed;
gleed;zelfs
zelfsbij
bijeen
eenpelgrimstocht
pelgrimstocht
at voor
naar oude, geliefde
geliefde plekjes,
plekjes,naar
naardedegraven
gravenzijner
zijnerafgestorvenen,
afgestorvenen,vergezellen
vergezellen
naar
de beelden,
beelden, trekken
trekken hem
h<!mdedebanden
bandenuit
uithet
hetvolle
volleleven
leven
daarginds.
hem de
hem
daarginds.
mij den
denindruk
indrukvan
vangezocht,
gezocht,haar
haartranen
tranen
Jacqueline's verdriet
maakt op mij
Jacqueline's
verdriet maakt
zijn
mij niet
niet echt
echt genoeg;
genoeg;zijzijzeurt
zeurteen
een
beetje,
zoekt
metopzet
opzetoveral
overal
zijn mij
beetje,
zoekt
met
schaduwen
duisternis, heeft
heeft afleiding
afleiding noodig,
noodig, grijpt
grijpt die
diehaastig
haastigaan,
aan,maar
maar
schaduw en duisternis,
is de
de vriendelijke
vriendelijke handen,
handen,die
diehaar
haarhulpvaardig
hulpvaardig werden
werden toegestoken,
toegestoken, niet
niet
is
dankbaar. Onbewust
zij nog
nog meer
meeraan
aanverveling,
verveling, dan
dan aan
aan leed
leed om
om
dankbaar.
Onbewust lijdt
lijdt zij
«het voorbije».
voorbije».
ehet
drie andere
anderevertellingen
vertellingenzijn
zijnveel
veel
krachtigerenennatuurlijker,
natuurlijker,vooral
vooral
De drie
krachtiger
beide laatste.
laatste.
de beide
schr. haar
haar kloek
kloek Hollandsch
Hollandschmet
metuitdrukkingen
uitdrukkingenals
als:
Waarom ontsiert
ontsiert schr.
:
buitenwegsprekend;
sprekend;
maan lucht,» p. 9,
«massaënd tegen de maanlucht,»
9, van
van een
een boomloozen
boomloozen buitenweg
of p. 13
13:: «had
een normaalschool
normaalschool blijven
blijven
of
«had hij
hij drie
drie jaar
jaar in
in een middelklasse van een
zitten
Waaromspreekt
spreektzijzijvan
van«kadetje»
«kadetje»voor
voorkleine
kleinekade,
kade,p.p.87
87;; «ont,
«ont,
zitten.....
.» »Waarom
massaden», p.
p. 109
109;; «verjuisten», p.
p. 113
113;; «bewegelooze»,
«bewegelooze»,p.p.122,
122,«waduwend»,
«waduwend»,
massaden»,
p. 71.
71. ...
Tegenwoordigschijnt
schijnt het
het mode
mode het
hetvoorvoegsel
voorvoegsel ver
p.
. Tegenwoordig
ver bij alles te pas
te brengen
brengen;; ik
voor mij
mij vindt
vindt het
hetverhutselen
verhutselender
dergedachte,
gedachte, ons
onszoo
zooscherp
scherp
ik voor
juist op deze
deze wijze
wijze tetewillen
willenversterken
versterken (?).
(?). Bij
Bij kadeye
kadetje denkt men
sprekend juist
onwillekeurig eer
aan het
het bekende,
bekende, kleine,
kleine,ronde
rondebroodje,
broodje,dan
danaan
aaneen
een
onwillekeurig
eer aan
mij gemaakt,
gemaakt, onnoodig,
onnoodig, leelijk
leelijk van
van vorm
vorm en
en
waterwering. Ontmassaden
Onttnassaden lijkt
lijkt mij
uitdrukking. Schr.
ernstig artist
artist om
omzulke
zulkekrullen
krullen en
enuitwassen
uitwassen te
te
uitdrukking.
Schr. isis te ernstig
dulden
haar mooi,
mooi, vloeiend
vloeiend Hollandsch.
Hollandsch. Zij
Zij kan
kan hare
hare zinnen
zinnen zoo
zooklaar
klaar
dulden in haar
strak aanhalen,
aanhalen, zoo
zookalm
kalmdoordacht
doordachtneerschrijven
neerschrijven;; zij
zij
bijeenscharen, zoo strak
bijeenscharen,
zulk een
eenrijke,
rijke, fijne
fijnewoordenkeus,
woordenkeus,dat
datdededoor
doormij
mijgeciteerde
geciteerdeuitdruk,
uitdruk,
heeft zulk
kingen wel
wel iets
ietshebben
hebbenvan
vandorre
dorre
distels
fraai,zorgzaam
zorgzaamgewied
gewied
kingen
distels
in in
eeneen
fraai,
bloemperk. Vaak
Vaak isisook
ookauteurs
auteursbeeldspraak
beeldspraak treffend
treffend schoon,
schoon, b.v.
b.v. p.p.142,
142,
bloemperk.
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waar
zij van
vaneen
eenvreemd,kalm
vreemd.kalm gezicht
gezicht zegt:
zegt: «char
«daar lag
lag als
alseen
eenwaas
waasover,
over;
waar zij
er af
af zou
zou willen
willenvegen
vegenom
omtetelezen,
lezen,wat
watereronder
onderstond..
stond ....
heen, dat
dat men
men er
heen,
..»»
Zeer sober,
sober, daardoor
daardoor teteaangrijpender,
aangrijpender, is
is de
debeschrijving
beschrijving der
der handen
handenvan
van
Zeer
den zieken,
zieken, ouden
ouden schooier,
schooier, inindedederde
derdevertelling.
vertelling.Immers
Immersjuist
juistdie
diesober;
sober.
den
hiervol
volepische
epischekracht.
kracht.Zoo
Zoozou
zou
kunnen
doorgaan,maar
maar zij,
zij,
heid
heid isis hier
ik ik
kunnen
doorgaan,
doenzelven
zelvendedeschoonheden
schoonheden
die Antinks
Antinks talent
talentwaardeeren,
waardeeren, zullen
zullen goed
goed doen
die
op tete
diepen,
uit dezen
kleinen
bundel.
S.
op
diepen,
uit
dezen
kleinen bundel. E. E.S.

o
0
De nachtelijke
nachtelijke aanranding,
aanranding, door
doorCyriel
eyrielBuy5se.
BUy5se. Uitgegeven
Uitgegevendoor
doorC.
C.A.
A.J.J. van
van Dishoeck,
Dishoeck,
Bussum, in
in het
het jaar
jaar 1912.
1912.
te Bussum,

Dit boekske
boekske bevat
bevat de
de eenvoudige
eenvoudige geschiedenis
geschiedenis van
van twee
tweereeds
reedsbedaagde
bedaagde
inhun
hunomgeving
omgevingbekend
bekendalsals
«detwee
tweerijke
rijkebeesten
beesten
boertjes, harde
boertjes,
harde slov~rs,
slovhs, in
(rde
van
Heule.» Werkelijk,
Werkelijk, al
al leefden
leefden zij
zij er
er in 't't geheel
naar, zij
zij hadden
hadden
van Heule.»
geheel niet naar,
geld, heel
heel wat
wat geld,
geld, opgepot
opgepotininfiguurlijken
figuurlijken en
enletterlijken
letterlijken zin,
zin, in
in den
den
geld,
kelder, en
een ander
ander deel
deel buiten,
buiten, in den grond begraven.
begraven. Wantrouwig
Wantrouwig van
van
kelder,
en een
zij de
de kostbare
kostbare goud,
goud. en
enzilverstukken
zilverstukkenniet
niet
aard,
vrekken, durfden
durfden zij
aard, als
als alle vrekken,
naar een
Zij wilden
wilden het
het geld
geld ook
ookvan
vantijd
tijdtot
tottijd
tijdkunnen
kunnen
naar
een bank
bank brengen.
brengen. Zij
zien en voelen
voelen;; het
het al
al streelend
streelend door
door de
de vingers
vingers laten
laten gaan...
gaan ..., ,Ivo
Ivogunde
gunde
zien
nauwelijks kleeren
kleeren en
en voedsel,
voedsel,voortjakkerend,
voortjakkerend, zich
zich afbeulend
afbeulend van
van den
den
zich nauwelijks
morgen tot
den avond.
avond. Guustje
Guustje graaide
graaide van
van tijd
tijd tot
tot tijd
tijd in
in de
de goud,
goud.en
en
morgen
tot den
voor te
te koopen,
koopen,dat
datop
opgroote
grooteonvoldaan,
onvoldaan.
zilverstukken, om
zilverstukken,
om er
er grof
grof genot voor
heid of
of ziekte
ziekte uitliep.
uitliep. Zoo
Zoozouden
zoudendeze
dezetwee
tweelevens
levenszijn
zijnvoortgejokt,
voortgejokt, tot
tot
heid
aan
het graf,
graf, zonder
zonder de
de nachtelijke
nachtelijke aanranding
aanranding en
hare gevolgen.
Er be,
be.
aan het
en hare
gevolgen. Er
oudvertelsel,
vertelsel,waarin
waarin een
een boer
boervoorkomt,
voorkomt, die
diebij
bijalles
alleswat
wathem
hem
staat
een oud
staat een
gebeurt,
is.» lets
Ietsdergelijks
dergelijksbeweert
beweert
gebeurt, zegt:
zegt : «Wie
%Wieweet
weetwaar
waarhet
hetgoed
goed voor
voor is.»
Leo, de grappenmaker
grappenmaker in
Buysses verhaal,
verhaal, met
zijn, na veel
veel feestvieren,
feestvieren, in
in
Leo,
in Buysses
met zijn,
gehouden ovatie.
ovatie. ccOnze
«Onze lieve
lieve Heere,
Heere, die
die alles
alles op
opde
de
oubollige wijsheid
wijsheid gehouden
oubollige
is 'n wijs
wijs manneken.»
manneken.»
wereld beschikt,
beschikt, is
wereld
feestvieren op
opbruiloften
bruiloftenenenbegrafcnissen
begrafenissenheeft
heeftauteur
auteurgrappig
grappig rea.
Dit feestvieren
rea,
Door het
het geheele
geheeIe verhaal
verhaal zien
zien we
we zezetelkens
telkens weer
weer op,
op.
Iistisch beschreven.
listisch
beschreven. Door
duiken:: %Leo,
«Leo, Angelus,
Celestien, Dééfiel en
en de
devier
vierjonkmans
jonkmans;
Meelnie,
duiken
Angelus, Celestien,
; Meelnie,
Er is iets
iets
Siednie, Rooslie,
Rooslie, Eemlie,
Eemlie, Falderie,
Falderie, Emerance
Emerance en
en Kathelijntsjen.»
Kathelijntsjen.» Er
in dien
dienoptocht
optochtder
dergehuchtbewoners,
gehuchtbewoners,zooals
zooalswe
wedat
datin
ineen
een bioscope
bioscope
koddigs in
«Vieux jeu»
jeu» en
entoch
tochlachwekkend.
lachwekkend.
meermalen kunnen
meermalen
kunnen zien.
zien. «Vieux
datgezang
gezangder
derlijsters,
lijsters,
De fijnere
fijnere natuurbeschrijvingen,
natuurbeschrijvingen,vooral
vooralaan
aanhet
heteinde
eindedat
doen ietwat
ietwat vreemd
vreemd aan.
aan. Het
Hetisisalsalshet
hetruischen
ruischenvan
vanzachte
zachtezijde,
zijde, te
te midden
midden
Het
nietmede
medesaamgeweven,
saamgeweven,mede
mede
van
grove baai
baai en
enklaterend
klaterendkatoen.
katoen.Het
van grove
is is
erer
niet
de man
man
verinnigd,
de dorpsgeschiedenissen
dorpsgeschiedenissen van
van Stijn
Stijn Streuvels.
Streuvels. Zou de
verinnigd, als
als in de
uit
het volk
volkzijn
zijnstandgenooten
standgenootentoch
tochbeter
beterkennen,
kennen,dan
dande
deVlaming
Vlaming uit
uit
uit het
S.
hoog
er kringen afkomstig?
hooger
kringen afkomstig? E. E.
S.

o0
«Van
Zwart tot
tot Rood»,
Rood», Roman
Roman van
vaneen
eenRoomsch
RoomschJongetje,
Jongetje, door
doorMultavidi.
Multavidi. Uitgave
Uitgave
Wan Zwart
van
C. I..
L G.
G. Veldt,
Veldt, 's Gravenhage.
van C.

sterk tendentieuse
tendentieuse boek
boekisismoeilijk
moeilijkonder
onderdederomans
romansteterangschikken,
rangschikken,
Dit sterk
al
noemt het zich
zich zoo.
zoo.
al noemt
Het bevat
bevat gedeeltelijk
gedeeltelijk de
degeschiedenis
geschiedenisvan
vaneen
eenknaapje,
knaapje,een
eenecht
echtpapieren
papieren
is verder
verder vol
volaanvallen
aanvallenopopdede
Katholieke
Kerk,waartegen,
waartegen,
wonderkind, en is
wonderkind,
Katholieke
Kerk,
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over staat:
staat: verheerlijking
verheerlijking van
het socialisme.
socialisme. Wat
Watvan
vanspreekgestoelten,
spreekgestoelten, inin
van het
boeken
enbrochures
brochuresalalhonderdmaal
honderdmaaldoor
door
wederzijdschepartijgangers
partijgangers isis
boeken en
wederzijdsche
gezegd,
vindt men
men hier
hierterug.
terug.Fel
Felstriemt
striemtde
deontnuchterde
ontnuchterdeafvallige
afvalligede
dekerk,
kerk,
gezegd, vindt
door hem
hem vergood,
vergood, de
dedienaren
dienarender
derkerk,
kerk, eens
eens door
door hem
hem voor
voorheiligen
heiligen
eens
eens door
hij de
de nieuwe
nieuwe leer
leerin,in,wier
wier
belijdersallen
allenbrave
brave
aangezien.
aangezien. Grif
Grif zuigt
zuigt hij
belijders
menschen zijn.
p. 263: «De braafste
braafste menschen,
mensçhen, die
die 'k in den
den laatsten
laatsten tijd
tijd
menschen
zijn. p.
Maar al
al de
de menschen,
menschen, die
die 'k
leerde
leerde kennen,
kennen, zijn
zijn allemaal
allemaal«goddeloos»....
«goddeloos».... Maar
.... ., o0 zoo
zoodom
dom!»1»
van de kerk
kerk ken,
ken, zijn
zijn valsch
valsch en dom
dom ..
van
Ziezoo, de
laatsten kunnen
kunnen het
het zich
zich gezegd
gezegd houden.
houden.Kinderen
Kinderenspreken
spreken
de laatsten
.. Nol
Nol isisgeen
geenkind
kind;
hijis iseen
eengeestesproduct
geestesproduct
immers de
immers
de waarheid?
waarheid? Maar.
Maar ...
; hij
van
den heer
heer Multavidi
Multavidi (C.
(c. van
vander
der Pol).
Pol). Als
Alsereriemand
iemandvan
vandedebrave
brave
van den
woord
staat
Multavidiachter
achterhem
hem en
en
menschen in
dit boek
boekaan
aanhethet
menschen
in dit
woord
is, is,
staat
Multavidi
souffleert
hoorbaar;; tot het «schellinkje» zal dit minder doordringen, dus....
dus ....
souffleert hoorbaar
leder persoon
persoon in
in Van
Zwart tot
tot Rood
Rood is
de drager
drager van
van een
een of
ofander
ander
is de
Van Zwart
idee, vooroordeel,
vooroordeel, wanbegrip.
wanbegrip.Goedhart
Goedhartisisde
degepersonifieerde
gepersonifieerdeweldadigheid,
weldadigheid,
ondeugdstaan
staanscherp
scherp tegen,
tegen.
Pascal
vrijzinnigheid in persoon.
persoon. Deugd
Deugden
enondeugd
Pascal de
de vrijzinnigheid
over elkaar.
elkaar. Wie eenmaal
eenmaal dom
dom is,
is, doet
doeter
ernooit
nooitiets
ietsverstandigs.
verstandigs.Wie
Wieeenmaal
eenmaal
verstandig is,
....Met
Metuw
uwverlof.
verlof.IsIshet
hetgeen
geenkolossale
kolossale
verstandig
is, zegt
zegt geen
geen domheden
domheden....
dataanleg,
aanleg, goedheid,
goedheid,moederliefde
moederliefdeafhankelijk
afhankelijkzijn
zijn van
van
domheid te
te meenen,
meenen, dat
iemands geloof? Wie
Wie teteveel
veelbeweert,
beweert,beweert
beweertniets,
niets,zegt
zegthet
hetspreekwoord.
spreekwoord.
iemands
behoort dit
dit boek,
boek,waarvan
waarvanreeds
reedseenige
eenigefragmenten
fragmenten
littérair product
product behoort
Als littérair
in
de «Nieuwe
«NieuweGids»
Gids»verschenen,
verschenen, tot
tothet
hetgenre,
genre,dat
datininnabootsing
nabootsing van
van
in de
oudeHollandsch
Hollandschverminkt
verminkt
slordige
sprekers, een taaltje
taaltje bezigt,
bezigt, waaruit
waaruit ons
onsoude
slordige sprekers,
en verscheurd
verscheurd te voorschijn
voorschijn komt.
komt. Daar
Daar het
het ie voor hij klankmoeilijkheden
te leveren
leveren voor
voorauteur,
auteur, wordt
wordt er
ertelkens
telkens een
een n tusschen het
schijnt
schijnt op
op te
ditverhanselde
verhanseldevoornaamwoord
voornaamwoordgeplaatst,
geplaatst,b.v.
b.v.«waagde,n,ie,
«waagde.n.ie,
werkwoord en dit
werkwoord
» Grappigsteekt
steekthierbij
hierbijafafop
opp.p.259
259
schaamde.n.ie,
voeldem.ie,alsalsware,n,ie....»
ware'n.ie ....Grappig
schaamdeqvie, voeldeqvie,
«'n compleet geoutilleerde
geoutilleerde waschtafel,»
waschtafel,» op
opp.
p. 55komt
komt een
een plotselinge
plotselingelacune
lacune in
in
volkstaal:«Hij
«Hijwas
wasdus
dusgeen
geenman
manvan
vanwien
wienmen
men—- naar
naarmoeder
moederLoombergs
Loombergs
de volkstaal:
ie met
met 'n roomsch priester
schatting
- zou
hebben verwacht,
verwacht, dat
dat ie
schatting —
zou hebben
priester «à
«A tu
tu et
is het
het hier
hierschr.,
schr., die
diespreekt,
spreekt,maar
maar uit
uitden
denzin
zin
à toi»
zijn.» Natuurlijk
Natuurlijk is
A
toi» zou zijn.»
datmoeder
moederLoomberg
Loomberg ook
ookinindeze
dezeFransche
Franschewoorden
woorden
onderstelt
de lezer,
lezer,dat
onderstelt de
hare gedachten uit
uit;; iets
iets onmogelijks
onmogelijksvoor
voordit
dithelleveegje
helleveegjeder
derachterbuurten.
achterbuurten.
hare
naïftetedenken,
denken,dat
dateen
eenschr.
schr.met
metzulke
zulkesterke
sterke voorop
voorop'
Niemand is
is zoo
zoonaïf
Niemand
gestelde
begrippen, als
auteur, zich
zich iets
iets zal
zal storen
storen aan
aan
gestelde meeningen
meeningen en
en begrippen,
als auteur,
eenvoudig, argelooze
argelooze zielen,
zielen, die
die
opmerkingen
opmerkingen van
van recensent;
recensent ;diens
diens doel
doel is eenvoudig,
Van
Rood tot
tot Zwart
Zwart willen
willen leeren
leeren kennen,
kennen, voor
voor te
te bereiden
bereiden op
op hetgeen
hetgeen
Van Rood
hun
wacht.
E. S.
hun
wacht. E. S.
o0
De groote Dwaling,
R. Ede.
Ede. -— Amersfoort,
J. Slot
houwer.
SIothouwer.
Dwaling, door R.
Amersfoort, G. J.

Is het
het mogelijk
mogelijk de
dediepste
diepsteenenheiligste
heiligste
vraagstukkender
dermenschheid,
menschheid,
Is
vraagstukken
vragen,
waarover eeuwenlang
eeuwenlang de
de grootste
grootste denkers
denkers gepeinsd
gepeinsd en
en geschreven
geschreven
vragen, waarover
dan in
in deze
deze253
253bladzijden
bladzijden?
hebben,
oppervlakkiger te
hebben, oppervlakkiger
te behandelen dan
?
Onder de
de groote
groote dwaling
dwalingwordt
wordthet
hetChristelijke
Christelijke geloof
geloofbegrepen,
begrepen, eigenlijk
eigenlijk
Onder
Omdat de
demensch
mensch geen
geenverklaring
verklaring vindt
vindt voor
voorveel
veelwat
wat
zoo
wat alle geloof.
geloof. Omdat
zoowat
hem strijdig
strijdig schijnt
schijnt met een
een wijs
wijs en
enrechtvaardig
rechtvaardigGodsbestier,
Godsbestier, omdat
omdathij
hijinin
hem
zijn
eindigheid het
oneindige niet kan
kan overzien,
overzien, in
in zijn
zijn kleinheid
kleinheid van
van het
het
zijn eindigheid
het oneindige
onbegrensde
geen begrip
begrip heeft,
heeft, ininzijn
zijntijdelijkheid
tijdelijkheid niet
niet kan
kan beseffen
beseffen wat
wat
onbegrensde geen
tot het
hetontkennen
ontkennen van
van alal
eeuwigheid beteekent,
beteekent, gaat
gaat hij
hij eenvoudig
eenvoudig over
over tot
eeuwigheid
onstoffelijke.
het onstoffelijke.
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«Dus, bestaat
bestaat er
er niets?»
niets?»—- «Niets,
«Niets,absoluut
absoluutniets,»
niets,»antwoordde
antwoorddedededokter
dokter
«Dus,
kalm. p.
p. 127.
127.
kalm.
Die dokter
dokter heeft
heeft de
de wijsheid
wijsheid in
inpacht.
pacht. en
endie
diehet
hetweet,
weet,moet
moethet
hetzeggen.
zeggen.
Die
wonder, dat
datde
deman
manbekeerlingen
bekeerlingenmaakt,
maakt,zelfs
zelfseen
eenernstig
ernstig(!)(!)dominee
dominee
Geen wonder,
in «weinige
«weinige maanden»
maanden» geneest
geneest van
vanzijn
zijn«wanbegrippen»,
«wanbegrippen», hem
hem met
meteenige
eenige
in
tot vrijdenker
vrijdenker bevordert.
bevordert. Een
Eentweede
tweedepredikant
predikant
Multatuliaansche zinnen
Multatuliaansche
zinnen tot
ditwerkje
werkje vervalt
vervalt van
vanhalven
hal venduivel
duiveltottotwaanzinnige.
waanzinnige. ErErwordt
wordtinin
in dit
Ooktreft
treft
gestroopt en
en gemoord,
gemoord, de
deongelukkenrubriek
ongelukkenrubriek is
is rijk
rijk voorzien.
voorzien. Ook
gestroopt
men er
er nog
nogeen
eenpaar
paarkleine
kleineliefdesgeschiedenissen
liefdesgeschiedenissen in
in aan
aan en
eneenige
eenigedikke
dikke
men
woorden over
over dikke
dikke boeken
...Ziezoo,
Ziezoo,nunuzijn
zijnwij
wijer.
er.«Jan
«JanRap
Rapisiszeer
zeer
woorden
boeken.
....»» Voor
Voor de
de maats
maats van
van dezen
dezen Jan
Jan heeft
heeft De groote
groote Dwaling
Dwaling
vrijzinnig, zeer
vrijzinnig,
zeer.
wellicht iets aantrekkelijks.
wellicht
iets aantrekkelijks. E. S.
E. S.

VERTAALDE
VERTAALDE ROMANS.
ROMANS.
God en
en den
den Koning,
Koning, naar
naarhet
hetEngelsch
Engelsch van
vanMarjorie
Marjorie Bowen.
Bowen. Gabrielle
GabrielIeVere
Vere
Voor God
Campbell, door
de Bas.
Bas. —
- den
den Haag,
Haag, D.
D.A.A.Daamen,
Daamen,1912.
1912.
Campbell,
door M.
M. F.
F. de

streelend voor
voor onzen
onzennationalen
nationalen trots
trots tetezien,
zien,hcreveel
hoeveelvreemde,
vreemde.
Het isisstreelend
kennen;
en
lingen van
van naam
naam zich
zichbeijveren,
beijveren,onze
onzegeschiedenis
geschiedenisteteleeren
leerenkennen
lingen
; en
dan,
dan, als zij
zij er
er goed
goedininthuis
thuiszijn
zijngeraakt.
geraakt.die
dieniet
nietalleen
alleenbewonderen,
bewonderen,maar
maar
voorhet
hetkleine
kleineland,
land,waar
waarzich
zich
achting,
achting, eerbied,
eerbied, liefde zelfs
zelfs gaan
gaan koesteren
koesteren voor
Dankiezen
kiezen
zulk een
een groot
groot deel
deel van
vanEuropa's
Europa's lotgevallen
lotgevallenheeft
heeftafgespeeld.
afgespeeld.Dan
zulk
sommigen
het verleden
verleden van
van dit
ditvolk,
volk,inin
welks
middeneenmaal
eenmaal de
de
sommigen uit
uit het
welks
midden
weegschaal van
Europa werd
werd omhoog
omhoog gehouden,
gehouden, een
een zijner
zijner helden,
helden, om
om
weegschaal
van Europa
zij een
een stralenkrans
stralenkrans weven,
zoo schitterend,
schitterend, zoo
zoostralend,
stralend, in
in
wiens hoofd zij
wiens
weven, zoo
den
gloed van
vanphantasie
phantasie en
enwaarheid,
waarheid, dat
datzelfs
zelfsde
denuchterste
nuchterste onder
onder ons
ons
den gloed
door wordt
wordt ontroerd.
ontroerd. Wondermooi
verleden voor
voor ons
ons op,
op,
er
er door
Wondermooi leeft
leeft dan
dan dit verleden
getooid met
met de
de nationale
nationale kleuren,
kleuren, versierd
versierd met
met de
denationale
nationaledeugden.
deugden.
Van durf
durf en
en dapperheid,
dapperheid, van
van vroede
vroedevroomheid,
vroomheid,van
vannadenkend
nadenkendwikken
wikken
en
wegen, van
van volharding
volharding en
en taaie
taaie onverzettelijkheid
onverzettelijkheid getuigt
getuigt dit
ditverleden.
verleden.
en wegen,
Mannen
volk, zijn
zijn eigen,
eigen.
Mannen werden
werdentoen
toengeboren,
geboren, die
die aan
aan de
de spits
spits van
van ons
ons volk,
wendenininden
den
strijd,den
denreuzenstrijd,
reuzenstrijd,
schappen
doeltreffend wisten aan
aan te
te wenden
schappen doeltreffend
strijd,
met
pen of
of zwaard,
zwaard, in
in het
het Staatskabinet
Staatskabinet of
of op
ophet
hetslagveld
slagveldgevoerd
gevoerd;
maar
met pen
; maar
ofteteland,
land,vrijheid
vrijheid van
van handel
handel en
en
altijd
ter wille van
van de
de vrijheid,
vrijheid, ter
ter zee
zee of
altijd ter
bedrijf,
wering van
van geloofsdwang.
geloofsdwang.
bedri_jf,enennog
nog meer
meer dan
dan deze,
deze, ter wering
tijd, toen
toen Spanje
Spanje onze
onze landen
landen ininketenen
ketenentrachtte
trachtte teteslaan
slaan;; in
in de
de
In
In den tijd,
er ininFrankrijk
Frankrijkeneninin
Engelandhet
hetprotestantisme
protestantisme vervolgd
vervolgd
dagen,
dagen, toen
toen er
Engeland
zijn vorsten
vorsten met
met fellen
felienhaat
haat;
heteene
eeneland
landhet
hetedict
edictvan
van Nantes
Nantes
werd
werd door zijn
; het
herriep,
andere zijn
zijn papisme
papisme zoo
zoover
verdreef,
dreef, dat
datzelfs
zelfsde
depaus
pauswaar,
waar.
herriep, het
het andere
hand ophief,
ophief, traden
traden in
in «de
«delage
lagelanden
landenbibider
dersee»
see»mannen
mannen
schuwend
schuwend zijne
zijne hand
hun»Tot
»Tothiertoe
hiertoe en
enniet
nietverder!»
verder 1» door
doorgeheel
geheelEuropa
Europa
aan
het roer,
roer, die
die hun
aan het
doorkracht
krachtvan
vanwapenen
wapenengesteund,
gesteund,
deden
klinken, wier
wier stem
stem gehoord
gehoord en
endoor
deden klinken,
gehoorzaamd
eerst in
in Madrid,
Madrid, later
later aan
aan Theems
Theems en
en Seine
Seine
gehoorzaamdwerd
werdten
ten slotte,
slotte, eerst
beide.
ontlook ininhet
hetnederige
nederigeland
land;
eenvorstentrits,
vorstentrits,
Een
Een dynastie
dynastie van
van helden ontlook
; een
ander kan
kan aanwijzen.
aanwijzen. Met
Met kleine
kleine middelen
middelen werden
werden grootsche
grootsche
zooals
zooals geen
geen ander
wonder dat
dat mannen
mannen en
envrouwen
vrouwenvan
vantalent
talentzich
zich
doeleinden
doeleinden bereikt.
bereikt. Is
Is het wonder
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telkens weer
weer aangorden,
aangorden, hier
hier en
en in
telkens
in den
den vreemde,
vreemde, om
omdeze
dezefiere,
fiere, energieke,
energieke,
hunnedaden,
daden,
schrandere
te verdiepen
verdiepen ininhunne
schrandere «Stadhouders»
txStadhouders»tete beschrijven,
beschrijven, zich te
hunne
karakters tete peilen,
Een schoone
schoone taak,
taak,
hunne karakters
peilen, hunne
hunne gedachten
gedachten te
te volgen? Een
zijbij
bijhet
hetwoelen
woelender
derhooggaande
hooggaande zeeën,
zeeën, onder
onder
hen
te schetsen,
schetsen, zooals
zooals zij
hen te
barnende
als arenden
arenden zich
zich reppen,
reppen, ver
ver boven
bovenkleingeestige,
kleingeestige, eng,
eng'
barnende gevaren,
gevaren, als
hartige
het oog:
oog: de
de
hartige berekeningen
berekeningenverheven,
verheven,een
eenwijd,
wijd, ver,
ver, heerlijk
heerlijkdoel
doel in
in het
enhart.
hart.
oneindige vrijheid
vrijheid der
der onbeperkte
ruimten voor
voor hoofd en
oneindige
onbeperkte ruimten
Want
blijft, trots
trots hunne
hunne menschelijke
menschelijke zwakheden,
zwakheden, toch
toch altijd
altijdde
de
Want dit blijft,
Zij streden
stredenininhoofdzaak
hoofdzaakvoor
voorhooger
hoogerdingen
dingen
onsterfelijke
helden: Zij
onsterfelijke eer
eer dezer helden:
dan
aardsche macht
duizenden levens
levens
dan aardsche
machten
englans.
glans. Zij
Zij waagden
waagden en
en wonnen,
wonnen, duizenden
op
het spel
spel zeftend,
zettend, maar
maar hun
hun inzet
inzet gold
gold ook
ook eigen
eigen lot
lot en
en bestaan,
bestaan, in
in
op het
dienst hunner
dienst
hunner idealen.
idealen.
Marjorie
heeft met
metonbetwistbaar
onbetwistbaar talent,
talent, na
na diepgaande
diepgaande studie,
studie, ons
ons
Marjorie Bowen heeft
in drie
drie romans,
romans, waarvan
waarvan de
debovenstaande
bovenstaandehet
hetslotnummer
slotnummervormt,
vormt,een
eendezer
dezer
helden,
stadhouder Willem
lIlde geteekend
geteekend ten
ten voeten
voeten uit.
uit.Zoon
Zooneener
eener
helden, stadhouder
Willem den
den Illde
Engelsche prinses,
Enge1sche
prinses, gehuwd met
met de
dedochter
dochtervan
vaneen
eenEngelsch
Engelschkoning,
koning,en
enzelf,
zelf,
1688, koning
koning van
van Engeland,
Engeland, tot
tot aan
aan zijn
zijn dood,
dood, stond
stonddeze
dezeWillem
WillemEngeland
Engeland
na 1688,
zeer
na. Toch heeft
heeftde
degroote
grooteStaatsman,
Staatsman,dedeberoemde
beroemdeveldheer
veldheerererzich
zichnooit
nooit
zeer na.
tehuis
gevoeld. Zijn
Zijn geheele
geheeIeziel
zielhing
hingaan
aandedekleine
kleineRepubliek,
Republiek, die
diezijn
zijn
tehuis gevoeld.
Hoetreffend
treffendheeft
heeftMarjorie
Marjorie Bowen
BowenWillems
Willems
liefde dwepend
dwepend beantwoordde.
beantwoordde. Hoe
karakter
als een
eenbeeldhouwer,
beeldhouwer,die
diehet
hetzuiverste
zuiverstemarmer
marmer
karakter begrepen!
begrepen ! Hoe,
Hoe, als
tot zijn
zijn beschikking
beschikking heeft,
heeft, weet
weet zij
zij een
een koninklijk
koninklijk figuur
figuur van hem
hem te
te ont,
ont'
tot
werpen, die een
werpen,
een gansche
gansche galerij
galerij van
vanvorsten
vorstendomineert.
domineert.
dezeprins
prinsvan
vanOranje.
Oranje.Zeker,
Zeker,Marjorie
Marjorie
En
hoe echt
echtmenschelijk
menschelijk isisdeze
En toch, hoe
thuisininde
dedoolhoven
doolhovender
derpolitiek,
politiek,weet
weeteen
eenveldslag
veldslagtetebeschrijven
beschrijven
Bowen isis thuis
als een militair,
militair, kan
kan ons
ons zeden
zeden en
engewoonten
gewoontender
derzeventiende
zeventiende eeuw
eeuwvoor
voor
als
tooveren met
meteen
eenlevendigheid
levendigheidenengratie,
gratie,alsof
alsofhet
het
hedendaagsche
oogen tooveren
hedendaagsche
gebruiken gold.
paleis en
en hut
hut op
op hare
hare plaats,
plaats, kent
kent den
den Haag
Haag als
als
gebruiken
gold. Zij
Zij isis in
in paleis
Londen, maar
maar het grootst,
grootst, het
het allergrootst
allergrootst vindt ik
ik haar,
haar, waar
waar zij
zij Willem
Willem
Londen,
111 als
als echtgenoot
echtgenoot schetst,
schetst, als
alsechtgenoot
echtgenootenenals
alsvriend.
vriend.Zelden
Zeldenheeft
heeftiemand
iemand
III
woorden kunnen
kunnen beluisteren,
beluisteren, bij
bij intiem
intiemsamenzijn
samenzijn tusschen
tusschenden
denkoning
koning
de woorden
zijne gemalin,
gemalin,tusschen
tusschenOranje
OranjeenenPortland
Portlandgewisseld
gewisseld;
maarzooals
zooalsauteur
auteur
en zijne
; maar
ons verhaalt,
verhaalt, moeten
moeten zij
zij gesproken
gesproken hebben
hebben in liefde
liefde en
en smart,
smart, tot
totaan
aan
ze ons
bittere scheidingsure.
scheidingsure. Er
Erisisons
onsimmers
immerseen
eenDagboek
Dagboekvan
vandeze
dezeMaria
Maria
de bittere
Stuart bewaard
bewaard gebleven,
gebleven, waaruit
waaruit het
het nobele
nobelekarakter
karakter der
der vorstin,
vorstin, haar
haar
Stuart
hartstochtelijke liefde voor
voor haar
haar gemaal,
gemaal,glashelder
glashelderaan
aanhet
hetlicht
lichtkomt.
komt. Wie
hartstochtelijke
het bezit
bezitis isvan
van
boek
of van
de historische
biographischeschets,
schets,
in het
datdat
boek
of van
de historische
biographische
F. J.
J. L.L. Kramer,
Krämer, in 1890,
1890, bij
bij Beijers,
Beijers, te
te Utrecht
Utrecht uitgegeven,
uitgegeven, weet
weet dat
dat
door F.
Marjorie Bowens
op waarheid
waarheid isisgegrond.
gegrond.En
Enhet
het
Marjorie
Bowens teedere
teedere teekening
teekening geheel op
zijzoo
zoodiep
diepdoordrong
doordrong in
in het
het
strekke deze
auteur tot eeuwige
eeuwige eer,
eer, dat
datzij
strekke
deze auteur
verleden, zich
geheel vereenzelvigde
vereenzelvigde met
met de
de personen,
personen, die
dieinindat
datveel,
veel,
verleden,
zich zoo geheel
bewogen tijdperk
tijdperk op
op den
denvoorgrond
voorgrondtreden,
treden, dat
dathet
hetons
onsalallezende
lezendewas,
was,
bewogen
zij ons
onsheel
heeldicht
dichtnaderden.
naderden.ZijZijkwamen
kwamentot
totons,
ons,gedragen
gedragen op
op de
de
alsof zij
alsof
der romantiek,
romantiek, maar
maar het
het waarachtig
waarachtig licht
licht der
derwaarheid
waarheid schittert
schittert op
op
golven der
woelige wateren.
wateren.
de woelige
vertaling tracht
tracht het
hetoorspronkelijke
oorspronkelijke op
opzijde
zijdetetestreven
streven en
enisisdaar
daar
De vertaling
meestal gelukkig
geslaagd. Een
Een eeresaluut
eeresaluut ook aan
aan den
den uitgever,
uitgever, die
die dit
dit
meestal
gelukkig in geslaagd.
mooie boek,
boek, zoo
zooecht
echtHollandsch,
Hollandsch,datdat
landgenoot
der
schrijfstererer
mooie
eeneen
landgenoot
der
schrijfster
eens vreemd
vreemd van
van moet
moet opkijken,
opkijken, aan
aan het
hetHollandsche
Hollandschevolk
volkbracht.
bracht.
wel eens
ElISE SOER.
SOER.
ELISE
o
0
I.
13
13
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Winterkoningin. Elizabeth
Elizabeth Stuart,
Stuart, Koningin
Koningin van
vanBohemen
Bohemen en
enHaar
Haarverblijf
verblijf in
in
De Winterkoningin.
Die Haghe.
Die
Haghe. Historische
Historische Roman
Roman 1613-1632,
1613-1632, door
door Marie
Marie Hay.
Hay. —- Uitgave
Uitgavevan
van
H. Honing,
Honing, te
te Utrecht,
Utrecht, 1912.
1912.
H.

Weder
een kloeke
kloekehistorische
historischeroman
romanvan
van4-45
445bladz.,
bladz.,uit
uithet
hetEngelsch
Engelsch
Weder een
vertaald. Laat
Laat ik
ik er
er dadelijk
dadelijk bijvoegen
bijvoegen:
eenevertaling,
vertaling,die
diezich
zichaangenaam
aangenaam
vertaald.
: eene
inhoud de
de moeite
moeite loont.
loont. Bij
Bijonze
onzeEngelsche
Engelsche
laat lezen,
boek, welks
welks inhoud
laat
lezen , een boek,
buren
buren wordt de
de historische
historische roman
roman meer
meer en
enmeer
meergeliefd.
geliefd.Het
Hetisisverbazend,
verbazend,
zoovele
van dit
ditgenre
genreininkorten
korten
tijd
zien
verschijnen,zoovele
zoovelegoede,
goede,
zoovele van
tijd
te te
zien
verschijnen,
ooktrachten
trachten aan
aande
dekarakters
karakters volle
vollerecht
recht
die van
van ernstige
ernstige studie
studie getuigen,
getuigen, ook
doen wedervaren.
wedervaren.
te doen
beelden uit
uit het
hetverleden
verledendoemen
doemen op
opbij
bij het
het
Winterkoningin !! Wat
De Winterkoningin
Wat al beelden
lezen van
van dien
dien half
halfuit
uitspot,
spot,half
halfuit
uitmedelijden
medelijdenverleenden
verleendentitel
titelder
deronge,
onge.
lezen
opHollands
Hollandsgastvrijen
gastvrijen bodem
bodem als
alsvluchte
vluchte.,
lukkige vorstin,
vorstin, die
die vele
velejaren
jaren op
lukkige
linge toefde. In dit boek zien wij haar ten voeten uitgebeeld: Een derlingetofd.Ibkzinwjhartevouigbld:Eenr
beminnelijkste
prinsessen uit het
het genotzuchtige
genotzuchtigehuis
huisStuart;
Stuart;zij,
zij,die
dieals
alshare
hare
beminnelijkste prinsessen
dendood
doodjoeg,
joeg,
grootmoeder,
betooverde, ja, in
in den
grootmoeder, Maria
Maria Stuart,
Stuart,vele
vele mannen
mannen betooverde,
met
allerverleidelijksten
met dien
dien glimlach
glimlachvol
volbekoring,
bekoring,dien
dien
allerverleidelijkstenglimlach,
glimlach, waar
waar',
mede zij nog voor ons staat, onze hulde, onze bewondering opeischend. medzijnogvrsta,zehuldonbwrigpeschnd.
Maar achter
achter haar
den rooden
roodenachtergrond
achtergrond van
vanvlammende
vlammende
Maar
haar verschijnen
verschijnen tegen den
den dertigjarigen
dertigjarigen krijg.
krijg. Ook
Ook zij
zij hielp
hielp die
diedemonen
demonen
dorpen,
furiën van
van den
dorpen, de
de furiën
ontketenen.
Was haar
haar Paltzgraaf
Paltzgraaf een
een zwak
zwak werktuig
werktuig in
inde
dehanden
handenvan
van
ontketenen. Was
geestdrijvers en
eerzuchtigen, niet
minder zwak
zwak stond
hij voor
voor de
de vrouw,
vrouw,
geestdrijvers
en eerzuchtigen,
niet minder
stond hij
die hij
hij zoo
zooliefhad,
liefhad.dat
dateeneen
koninginnekroonhem
hemnauwlijks
nauwlijks goed
goed voor
voor
die
koninginnekroon
den
haar
Zij. de
de hooge
hoogedochter
dochter Albions,
Albions. had
hadniet
nietgenoeg
genoeg aan
aan den
haar scheen.
scheen. Zij,
nederigen titel
van Paltzgravin.
Paltzgravin. Dit leidde
leidde tot
totzijn
zijnondergang
ondergangen
enden
denhare,
hare.
nederigen
titel van
tot den
den ondergang
ondergang van
van duizenden.
duizenden.
De Eng.
Eng. auteur
auteur trekt
trekt in haar
haar talentvol
talentvol geschreven
geschreven boek
boek al
al tetezeer
zeerpartij
partij
voor hare
hare landgenoote.
landgenoote. De
DeStuarts
Stuartsverloochenden
verloochenden ook
ook inindeze
dezeElisabeth
Elisabeth
voor
hun genotzucht,
genotzucht. noch
noch hunne
hunnelichtzinnigheid.
lichtzinnigheid.Frederik
Frederik was
was een
eenjonge
jonge
noch hun
waaghals, in overmoed
overmoed en
enverwaandheid
verwaandheidmet
metalle
alleervaring
ervaringspottend,
spottend.zich
zich
waaghals,
volstrekt
bewust van
van zijn
zijn plichten
plichten als
alskoning
koningenenkrijgsman,
krijgsman.maar
maar ook
ook
volstrekt niet
niet bewust
Elizabeth gaat
niet vrij
vrij uit
uitinindeze.
deze.Objectief
Objectief
deze
historischeroman
roman
Elizabeth
gaat niet
is is
deze
historische
die. als
alsprinses
prinsesvan
vanOranje,
Oranje. harer
harer
allerminst
Sol ms. die,
allerminst geschreven.
geschreven. Amalia
Amalia van Solms,
voormalige gebiedster
gebiedster zulk
zulk een
eenedelmoedige
edelmoedigebeschermster
beschermster bleek,
bleek. aan
aan wie
wie
voormalige
Elizabeth en hare
hare kinderen
kinderen zoo
zooonnoemelijk
onnoemelijkveel
veeltetedanken
dankenhebben,
hebben.wordt
wordt
Elizabeth
hier als
als plomp
plomp en
enonhandig
onhandigvoorgesteld.
voorgesteld. Ieder,
Ieder.die
diehet
hetMauritshuis
Mauritshuis in
in
hier
H'Iag bezoekt,
bezoekt.waar
waarFrederik
Frederik Hendriks
Hendriks gemalin
gemalin in
in haar
haar trotsche
trotsche schoon,
schoon.
den Haag
is afgebeeld,
afgebeeld. met
met dien
dien vasten
vasten blik
blik ininhare
harefluweeldonkere
fluweeldonkere oogen,
oogen. kan
kan
heid is
heid
zich zelf
zelf overtuigen
overtuigen van
vandede
onwaarheid.waarmede
waarmedeMarie
Marie Hay
Hay hier
hier aan
aan
zich
onwaarheid,
schilderen is
is geweest.
geweest. Ook
Ookininverstand
verstandisisAmalia
Amaliadedemeerdere
meerderegebleken
gebleken
het schilderen
van Elizabeth,
Elizabeth. al
al beschikte
beschikte de
de Winterkoningin
Winterkoningin over
over meer
meer geest
geest en
envernuft
vernuft
van
in den
den omgang.
omgang.
deneilander
eilanderinin
zijn
zelfgenoegzaamheidenenaanmatiging
aanmatigingblijft
blijft
Iets van
van den
Iets
zijn
zelfgenoegzaamheid
den
Brit aankleven,
aankleven. hoe
hoe cosmopolitisch
cosmopolitisch hij
hij zich
zich wane.
wane. Toch,
Toch.trots
trotsdeze
deze
den Brit
is De Winferkoningin
zeer boeiend
boeiend boek.
vol mooie,
mooie,
aanmerkingen. is
aanmerkingen,
Winterkoningin een
een zeer
boek, vol
kernachtige gezegden,
gezegden. niet
niet zonder
zonder humor
humor hier
hier en
en
fijne beschrijvingen
beschrijvingen en kernachtige
fijne
daar. Sommige
Sommige tafereelen
tafereelen zijn
zijn treffend
treffend door
dooreenvoud
eenvoudenenbeeldrijke
beeldrijketaal.
taal.
daar.
De tegenstelling
tegenstelling tusschen
tusschenElizabeths
Elizabeths praalrijke
praalrijke inkomst
inkomst tetePraag
Praag en
enhaar
haar
bedreigde stad,
stad. isis mooi
mooiweergegeven.
weergegeven. De
Deomgang
omgang
overhaaste vlucht
overhaaste
vlucht uit
uit de bedreigde
wijgelukkig
gelukkig
der vorstin
vorstin met
met hare
haredames
dameswordt
wordtaardig
aardiggeschetst,
geschetst. terwijl
terwijlwij
der
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weinig meer
meer van
van den slag
slag bij
bij den
denWiften
WittenBerg
Berghooren
hoorendan
danFrederik
Frederikzelf
zelf,
weinig
,
aan hofintrigues
hofintrigues niet
niet veel
veel tijd
tijdwordt
wordtvermorst.
vermorst. De
Deromantische
romantische verhou,
verhou,
en aan
der Winterkoningin
Winterkoningin tot vele
vele mannen
mannen in
in hare
hare omgeving,
omgeving, isissprookjes,
sprookjes'
ding der
Ook hierdoor
hierdoor wordt
wordtde
debelangstelling
belangstelling in
in dit
dit boek
boek
achtig
teer geschetst.
geschetst. Ook
achtig teer
Hetgezin
gezinvan
vanFrederik
Frederik V
V ging
ging
sterker,
verder doorleest.
sterker, naarmate
naarmatemen
men verder
doorleest. Het
indertijd niet
onopgemerkt door het
het leven.
leven.
indertijd
niet onopgemerkt
Bij
de groote
grootekinderschaar,
kinderschaar, waarvan
waarvan Elizabeth
Elizabethzelve
zelveschertsend
schertsendzeide
zeide:
Bij de
:
«Het schijnt
schijnt dat
dat Gods
Godsmilddadigheid
milddadigheid alleen
alleenininden
denvorm
vormvan
vankinderen
kinderen over
over
wordt uitgestort,»
uitgestort,» moest
moest het
het moederlijk
moederlijk hart
hart vaak
vaak sterk
sterk beproefd
beproefd wor,
wor,
ons wordt
den, dit
dit alles
allesisismooi
mooiverteld
verteld;
maar het
het leed,
leed, der
der koningin
koningin door
door de
de ont,
ont,
den,
; maar
hoofding van
van haar
haarbroeder,
broeder, koning
koningKarel
Karel I,J,toegcbracht,
toegebracht, heel
heel de
de tijd
tijd der
der
hoofding
nietbesproken,
besproken,
vernedering van
van het
hethuis
huisStuart,
Stuart,wordt
wordthier
hierweinig
weinigofofniet
diepe vernedering
het moeilijk
moeilijk is,
is, dankbaar
dankbaar te
zijn voor
voor genoten
genoten gun,
gun,
haast verzwegen.
haast
verzwegen. Dat het
te zijn
sten,
bewijst deze
deze geschiedenis
geschiedenis ook
weer. Holland
Holland toch
tochbood
boodder
deront,
ont'
sten, bewijst
ook weer.
zwervelinge jarenlang
jarenlang een
een woonstee,
woonstee,ook
ookgeldelijke
geldelijkehulp
hulpwerd
werdhaar
haar
troonde zwervelinge
In Ketenen
Ketenen van
van Hoogheid,
Hoogheid, door F.
F. A.
A. Buys,
Buys, kan
kan men
men
meermalen verstrekt.
verstrekt. In
vrij
vinden over
overdingen,
dingen,die
diededeEngelsche
Engelsche
Schrijfsterstillekens
stillekensvoorbij
voorbij
vrij wat vinden
Schrijfster
gaat
ik herhaal
herhaal:: een
een mooi
mooiinterressant
interressantboek,
boek,dat
datsoberder
soberderwordt,
wordt,aan
aan
gaat Toch, ik
ouderdomwordt
wordtbeschreven,
beschreven,enenhaar
haarzonder,
zonder'
helderheid wint,
wint, als
alsElizabeths
Elizabethsouderdom
ling huwelijk
huwelijk met
met lord
lord Craven.
Craven. Over
Overhaar
haardood
doodslechts
slechtsweinige
weinigewoorden,
woorden,
door haar
haar neef,
neef, Karel
Karel II,
11, te
te midden
midden zijner
zijner lichtzinnige
lichhinnige hofhouding
hofhoudinggespro,
gespro,
Winterkoninginop
opden
denachter,
achter'
ken.
Met dedereëele
reëeIegeschiedenis
geschiedenisvan
vandede
ken. Met
Winterkoningin
wij bedenken,
bedenken, dat
dat maar
maar eene
eene dochter
dochter uit
uit het
hettrotsche,
trotsche, licht,
licht,
grond,
willen wij
grond, willen
zinnige, oppervlakkige
oppervlakkige geslacht
geslacht der
der Stuarts
Stuarts een vlekkelooze
vlekkelooze vorstin
vorstin isis ge,
ge'
zinnige,
weest:
gemalingemalin
van Willem
denWillem
II1d,.
S.
weestMaria,
: Maria,
van
den Ind'. E.E.S.

o
0
Wohlbrück. Het
Nieuwe geslacht.
geslacht. Bewerking
Bewerking van
van Mevr.
Mevr. Wesselink-Van
Het Nieuwe
Wesselink—Van
Olga Wohlbriick.
Rossum. —
- Amsterdam,
Amsterdam, Van Holkema en Warendorf.

Olga Wohlbriick
Wohlbrück kent
kent blijkbaar
blijkbaar het
het moderne
moderne Berlijn
Berlijn door
door en
en door,
door, en
en
Olga
onderhoudend over
over te
te vertellen.
vertellen.
weet er onderhoudend
weet
Het «nieuwe
«nieuwe geslacht»,
geslacht», waarover
waarover zij
zij het
het ditmaal
ditmaal heeft,
heeft, isisspeciaal
speciaal
Het
1870opgekomen
opgekomenBerlijnsche
Berlijnschemiddenstand,
middenstand, die,
die,samengesteld
samengesteld uit
uit
de
sinds 1870
de sinds
Germaansche
Semitische elementen,
elementen, de
derepresentanten
representanten der
derPruisische
Pruisische
Germaansche en
en Semitische
tracht te
te groeien.
groeien.
aristocratie
aristocratie over 't hoofd tracht
een niet,Berlijner,
niet,Berlijner, die
die afafenentoe
toeeen
eenpittig
pittigwoordje
woordje
Volgens 't zeggen van
van een
het boek,
boek,isisditdit
«nieuwe
ras»
geformeerduituit:
«veelzweet,
zweet,
meepraat
meepraat in
in het
«nieuwe
ras»
geformeerd
: «veel
veel
bloed, veel
veel geld
geld en
enheel
heelveel
veelparfumerie.»
parfumerie.»
veel bloed,
de zaak
zaak duidelijk
duidelijk onder
onderwoorden
woordengebracht.
gebracht.
Daarmee is
is de
door
persoon
levensloop
van den
den
En
in beeld
beeldgebracht
gebrachtwordt
wordtzijzijdoor
En in
persoon
en en
levensloop
1.7an
den
«held»,
Peter Jell.
Afkomstig uit
uit een
eenwinkeltje
winkeltje in
inPosen,
Posen, isishij
hijmet
metden
«held», Peter
Jell. Afkomstig
grooten
stroom van
van Poolsche
Poolscherasgenooten
rasgenootennaar
naardedeRijkshoofdstad
Rijkshoofdstadgekomen
gekomen
grooten stroom
totsneeuwvegen
sneeuwvegentoe,
toe,aangepakt
aangepakt
fortuin te
te maken
maken;; heeft
heeft daar
daar van
vanalles,
alles,tot
om fortuin
komen;
dooreeneen
toeval
eerst
verslaggeverenenweldra
weldra
aan den
den kost
kosttetekomen
om aan
; isisdoor
toeval
eerst
verslaggever
tem ; weet
zich geld
geld teteverschaffen
verschaffen door
door
redacteur
bij De Werelds
redacteur geworden bij
Wereldstem;
weet zich
grondspeculatie
den omtrek
omtrek van
vanBerlijn
Berlijnmisschien
misschienmeer
meerdan
danergens
ergens
grondspeculatie (die
(die in den
looptiedereen
iedereenomver,
omver,die
diehem
hembijbijzijn
zijncarrière
carrière
elders
beteekenen heeft)
heeft);; loopt
elders te beteekenen
den weg
weg staat
staat;; en
en bereikt
bereikt aan
aan 't eind van
van het
hetverhaal
verhaalde
devervulling
vervullingvan
van
in den
doorarm
arm aan
aan arm
arm te
te wandelen
wandelen met
met den
den heer
heer von
von
zijn
hoogsten wensch,
wensch, door
zijn hoogsten
ouden stempel.
stempel. —
- Hij
Hij isis geen
geen duivel.
duivel.
Paulsin,
geacht bankier
bankier van
Paulsin, een
een geacht
van den ouden
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heeft zijn
zijn impulsies
impulsiesvan
vangoedheid,
goedheid,zelfs
zelfsvan
vaneerlijkheid.
eerlijkheid.Hij
Hijheeft
heeftalleen
alleen
Hij heeft
maar zoo'n
zoo'n onstilbaren
onstilbarenhonger
hongernaar
naarverhooging
verhoogingvan
vanmaatschappelijke
maatschappelijkepositie,
positie,
maar
eenhartstocht
hartstocht naar
naarmacht,
macht, die
die hem
hem geen
geenrust
rustlaat.
laat.
en een
gelijke richting
richting met
met hem
hemmarcheeren
marcheerenallerhande
allerhandebijpersonen
bijpersonen::de
de advo,
advo.
In gelijke
Labisch, wiens
wiens voorouders
voorouderswaarschijnlijk
waarschijnlijkininden
denHugenotentijd
HugenotentijdLabiche
Labiche
caat Labisch,
geheeten, en
enhet
hetfijnere
fijnereconfituriersvak
confituriersvak naar
naar Berlijn
Berlijn hebben
hebben over,
over.
hebben geheeten,
gebracht. Dan, diens
diens schoonvader,
schoonvader, de
defabrikant
fabrikant ininlingeriën,
Iingeriën,Spohnagel,
Spohnagel,die
die
gebracht.
kunnenkrijgen,
krijgen,als
alshijhijzijn
zijndochters
dochters
maareen
eenrijken
rijken
alles gedaan
gedaan tetekunnen
meent alles
maar
bruidschat meegeeft.
meegeeft. En
En niet
niet het
hetminst
minstdiens
dienshuisdame,
huisdame,die
dieeigenlijk
eigenlijkeen
een
bruidschat
Schmidtis,is,maar
maar«de
«debarones»
barones»genoemd
genoemdwordt,
wordt,omdat
omdatzij,
zij,vóór
vóórhaar
haar
weduwe Schmidt
huwel~ik met
metwijlen
wijlenden
denheer
heerSchmidt,
Schmidt,een
eenblauwmaandag
blauwmaandaggetrou.wd
getrouwdisisgeweest
geweest
huweliik
met zekeren
zekeren baron
Secken, van
van wien
wien zij
zij zich
zichheeft
heeftlaten
latenscheiden.
scheiden.
met
baron von Secken,
banden van
van liefde
liefde en
en huwelijk
huwelijk worden
worden inincrezen
dezen kring
kring ge,
ge.
Eerbied voor
Eerbied
voor banden
respecteerd
. . . zeker,
zeker, zoolang als
dede
kraam
respecteerd ...
als het
hetduurt
duurtenenin in
kraamder
derbetrokkenen
betrokkenen
pas komt.
komt.IsIsdat
datniet
niet
geval,
dan
schimpen
«burgerrnoraal»,waar,
waar.
te pas
hethet
geval,
dan
schimpen
zijzijopop«burgermoraal»,
in «de
«deruimere
ruimereopvaftingen
opvattingenvan
vangrootstedelingen
grootstedelingengeen
geen
plaatsmeer
meeris.»
is.»
voor in
plaats
stuk het
het meest
meest soliede
soliedewoord
woordgesproken
gesprokenwordt,
wordt,
Merkwaardig, dat
Merkwaardig,
dat op
op dit stuk
niet aan
aan een
eenburgerlijke
burgerlijke koffietafel,
koffietafel, maar
maar inineen
een
gesprektusschen
tusschentwee
twee
niet
gesprek
adelijke jongelui, die,
die,wegens
wegensgeldgebrek,
geldgebrek,erertoe
toezijn
zijnmoeten
moetenkomen,
komen, handels,
handels.
adelijke
reizigers bij
Co. te
te worden.
worden.
reizigers
bij Spohnagel
Spohnagel en
en Co.
hun beurt
beurt smalen
smalen en
enrazen
razenzijzijook
ookwel
weleens
eensopop«verouderde
«verouderdeidealen*.
idealen».
Op hun
Maar
op aankomt,
aankomt, als
als graaf
graaf Saliani
Saliani in
in de
de«Charité»
«Charité» ligt
ligtwegens
wegens
Maar als
als het
het er
er op
een wond
wond aan
aan zijn
zijn hoofd,
hoofd, tengevolge
tengevolge van
van een
eenwild
wildavontuur,
avontuur, en
en von
von
een
Poelnitz
Poelnitz hem
hem bezoekt,
bezoekt, dan
dan bekijkt
bekijkt deze
dezeeerst
eersteenige
eenigeminuten
minutende
denaden
naden
zijner handschoenen en
en zegt
zegtdaarna
daarnaernstig
ernstig::
zijner
«Zie je,
Saliani, ik
heb het
het licfdeveinzen
liefdeveinzen (om geld)
geld) nooit
nooit kunnen
kunnen doen.
doen.
«Zie
je, Saliani,
ik heb
Als men
men thuis
thuis een
een moeder
moeder heeft
heeft en
entwee
tweezusters,
zusters, die
dievan
vandedepaar
paarstuivers
stuivers
leven welke
welke men
menhaar
haarzendt,
zendt,enendedepaar
paarpenningen,
penningen,die
diezijzijheimelijk
heimelijkmet
met
leven
dannog
nogaltijd
altijdidealen
idealenhebben,
hebben,en
enliever
liever
handwerken
die dan
handwerken verdienen,
verdienen, en
en die
van honger
honger omkomen
omkomen dan
dan iets
ietstetedoen
doenwat
watmet
methaar
haarbegrip
begrip van
van eer
eer en
en
van
vrouwelijke waardigheid
waardigheid in strijd
strijd is,
is, —
- wat
wat zij
zij niet
nietmet
metfatsoen
fatsoenenengeweten
geweten
vrouwelijke
in overeenstemming
overeenstemming kunnen
kunnen brengen
brengen ....
Tja 1I dat
dat geeft
geeft af;
af; dat
dat blijft
blijft als
als
. . Tja
lood
aan jejejaspanden
jaspanden hangen.
hangen. En
En als
als ikikbij
bijhaar
haar aan
aan den
den disch
disch zit,
zit, die
die
lood aan
is, dat
dat steeds
steeds de
de een
eenop
opden
denander
anderbij
bijhet
hettoetasten
toetastenwacht,
wacht,
zoo armoedig
armoedig is,
om
niet onnadenkend
onnadenkend meer
meer tetenemen
nemendan
danhem
hemis is
toegemeten,—-dan
danword
word
om niet
toegemeten,
ik door
door trots
trots beheerscht,
beheerscht, alsof
ik aan
aan de tafel
tafel van
van den
den koning
koning zat.
zat. Want
Want
ik
alsof ik
ik
voeltelkens
telkensopnieuw,
opnieuw, dat
datikikuit
uiteen
eengeslacht
geslachtstam,
stam,waar
waar vrouwen
vrouwen ook
ook
ik voel
in de
de bekrompenste
bekrompenste omstandigheden
omstandigheden dame
dameblijven
blijvenenendedetraditie
traditieder
derfamilie
familie
in
eere houden.
houden. En
Endan
dan
wordik ik
altijdweer
weervan
vanden
denweg
weggebracht,
gebracht, die
die
in eere
word
altijd
tot
meisjes voert
Spohnagel er
er een
een is.»
is.»
tot jonge meisjes
voert zooals
zooals Dolly Spohnagel
«Mijn
gestorven. En
En ik
ik heb
hebgeen
geenzusters,*
zusters,» zei
zei Saliani
Saliani.. ...
is jong gestorven.
«Mijn moeder is
De vertaalster
vertaalster had
had geen
geen gemakkelijke
gemakkelijke taak
taak op zich
zich genomen,
genomen, zich
zich door
door
het Berlijnsche
Berlijnsche jargon
boek heen
heen teteslaan,
slaan, en
enzij
zijheeft
heeft die
die inin
het
jargon van
van dit
dit boek
hoofdzaak
veel tact
tact volbracht.
volbracht.
hoofdzaak met veel
is, hier
hier en
endaar
daar op
opslordigheden
slordigheden te
te stuiten,
stuiten,
Zóó
dat het
hetjammer
jammer is,
goed, dat
Z66 goed,
op taalvergissingen
taalvergissingen als
als daar
daar zijn
zijn:: het
hetDuitsche
Duitsche«augenscheinlich»
«augenscheinlich»(blijk,
(blijk.
en
en op
of
baar)
met het
hethollandsche
hollandsche«oogenschijnlijk»
«oogenschijnlijk»(schijnbaar)
(schijnbaar);; of
baar) weer
weer te
te geven met
aan
een bruid
bruid een
een«flierbouquet»
«flierbouquet»tetelaten
latenoverhandigen,
overhandigen, wat
wat er
er wel
wel een
een
aan een
(<<Flieder»)
zal zijn geweest.
C.
van
seringen
van
seringen
(«Flieder»)
zal zijn geweest. G.G.C.
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Het wollen
wollen kleed.
kleed. Naar
Naarhethet
Franschvan
vanHenri
HenriBordeaux,
Bordeaux,door
doorM.
M.C.C.Lansdorp—
LansdorpHet
Fransch
Dumans.
- Amersfoort,
Amersfoort, G. J.
J. Slothouwer.
Slothouwer.
Dumans. —

werken van
van Henri
HenriBordeaux
Bordeaux zijn
zijn uit
uiteen
eenoogpunt
oogpuntvan
vanschoonheid
schoonheid
De werken
Langzaar:1opgetrokken,
opgetrokken, stevig
stevigininelkaar
elkaar
en moraal
moraal stellig
stelligaan
aantetebevelen.
bevelen.Langzaam
gezet,
zij een
eenindruk
indrukvan
vansoliditeit.
soliditeit.DeDe
schrijverhaast
haastzich
zichniet,
niet,maar
maar
gezet, geven zij
schrijver
noopt ook
ook zijn
zijn lezers
lezers tot
tot geduld.
geduld. Het
Het isishem
hemminder
minder om
om de
deontknooping
ontknooping
noopt
te doen,
doen, dan
danwel
welom
omkarakterstudie
karakterstudie te
te geven.
geven. Zoo
Zoo ook
ookininbovengenoemd
bovengenoemd
te
bock laat
laat auteur
auteur voor
deel zijn
zijn held zich
zich zelf
zelf ontleden
ontleden en
en oor,
oorbock
voor een
een groot
groot deel
Om deze
dezeen
enandere
andereredenen
redenenachten
achtenHollandsche
Hollandschevertalers
vertalersen
enuitgevers
uitgevers
deelen. Om
het
zeker der
der moeite
moeite waard
waard deze
dezewerken
werkenininonze
onzetaal
taalover
overtetebrengen,
brengen,
het zeker
echter, zooals
zooals meestal,
meestal, een
eenweinig
weiniggunstige
gunstigemetamorphose
metamorphose onder,
onder.
waarbij zij
waarbij
zij echter,
de hand
hand in
ineigen
eigentaal,
taal,men
menbegrijpt
begrijpt hoe
hoe
gaan.
Heeft auteur
auteur iets
iets zwaars
zwaars op
gaan. Heeft
op de
wordt, als
alszijn
zijnvloeiend
vloeiendFransch
Fransch ininietwat
ietwatstijf
stijfHollandsch,
Hollandsch,
drukkend
drukkend dit wordt,
gecorrigeerd bovendien,
bovendien,wordt
wordtomgezet.
omgezet.L'esprit
L'espritFrangais
Françaiszoekt
zoektmen
men
vluchtig gecorrigeerd
er te
te vergeefs,
vergeefs, eer
eerweeft
weeftzich
zichiets
ietsvan
vandedesomberheid
somberheidmaar
maar ook
ook van
van het
het
er
grootsche der
Duitsche wouden door
door de
deromans
romansvan
vanBordeaux.
Bordeaux. Innig
Innig wee,
wee.
grootsche
der Duitsche
moedig doet
hier weer
weer het
het figuurtje
figuurtje aan
aan van
van haar,
haar, die
die het
het wit
witwollen
wollen
moedig
doet ook hier
kleedje op
op haar
haar bruidsdag
bruidsdag droeg.
droeg. Zoo
Zoofijn
fijngepenseeld
gepenseeldwordt
wordtRaymonde
Raymonde
kleedje
ons voorgetooverd,
voorgetooverd, dat
dat men
men moeite
moeiteheeft
heeftaan
aanhet
hetbestaan
bestaanvan
vanzulk
zulkeen
een
ons
Is zij
zij niet
niet eer
eerhet
hetideaal
ideaalvan
vanonschuldige
onschuldige
etherisch persoontje
etherisch
persoontje te
te gelooven.
gelooven. Is
liefde en
en vroomheid,
vroomheid, te
te teer
teervoor
voordeze
dezewereld
wereld?
Dubbelgrof
grofsteekt
steektde
de
liefde
? Dubbel
af bij
bijdit
ditbeminnelijke
beminnelijkevrouwtje.
vrouwtje.Hij
Hijbezat
bezateen
eenlam
lamvan
vanzeldzame
zeldzame
echtgenoot af
schoonheid,
zonder dit te
te willen
willenerkennen
erkennenen
enofferde
offerdehet
hetaan
aanzijn
zijnegoïsme.
egoïsme.
schoonheid, zonder
Was hij
hij echter
echter geheel
geheeltoerekenbaar
toerekenbaar?
?
De aviatiek
aviatiek heeft
heeft reeds
reeds lang
langhaar
haarintrede
intredegedaan
gedaanininonze
onzehedendaagsche
hedendaagsche
boek een
eenplaatsje
plaatsjegevonden.
gevonden.Voor
Voorleesgezelschappen,
leesgezelschappen,
litteratuur,
litteratuur, en
en ook in dit boek
bij voorkeur
voorkeur geen
geenvreemde
vreemde talen
talen willen,
willen, isis Het
wollen kleed
kleed aanbevelensaanbevelens
die bij
Het wollen
waardige lectuur.
E. S.
waardige
lectuur. E. S.
o
0
van Avonlea
Avonlea door
doorL.1.M.
M.Montgomery
Montgomery,
- (Haarlem
(Haarlem,, Tjeenk
Tjeenk Willink.)
Willink.)
Anne van
,—

Met vreugde
vreugde begroeten
begroeten wij
wij dit
dit vervolg
vervolg op
opL.L.M.
M.Montgomery,s
Montgomery,s Ann
Ann of
Met
the Green
Green Gables,
Gables, (in het
het Nederlandsch
Nederlandsch vertaald
vertaald onder
onder den
den titel
titel:: zln
»lnveilige
veilige
haven».
havenz.
Zelden
gebeurt het,
het, dat
dateen
eenvervolg-vertelling
vervolg-vertellingzoo
zooeerlijk
eerlijkbeantwoordt
beantwoordt
Zelden gebeurt
aan
verwachtingen, opgewekt
hetgeen daaraan
daaraan voorafging.
voorafging. Nu de
de
aan de verwachtingen,
opgewekt door hetgeen
heldin zelve
zelve te
te groot
groot was
was geworden
geworden om
om den
den schat
schat van
van kostelijken
kostelijken kinder
kinder:
heldin
humor te debiteeren,
debiteeren, die
die de
degroote
grootebekoring
bekoringvan
vanhaar
haarvroegste
vroegstelotgevallen
lotgevallen
humor
uitmaakte, is daarvoor
daarvoor op
opzeer
zeertactvolle
tactvollemanier
maniereen
eentegemoetkoming
tegemoetkomingbedacht.
bedacht.
uitmaakte,
ook ditmaal
ditmaal weer
weer een
een geestig
geestig kind
kindop
op
auteur deed de
de gelukkige
gelukkige greep,
greep, ook
De auteur
het tapijt
tapijt te
te brengen,
brengen, en
enwel
welnu,
nu,voor
voor
variatie,een
eenjongetje,
jongetje,dat
daterg
erg
het
dede
variatie,
veel kattekwaad
kattekwaad doet, erg
erg veel
veel huiselijke
huiselijke ongelukken
ongelukkenteteweeg
weegbrengt,
brengt,maar
maar
toch
onweerstaanbaar lief
en aardig
aardig is.
benovertuigd
overtuigddat
datduizenden
duizenden
toch onweerstaanbaar
lief en
is. lkIkben
lezers zich
zich met
met Davy's
Davy's vragen
vragen en
enantwoorden
antwoordenweer
weerevenzeer
evenzeerzullen
zullenverma,
vermalezers
ken,
als een
een paar
paarjaar
jaargeleden
geleden met
met die
die van
van de
dekleine
kleineAnna,
Anna, die
diehier
hierals
als
ken, als
zijn opvoedster fungeert.
fungeert.
zijn
is ook
ooknu
nuMej.
Mej.Betsy
BetsydedeVries
Vriesererin in
geslaagd,het
hetverhaal
verhaal
Even
als toen, is
Even als
geslaagd,
zeer
vertalen. Dat
Datwil
wilzeggen
zeggen:
wijvergeten
vergeten onder
onder de
de lezing
lezinggeen
geen
zeer goed
goed te vertalen.
: wij
oogenblik
dat wij
wij in
in een
een ander
ander land
land zijn
zijndan
danhet
hetonze
onze(een
(eenaan
aanEngeland
Engeland
oogenblik dat
behoorend eiland
oosten van
van Canada);
Canada); maar die prijzenswaardige trouw
eiland ten oosten
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aan
het oorspronkelijke
oorspronkelijke karakter
karakter van
boek heeft
heeft haar
haar geen
geen oogenblik
oogenblik
aan het
van het boek
verhinderd.
Nederlandsch teteschrijven.
schrijven.
verhinderd, zuiver.
zuiver, vloeiend Nederlandsch
hetnoodig
noodig
was.Hollandsche
Hollandscheversjes,
versjes.
Met
grooten tact
tact heeft
heeftzij,
zij.waar
waarhet
Met grooten
was,
woordspelingen. enz.
de Amerikaansche
Amerikaansche in de
de plaats
plaats gesteld.
gesteld.
woordspelingen,
enz. voor de
G.c.
G. C.
o0
Levensblijheid. (Geauthoriseerde
(Geauthoriseerde vertaling
vertaling van ((Fritilein
"fräulein Schmidt
Schmidt and
and Mr.
Mr. Ansthruther»,
Ansthruther».
being the
the letters
letters of an
an independant
independant woman,
woman. bij
bij the
the Author
Author of
of«Elizabeth
«Elizabeth and
and her
her
being
german garden».
Aukje Zwarts.
Zwarts. (Meijer
(Meijer en
enSchaafsma,
Schaafsma,Leeuwarden.)
Leeuwarden.)
german
garden», door Aukje

Fräulein Schmidt
and Mr.
Mr.Anstruther
Anstruther is
een der
deraardigste
aardigste boeken
boeken van
van
Schmidt and
is een
Frdulein
Elizabeth
von Arnim
Arnim;; en
en dus
dus doet
doet het
hetmij
mijgenoegen,
genoegen. daarvan
daarvan een
een goede
goede
Elizabeth von
Hollandsche vertaling
vertaling te
te mogen
mogen aankondigen.
aankondigen.
Hollandsche
titel?
Doch waarom
waarom die
die omslachtige
omslachtige titel
?
Op
zich zelf
zelfdunkt
dunktmij
mijalle
allegesol
gesolenengeknoei
geknoeienengedraai
gedraaimet
mettitels
titels een
een
Op zich
bronvan
vanverwarring
verwarring in
in de
de lite,
liteonbeleefdheid
auteurs en
eneen
eenbron
onbeleefdheid jegens
jegens de auteurs
ratuur.
Maar dubbel
dat te
te bejammeren
bejammeren in een
een geval
geval als
alsdit,
dit.waar
waarzulk
zulk
ratuur. Maar
dubbel is dat
een banaal,algemeene
banaal_algemeene titel
titel inindedeplaats
plaats
van
zulk
een
concreet-karakteristieke
van
zulk
een
concreet,karakteristieke
werd
geplaatst. Door
Door eenvoudig
eenvoudighet
hetEngelsche
Engelsche «and» door een Nederlandsch
Nederlandsch
werd geplaatst.
kunnenbehouden,
behouden.enendaardoor
daardoorhet
het boek
boek
«en»
vervangen. had
had men
men dien
dien kunnen
%en» te vervangen,
dandoor
doorererhethet
woord
«Levensblijheid» boven
boven
wat beter
beter gekenschetst
gekenschetst dan
heel wat
woord
%Levensblijheid»
Want. ofschoon
ofschoonhet
heteen
eengezonden,
gezonden.opgewekten
opgewektengeest
geestademt,
ademt.
te
plaatsen. Want,
te plaatsen.
kan men
men het
hetverloop
verloopvan
vandit
ditkleine
kleineliefdesdrama
liefdesdramaniet
nietbepaald
bepaald«blip)
«blij» noemen,
noemen.
kan
terwijl
daarentegen het
het naast
naast elkander
elkanderstellen
stellenvan
vaneen
eenecht,Duitschen
echt-Duitschenen
eneen
een
terwijl daarentegen
hetboek
boekzuiver
zuiveraanduidt.
aanduidt.
even echt,Engelschen
echt-Engelschen naam
naam de literaire
literaire kern
kern van
van het
In verband
verband hiermee
hiermeezou
zouook
ook
heele
redenatie
over
«Levensblijheid»
In
diedie
heele
redenatie
over
%Levensblijheid»
op de
deeerste
eerstebladzij
bladzijbeter
beterachterwege
achterwegezijn
zijngelaten.
gelaten. Want
Wantwie
wiedie
dieschreef,
schreef.
heeft
blijkbaar de
het boek
boek niet
nietbegrepen.
begrepen.
heeft blijkbaar
de pointe
pointe van het
«Aan
het woord»
woord» is
is daarin
daarin niet
niet zoozeer
zoozeer de
deschrijfster
schrijfster van
van de
de ebrievenz,
«brieven».
%Aan het
van Arnim,
Amim.
maar de
maar
de kunstenares.
kunstenares,die
diezezehaar
haarininde
depen
pengaf:
gaf: Elizabeth.
Elizabeth, gravin van
geb. Miss
Miss Beauchamps.
Beauchamps. —
- Engelsche
Engelsche van
van geboorte,
geboorte. in
in Noord,Duitschland
Noord-Duitschland
geb.
voortdurendmet
methet
hetcontrast
contrasttusschen
tusschen Engelsch
Engelsch
getrouwd.
amuseert deze
dezezich
zichvoortdurend
getrouwd, amuseert
Duitsch;; en
en de
deeigenaardige
eigenaardigebekoring
bekoringvan
vanhaar
haarletterkunstproducten
letterkunstproducten ligt
ligt
en Duitsch
hareindrukken
indrukkenhieromtrent
hieromtrentweergeeft.
weergeeft.
in de
de vermakelijke
vermakelijke wijze,
wijze.waarop
waaropzijzijhare
Ditmaal
de mislukte
mislukte liefde
liefde van
van een
eenEngelsch
Engelschjongmensch
jongmensch voor
voor
Ditmaal geldt
geldt het de
de dochter
dochter van
van een
een professor
professor te
te Jena,
Jena. bij
bij wien
wien hij
hij als
alsstudent
student een
eenjaar
jaar in
in
de
jongenheeft
heefthaar
haarten
tenhuwelijk
huwelijkgevraagd,
gevraagd.maar
maaris,is,
heeft gewoond.
gewoond. De
Dejongen
huis heeft
Engeland terug
terug gekomen,
gekomen. niet
niet bestand
bestandtegen
tegenfamilie,conventiën
familie_conventiënen
enheeft
heeft
in Engeland
mddede«kuchen,backendez
«kuchen-backen de» Rose,
Roseberouw van
van zijn
zijnThiitingsche
ThülÏngscheverloving
verlovingmet
berouw
dat bemerkt,
bemerkt. breekt
breekt zij,
zij. ofschoon
ofschoon diep,gekwetst,
diep-gekwetst. den
den band
band
Marie.
Marie. Als
Als deze dat
af. doch
doch blijft,
blijft, opopzijn
zijnverzoek,
verzoek.met
methem
hemcorrespondeeren.
correspondeeren. In
In die
die cones,
corres_
af,
dan hoe
hoelanger
langerhoe
hoemeer
meerdede
«zelfstandige vrouw»
vrouw» aan
aan het
het
pondentie komt
komt dan
pondentie
%zelfstandige
woord, waartoe zij zich.
teleurstelling.ontwikkelt
ontwikkelt;
zich, onder den druk der geleden teleurstelling,
;
tothaar
haarwenscht
wenschtterug
terugtetekeeren,
keeren.wijst
wijst
en
als hij,
hij, na
na een
een poos,
poos.berouwvol
berouwvoltot
en als
zij hem
hem kortweg
kortwegaf.
af.—- Elizabeth
Elizabethkoos
koosvoor
voorgeen
geenvan
vanbeiden
beidenpartij,
partij.maar
maar sloeg
sloeg
zij
ze beide
beide gade
gade in
in vogelvlucht,
vogelvlucht. met
met een
een helder
helder oog
oogenenkostelijken
kostelijkenhumor.
humor.
ze
ookElizabeths
Elizabeths roman
roman «The Benefac
BenefacAukje Zwarts
Zwarts bij
bij tijd
tijd en
en wijlen
wijlen ook
Als Aukje
knap in
in het
hetHollandsch
Hollandschvertaalt,
vertaalt, dan
danzal
zalzezedaarmee
daarmeestellig
stellig een
een
tress» even
tress»
even knap
dan hoop
hoop ik
ikdat
datzij
zijerergeen
geenanderen
anderentitel
titelaan
aan
even goed
goed werk
werk doen.
doen. Maar
Maar dan
even
dandan
eenvoudig:
«De Weldoenster».
G.C.
C.
zal
zalgeven
geven
eenvoudig
: %De Weldoenstero. G.
o
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De Zwijgende
De
Zwijgende Kracht,
Kracht, Essays
Essays van
van Prenticc
Prenticc Mulford.
Mulford. Vertaling
Vertaling van
van B.
B.Nolthenius—
NoltheniusMertens. —
Mertens.
- Baarn,
Baarn, Hollandia.,Drukkerij.
Hollandia,Drukkerij.

Een curieus
daar op
op de
deLeestafel
Leestafelgeworpen
geworpen wordt!
curieus boekje,
boekje, dat
dat ons daar
In een aanbevelende «Voorrede» van zekeren Sir Galahad
Galahad wordt o.a. gewezen
op Theosofie
Theosofie en
en Christian
Christian Science,
Science, -— twee
moderne stroomingen, waarvan
twee moderne
ze asjeblieft
asjeblieft niet in één
de respectieve
respectieve beoefenaars ons
plegen te
te bezweren,
bezweren, ze
ons plegen
éérk
adem
te noemen!
Uitgevers, blijkbaar
blijkbaar praktische
praktische menschen,
adem te
noemen ! Trouwens, de
de Uitgevers,
plaatsten op
op een
een nog
extra,voorafgaande bladzijde
bladzijde een «Dringend verzoek»,
nog extra'voorafgaande
plaatsten
om
asjeblieft die
die «Voorrede» over
slaan. Men
Men zou zoo
zoo zeggen, dat
over te
te slaan.
om asjeblieft
dat het
nog praktischer
praktischer ware
ware geweest,
geweest, die
die heelemaal weg
te laten;
weg te
laten ; dan
dan zou de lezer
tot datgene
datgene waartoe hij
allicht
van zelf komen
komen tot
allicht van
hij nu eerst
eerst «dringend gebeden»
gebeden»
moet worden,
namelijk: : «zich
worden, namelijk
«zich onbevooroordeeld in den eigenlijken inhoud
van het boekje
oriënteeren.»
van
boekje te
te oriënteeren.»
dat doet,
doet, met
met eenig oordeel
des onderscheids, zal
wel, bij
bij wijze
wijze
Wie
Wie dat
oordeel des
zal er wel,
van
balletjes in
soep, aardige
aardige dingen in
in vinden:
versterkende,
van balletjes
in soep,
vinden : opwekkende,
opwekkende, versterkende,
zijn :
wakkerschuddende zegsels
zegseIs ;; als daar
daar zijn:
«Wie het
ge'
«Wie
het grootste
grootste deel
deel van
van zijn
zijn leven,
leven, uit
uit gewoonte,
gewoonte, klagend,
klagend, slecht
slecht ge,
bejammerend, orgiën van
van ontstemming viert,
humeerd doorbrengt,
doorbrengt, zichzelf bejammerend,
vergiftigt zijn
zijn eigen
eigen bloed
bloed en
en ruïneert
gelaatstrekken, -— omdat
het
vergiftigt
rufneert zijn
zijn gelaatstrekken,
omdat in het
onzichtbare laboratorium
laboratorium van
van den geest
onzichtbare
geest een onzichtbare en giftige stuwende
..
kracht gekweekt wordt»
wordt» ....
zaak : zij
de eene of andere
andere zaak:
duizend krachten
krachten
zij moet gebeuren; en duizend
»Zeg van
van de
haar te
te volbrengen.»
bewegen zieh om
om haar
«In plaats
«In
plaats van
van ontmoedigd
ontmoedigd te
te worden, doordat
wij verborgen
verborgen fouten
fouten in
in
doordat wij
ons ontdekken,
ontdekken, hebben
hebben wij
wij veeleer
veeleer oorzaak
oorzaak tot
tot blijdschap
blijdschap;; evenals
de
ons
evenals de
lek gevonden
gevonden tetehebben,
hebben,waardoor
waardoorzijn
zijnschip
schipanders
anders
zeeman blijde
zeeman
blijde is,
is, het lek
gezonken zijn.»
zeker zou gezonken
«Elke gedachte
gedachte helpt
wordende lot
lot opbouwen,
opbouwen, zoowel in goeden als
als
«Elke
helpt het wordende
slechten zin.»
in slechten
Dit toch
toch
van rust
rust verhoogt
verhoogt de
de tegenwoordigheid
tegenwoordigheid van
van geest.
geest. Dit
«Beoefening van
is: de
de geschiktheid
geschiktheid om,
om, op
op welken
welken tijd
tijdmen
menmaar
maarwil,
wil,alles
alles in
in zich
zich in
in
is:
werking te stellen
stellenwat
watmen
menaan
aanweten,
weten,geestkracht,
geestkracht,beslistheid
beslistheiden
entact
tact bezit.»
werking
«Het mysterie
mysterie en
en de
deschoonheid
schoonheidvan
vaninnerlijke
innerlijkeontwikkeling
ontwikkelingbestaat
bestaat
«Het
dat zij
zij groeit
groeit als
als koren
koren en
en boekweit,
boekweit, ininde
de stilte. Dan zullen
dáárin, dat
immers dAárin,
binnen den
den tijd
tijd van
van enkele
enkele jaren
jaren alle
alle bewegingen
bewegingen veranderd,
veranderd, bewust
bewust en
en
binnen
harmonisch zijn
zijn geworden.%)
geworden.»
wijonze
onzeledige
ledige
voorzichtig zijn
zijn in de
de keuze
keuze van
van hen,
hen,met
metwie
wiewij
«Laat ons voorzichtig
wij ons
ons laten
laten gaan,
gaan, passief
passief zijn» ....
uren doorbrengen,
doorbrengen, —
- de
de uren
uren waarin
waarin wij
uren
..
«Vermijd menschen,
menschen, die moedelbos en af
afhankelijk
zijn, en, doordien
doordien zij
zij
«Vermijd
hankelijk zijn,
verwachten, ook
naar zich
zich toe
toe trekken.»
eeuwig ongeluk verwachten,
ook ongeluk naar
ofininhuis
huisisiseen
eenbetere
beteremetgezel
metgezel dan
dan
slapende kat
kat in
in een
eenkamer
kamer of
«Een slapende
onrustig mensch, die zich
zich alleen
alleen maar
maar uit behoefte
beweging, voort,
een onrustig
behoefte aan beweging,
bewegen moet.»
durend bewegen
Mij
Mij dunkt: iemand
iemand die
die bezig is,
is, een
een scheurkalender
scheurkalender samen
samen te stellen,
stellen, en
en
niet klaar
zal er
er hier
hier een
een goede
goede menigte
menigte
klaar kan
kan komen
komen met
met zijn
zijn 365 gedachten, zal
vinden
vinden: :in origineelen,
origineelen, niet nagepraatten
nagepraatten vorm.
vorm.
G. C.
G. C.
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Nova
door B.
Nova et
ct Vetera, door
B. Teresia Pia Waszklewic:-Van
Schilfgaarde. —
- Baarn,
Baarn,
Waszklewicz—Van Schilfgaarde.

Hol1andia,Drukkerij.
Hollandia:Drukkerij.

Interessante
brieven aan
aan een
eenmodern
modernprotestant.
protestant. Wij
Wij zien
zien
Interessante apologetische
apologetische brieven
vaker in den
denlaatsten
laatstentijd
tijduituit
Katholieke
kamp
verdedigingsbrieven
vaker
hethet
Katholieke
kamp
verdedigingsbrieven
weerernog
nogniet
nietkennen.
kennen.
komen, doch
doch zoo
zoo gedocumenteerd
gedocumenteerd als
als deze
deze leerden
leerdenwe
komen,
Ie roi
roizijn
zijnen
ende
debewering
bewering
Late
schrijfster niet
royaliste que le
Late echter
echter de
de schrijfster
niet plus
plus royaliste
opzetten,
dat voor
voor dedewetenschap
wetenschaphet
hetKatholicisme
Katholicismealles
allesgeweest
geweest is.
is.De
De
opzetten, dat
schrijfster
de geleerde,
geleerde, de
de geleerdste,
geleerdste, de
deknapste
knapste
schrijfstermoge
mogealal pralen
pralen met
met de
zij allen
allen«Doctor
«Doctorder
derH.H.Schrift»
Schrift»zijn,
zijn,
theologen
der Moederkerk,
Moederkerk, en
en hoe
hoe zij
theologen der
kunnen er
er geen
geen titel
titel ofofjota
jotaaan
aanveranderen,
veranderen, dat
datmen
menmet
met
ook deze
deze kunnen
ook
restricties werkt,
Bijbelsche stof om
om beurten
beurten historisch
historisch of
ofwel
welprofe
profe~
restricties
werkt,en
en de
de Bijbelsche
tisch en allegorisch
allegorisch op
op moet
moet vaften,
vatten, alalnaar
naar het
hetuitvalt.
uitvalt.
tisch
lezing zij
zij intusschen
intusschenzeer
zeeraanbevolen
aanbevolen—-dede
schrijfsterbeheerscht
beheerschthaar
haar
De lezing
schrijfster
terrein met
met een
een haast
haast mannelijke
mannelijke doelgewisheid.
doelgewisheid.
terrein
A. Z.
Z.
o
0
Historie en Legende,
Legende, vervolg
vervolg op
op Mozaiek, door F.
F. W.
W.Drijver.
Drijver. Uitgave van P. Noord,
Historie
Noord:
hoff te Groningen.
Groningen.

Werk van
van een
eengeduldig,
geduldig,waarheidlievend,
waarheidlievend,zeer
zeerbelezen
belezensnuffelaar.
snuffelaar. Het
Het
Werk
komt
wel eens
eensvoor,
voor,zelfs
zelfsininonze
onze
overdrukkedaarheen
daarheenstuivende
stuivendedagen,
dagen,
komt wel
overdrukke
dat iemand
iemand zich
zich afvraagt:
afvraagt: Hè,
Hè, waar
waar komt
komt deze of
ofgene
geneuitdrukking,
uitdrukking, dit
ditof
of
dat
dat gebruik,
gebruik, gezegde,
gezegde, bijgeloof
bijgeloof vandaan?
vandaan?
dat
U antwoord
antwoord op
op deze
dezeen
entalloos
talloosandere
anderevragen.
vragen. Hij
Hijkeuvelt
keuvelt
geeft U
Drijver geeft
over de
de dagen
dagender
derweek,
week,zoowel
zoowelalsalsover
overdedeheiligen
heiligender
derKatholieke
Katholieke en
en
over
andere
kerken. Hij
weet U aan
aan te
te toonen,
toon en,waarmede
waarmede ons
onsklokgelui
klokgeluisamen,
samen.
andere kerken.
Hij weet
smelt,
wat een totem
totem eigenlijk
eigenlijk is,
is, hoe
hoededevisch
vischalsals
symboolwordt
wordtgebezigd,
gebezigd.
smelt, wat
symbool
zelfs in
in het
hetgeheime
geheime teeken
teeken der
deroude
oudeChristenen
Christenen den
denZoon
ZoonGods
Godsvoor,
voor~
tot zelfs
stelt.
De komeet
komeetvan
vanHalley
Halley
verschijnt
weder
deze
bladen.
Merkwaardige
stelt. De
verschijnt
weder
in in
deze
bladen.
Merkwaardige
geschiedenissen
aan deze
dezelichtende
lichtendezwerfster
zwerfsterverbonden.
verbonden.leder
Iederheeft
heeftwel
wel
geschiedenissen zijn aan
zij
eens
gehoord dat
datdedekometen
kometenstaartsterren
staartsterren worden
worden genoemd,
genoemd, maar
maar dat
dat zij
eens gehoord
als bezemsterren
bezemsterren en langharige
langharige sterren
sterren teteboek
boekstaan,
staan,isisminder
minderbekend.
bekend.
als
Schrik
angst verspreidend,
verspreidend, als
alsvoorteekens
voorteekensbeschouwd,
beschouwd.boezemen
boezemenzij
zijden
den
Schrik en angst
lichtgeloovige nog
nog vaak
vaak vreeze
vreeze in,
in,evenals
evenalsininde
dedagen
dagenvan
vanWillem
Willemvan
van
lichtgeloovige
op het
hetberoemde
beroemdedoek
doekvan
vanBayeux
Bayeuxook
ook
Normandië, wiens vaardige
vaardige gemalin
gemalin op
Normandië,
de komeet
komeet van
van Halley
Halleyaanbracht,
aanbracht. als
alsverkondigster
verkondigster yan
yangroote
grooterampen.
rampen.
onmogelijk ook
ookmaar
maarbij
bijbenadering
benaderingaan
aantetegeven,
geven,hoeveel
hoeveelfolklore
folklore
Het isis onmogelijk
hier wordt
wordt besproken,
besproken, en
enmet
.meteenvoudige
eenvoudigebewijzen,
bewijzen.aan
aan zeden
zeden en
en gewoonten
gewoonten
der bevolking
bevolking van
van de
deieheele
geheeIeaarde,
aarde.nunu
hier
dan
daarontleend,
ontleend,wordt
wordt
der
hier
dan
daar
aangetoond, dat
geloof in
inhet
hetoude
oudeheidendom
heidendomwortelt,
wortelt,enenomgekeerd
omgekeerd
aangetoond,
dat veel
veel geloof
Hetgaat
gaat
vele oeroude
oeroude handelingen
handelingen een
een eeuwig
eeuwig leven
levenschijnen
schijnen tetebezitten.
bezitten. Het
oudevaten,
vaten,en
enveel
veel
er mee
mee als
als met
met het
het druivensap:
druivensap: Veel
Veel jonge
jongewijn
wijngist
gistininoude
er
oude wijn
wijn wordt
wordtovergegoten
overgegotenininjong
jonghout.
hout.DeDemensch
menschmet
metalalzijn
zijnverhevene
verhevene
produkt der eeuwen.
eeuwen. Niets
Niets nieuws
nieuwsonder
onder
en alledaagsche
alledaagsche gebruiken
gebruiken isis een
een produkt
de zon.
zon. Ieder
leder isis het
hetkind
kindvan
vanzijn
zijntijd,
tijd,maar
maartevens
tevensafstammeling
afstammelingvan
vanoer,
oer~
de
ouders,
die op
opeen
eenof of
andere
wijze
hem
opstaan,met
metonverwoestbare
onverwoestbare
ouders, die
andere
wijze
in in
hem
opstaan,
Hebben schrijver
schrijver en
en uitgever
uitgevergenoegen
genoegenbeleefd
beleefdvan
van Mozaïek, Historie
Historie
jeugd. Hebben
jeugd.
met veertien
veertien afbeeldingen versierd,
versierd, wensch
wensch ik
ik een
een nog
nogruimer
ruimer
Legende, met
en Legende,
debiet toe.
E.
S,
E. S.
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K.
Marx, Het
Het Kapitaal.
Kapitaal. Vertaald
Vertaald door
F. van
van der
der Goes.
Goes. Deel II (VI, VII).
VII). Wereld,
K. Marx,
door F.
Wereld
bibliotheek.

Zooals van
zelf spreekt,
spreekt, wordt
wordt niet
nietverwacht,
verwaçht.dat
datwij
wijhet
hetwerk
werkvan
vanMarx
Marx
van zelf
zullen
beoordeelen. doch
doçh alleen
alleen deze
dezeNederlandsche
Nederlandsçhe uitgave.
uitgave.
zullen beoordeelen,
Men
heeft deze
deze blijkbaar
blijkbaar nog
nognuftig,
nuttig.zelfs
zelfsnoodig
noodiggeacht
geaçht;; en
en dit
dit mag
mag
Men heeft
eenige
bevreemding wekken.
werk van
van Marx
Marx voor
voor hen,
hen. die
dieniet
niet
eenige bevreemding
wekken, omdat
omdat het
het werk
Duitsçh te
te lezen,
lezen.ongenietbaar
ongenietbaar moet
moet zijn,
zijn. voor
voor
ontwikkeld
ontwikiceldgenoeg
genoeg Lijn
zijn om
om Duitsch
de
meesten zelfs
zelfs onbegrijpelijk.
onbegrijpelijk. Wie
Wie genoeg
genoeg ontwikkeling
ontwikkeling heeft
heeft om
om dit
dit
de meesten
boek
kunnen lezen,
lezen. zooals
zooals het
hetbehoort,
behoort.zal
zalininden
denregel
regelDuitsch
Duitsçhkennen
kennen
boek te kunnen
en dan
dan verdient
verdient het
het toch
toçh de
devoorkeur
voorkeurhet
hetorigineele
origineeIewerk
werkter
terhand
handtetenemen.
nemen.
door de
deMaatschappij
Maatsçhappij voor
voor goede
goede en
en
De
vertaling wordt
wordt uitgegeven
uitgegeven door
De vertaling
leduur. Over
Over het
het denkbeeld
denkbeeld dat
dat dit
dit«goede»
«goede» lectuur
leçtuur is,
is. zullen
zullen
goedkoope
goedkoope lectuur.
de
meeningen wel
wel verdeeld
verdeeld zijn.
zijn.
de meeningen
goedenenmet
metzorg
zorggeschied
gesçhieddoch
doçhniet
nietaltijd
altijdwoordelijk,
woordelijk.
De vertaling
vertaling isisgoed
dit zonder
zonderonduidelijkheid
onduidelijkheidhad
hadkunnen
kunnenplaats
plaats vinden.
vinden. Het
Het isis
zelfs
waar dit
zelfs waar
ons
bijv. niet
niethelder,
helder.waarom
waaromhet
hetwoord
woord
«kapitalisme»gebruikt
gebruiktmoest
moest
ons bijv.
«kapitalisme»
worden.
zoowelvoor
voor0:Kapitalistische
«KapitalistisçheProduction»
Produçtion»als
alsvoor
voor«Kapitalistisches
«Kapitalistisçhes
worden, zoowel
System».
Bij
vergelijking met
met den
den derden
derdenDuitschen
Duitsçhendruk,
druk, zou
zoumen
menzeggen,
zeggen.dat
dat
Bij vergelijking
hier en daar
daar voor
voor verduidelijking
verduidelijking woorden
woorden zijn
zijnbijgevoegd
bijgevoegd(bijv.
(bijv.blz.
blz.272).
272).
hier
De druk
druk isis klein,
klein. zelfs
zelfskleiner
kleinerdan
dandie
dieder
derDuitsche
Duitsçheuitgave,
uitgave.hetgeen
hetgeenden
den
moeilijk
verduwen kost
kostniet
nietsmakelijker
smakelijkermaakt.
maakt.
moeilijk te verduwen
v.
V.
v. V.

o0
Ondergang en
en herstel,
herstel. 1810-1815, door Dr.
Dr. H.
H.T.
T.Colenbrander,
Colenbrander, geïllustreerd
geïllustreerd onder
onder
Ondergang
toezicht
van E.
toezicht van
E. W.
W. Moes.
Moes. —
- Amsterdam, Meulenhoff en Co.,
Co., 1913.
Neêrlands onafhankelijkheid
onafhankelijkheid hersteld.
Dr. J.
J. R.
R. Callenbach, le
Ie Aflevering.
Aflevering.Neerlands
hersteld, door
door Dr.
—
G. F.
F. Callenbach z.
z. j.
j.
Nijkerk, G.

Ons groote
groote publiek
publiek heeft,
heeft. in
in 't algemeen
genomen. niet veel
veel historischen
historisçhen
Ons
algemeen genomen,
op goed
goed geluk
geluk uit
uitver
ver.
zin;; wanneer
wanneer men
men eens
eens van
van een
een aantal
aantal personen,
personen. op
zin
sçhillende lagen
lagen der
der maatschappij
maatsçhappij gekozen,
gekozen. ging
ging onderzoeken,
onderzoeken. hoe duidelijk
schillende
hun de
de aanleiding
aanl'!iding en
en beteekenis
beteekenis der
der feestviering
feestviering van
van 1813
1813 voor
voor den
den geest
geest
hun
staat,
zou de uitkomst
staat. zou
uitkomst wel
wel bedroevend
bedroevend zijn.
zijn.
açhten het daarom
daarom gelukkig,
gelukkig. dat
dat nu
nureeds
reedsmeerderen
meerderen zich
zjçhgeroepen
geroepen
Wij achten
hebben gevoeld,
gevoeld. litterarisch,historisch
litterarisch,historisçh te
herdenken het
het tijdperk
tijdperk van
van over,
over.
hebben
te herdenken
18enaar
naardede19e
1geeeuw.
eeuw.Voor
Voor
ons
landwas
wasditdittijdperk
tijdperk te
te
gang van
van de
de 18e
gang
ons
land
vergelijken met
individueeIe leven
leven van
van een'
een'zieke,
zieke.wien
wiendoor
dooreene
eene
vergelijken
met het
het individueele
op een
een
uiterst smartelijke
smartelijke maar
maar volstrekt
volstrekt noodzakelijke
noodzakelijke operatie
operatie de kans
kans op
uiterst
normaal gezond bestaan
bestaan heropend
heropend wordt.
wordt.
normaal
Inderdaad hebben
de jaren
jaren van
van 1780
1780 tot
tot 1815,
1815. door
dooreigen
eigenschuld,
sçhuld,
Inderdaad
hebben wij
wij in
in de
zooveel geleden,
geleden. zooveel
zooveeltegenspoed,
tegenspoed.ellende,
ellende.verdrukking
verdrukking en
envemedering
vernedering
ondergaan. dat
reçht begrip
begrip van
van het
hetverledene,
verledene. en
enals
alsafschrikkend
afsçhrikkend
ondergaan.
dat het
het tot recht
talereelenuit
uitdien
dien
voorbeeld voor
voor de
de toekomst,
toekomst. een
eenuiterst
uiterstnuttig
nuttigwerk
werkis,is.tatereelen
voorbeeld
tijd voor het
het oog
oog der
der bevolking
bevolking teteontrollen.
ontrollen.
tijd
enuitgevers
uitgevers roepen
roependaarbij
daarbij
verschillende bestekken
bestekken van
vanschrijvers
sçhrijvers en
De verschillende
van zelf
zelfdedewenschelijke
wensçhelijkeverschillen
versçhillen van
van omvang,
omvang. gehalte
gehalte en
en prijs
prijs in
in het
het
van
ook
leven;; niet
sleçhts de geleerde,
geleerde. de
de bekwame
bekwame en
en de
de ontwikkelde,
ontwikkelde. maar
maar ook
leven
niet slechts
eenvoudige. de
dekleinere
kleinereman,
man.wiens
wiensboekenbudget
boeken budgetzoo
zoogoed
goedals
alsonbelast
onbelast
de eenvoudige,
is. moet
moet het
het zijne
zijne weten
wetenvan
van1813.
1813.Hoe
Hoe
meer
aanschafbare
opandere
andere
is,
meer
aanschaf
bare ofofop
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wijze
boeken voor het
wijze toegankelijke
toegankelijke boeken
het volk
volk over
over1813
1813verschijnen,
verschijnen, hoe
hoebeter
beter
het doel
doel bereikt
bereikt kan
kan worden.
worden.
het eerstgenoemde
eerstgenoemde werk
werk hebben
hebben wij
wij het
het prospectus
prospectus voor
voor ons
ons;; het
het
Van het
nu aangekondigde
aangekondigde isis een vervolg
vervolg op
op de
dereeds
reeds inin1908
1908enen1911
1911verschenen
verschenen
het moge
moge een
een
stukken over
en Koning
stukken
over Schimmelpenninck
Schimmelpenninck en
Koning Lodewijk
Lodewijk en
en het
toeval zijn
de schildering
schildering der
der jaren
jaren 1810-15
1810-15juist
juistnu
nuuitkomt,
uitkomt,het
hetisisdan
dan
toeval
zijn dat de
een
zeer gelukkig
gelukkig toeval.
toeval. Dat
Dat in
in het
hetnu
nuteteverwachten
verwachtengedeelte
gedeeltededegeschie.
geschieeen zeer
men toejuichen
toejuichen;; want
want met
met dit
ditjaar
jaar
denis tot
tot 1815
1815 behandeld
behandeld wordt,
wordt, moet men
wordt als
als 't
tijdvak onder
onder vreemden
afgesloten en begint
begint
't ware
ware ons tijclvak
vreemden invloed
invloed afgesloten
Omtrentdedewijze
wijzevan
vanbehandeling
behandeling
periode van
van zelfstandig
zelfstandig leven
levenweder.
weder.Omtrent
de periode
der
reeds uitgekomen
uitgekomen deelen
deelenmatigen
matigenwij
wijons
onsgeen
geenoordeel
oordeelaan
aan;
geenbetere
betere
der reeds
; geen
naam Colenbrander
Col en brander op den
den titel.
titel.
aanbeveling
aanbeveling dan
dan de naam
werk van
vanDr.
Dr.Callenbach,
Callenbach,waarvan
waarvanwij
wijdedeeerste
eersteaflevering
afleveringontvingen,
ontvingen,
Het werk
1795 aan
aanenen
is, evenals
eerstgenoemde,met
met
reproductiën
vangt met
met 1795
vangt
is, evenals
hethet
eerstgenoemde,
reproductién
van
van platen
platen en
en prenten
prenten uit
uitdien
dientijd
tijdverlucht,
verlucht,waarvan
waarvansommige,
sommige, naar
naar
smaak, fraai
fraai en
in den
den juisten
juistentoon
toonzijn
zijngeproduceerd.
geproduceerd.
onzen smaak,
en in
opdedehoogdravende
hoogdravendeholle
holleklanken,
klanken,waarmede
waarmede
Terecht wijst deze
deze schrijver
schrijver op
Terecht
men
in die
diedagen
dagendedeFransche
Fransche revolutie
revolutie trachtte
trachtte na
bootsen en op
op de
de
men in
na te
te bootsen
1795 het
het régime
régime van
van '93
'93 reeds
reeds voor
voor
omstandigheid
de Franschen
Franschen van
van 1795
omstandigheid dat
dat de
een
goed deel
deel ontgroeid
ontgroeid waren,
waren, hetgeen
hetgeen toen
toen door
door vele
veleheethoofdige,
heethoofdige, her,
her.
een goed
Omtrent de
deons
onstoegezonden
toegezonden
vormende
vormende Hollanders
Hollanders diep
diep betreurd
betreurd werd.
werd.Omtrent
het ge,
ge.
Fransche
sansculotten, waardeloos
waardeloos papieren
papieren geld en
en het
Fransche generaals
generaals en
en sansculotten,
bruikelijke
vocabulairedier
dierdagen
dagenwordt
wordthet
hetnoodige
noodige gezegd.
gezegd. In
bruikelijke vocabulaire
In een
een
volgend hoofdstuk
hoofdstuk worden
pogingen behandeld
behandeld om
om ons
ons land
land eene
eene
volgend
worden de
de pogingen
bruikbare constitutie
geven, waarbij
waarbij men
men zelfs
zelfstegen
tegengeweld,maatregelen
geweld.maatregelen
bruikbare
constitutie te
te geven,
doordedegelukte
geluktemaar
maarnuftelooze
nutteloozelanding
landingvan
vanEngelsche
Engelsche
opzag, gevolgd
gevolgd door
niet opzag,
en Russische
Russische troepen.
troepen.
ditwerk
werkzijn
zijnvan
vandien
dienaard,
aard,dat
datmen
menwenschen
wenschen
prijs en
en aanleg
aanleg van
van dit
De prijs
handentetezien
zienvan
vanvelen,
velen,die,
die,zonder
zonder
diepgaandestudie
studievan
van
mag het in
in de
de handen
mag
diepgaande
tijdvak tetemaken,
maken,prijs
prijsstellen
stellenopopeene
eenebegrijpelijke
begrijpelijkezakelijke
zakelijkeuiteenzetting
uiteenzetting
dit tijdvak
B.
van ons revolutie.proces.
van
ons revolutie,proces. B.

o
vooruitgang, 1813-1913, door
door Dr.
Dr.C.C.teteLintum,
Lintum,privaat
privaatdocent
docenta.fd.
a.fd.
eeuw van vooruitgang,
Eene eeuw
door G.
G. van
vanRijn,
Rijn,i. 1.
i. 1.Bibliothecaris
Bibliothecaris van
van
Universiteit te
Utrecht; geillustreerd
gei1lustreerd door
Universiteit
te Utrecht;
Rotterdam.
Z.j.
Rotterdam. -— Zutphen,
Zutphen, Thieme, Z.j.

Nederlanders spreiden
oordeel over
over eigen
eigen land
landen
envolk
volkeen
een
Vele Nederlanders
spreiden in
in hun oordeel
Dat eeuwige
eeuwige geweeklaag
geweeklaag over
over onze
onze
ongenietbaar
ongenietbaarpessimisme
pessimismeten
tentoon.
toon. Dat
achterlijkheid, gebrek
inrichting van
van bestuur
bestuur en
enmaat,
maat.
achterlijkheid,
gebrekaan
aan energie,
energie, slechte inrichting
schappij,
een dozijn
dozijnverdere
verdere tekortkomingen,
tekortkomingen, isis hopeloos
hopeloosvervelend
vervelend
schappij, plus
plus een
en
- volslagen
volslagen nutteloos,
nutteloos, als
alsniet
nietdede
richtingwordt
wordtaangeduid,
aangeduid, waarin
waarin
en —
richting
verbetering te
is.
verbetering
te zoeken is.
Het doet
doet daarom
daarom weldadig
weldadigaan,
aan,werk
werkonder
onderhanden
handen
krijgenwaarin
waarineen
een
te te
krijgen
krachtig zegt
deskundige die stelselmatige
stelselmatige zwartkijkerij
zwartkijkerij bestrijdt
bestrijdt en het
het eens
eens krachtig
deskundige
alszelfoverschatting.
zelfoverschatting. De
De
dat te
te groote
groote bescheidenheid
bescheidenheid even
evenverkeerd
verkeerd isisals
dat
inwendige geschiedenis
ons land
land sedert
sedert 1813
1813 heeft
heeft inderdaad
inderdaad véél
véél be,
be.
geschiedenis van ons
inwendige
Zonder het
het werk
werk van
van den
denHeer
HeerteteLintum
Lintum op
opden
denvoet
voettete
moedigends. Zonder
moedigends.
volgen,
willen wij
wij toch
tochop
openkele,
enkele,door
doorhem
hembehandelde
behandeldepunten
puntenwijzen,
wijzen,
volgen, willen
daardoor tot
op te
te wekken.
wekken.
hopende daardoor
hopende
tot lezing
lezing op
wordt gesproken
gesproken van
van den
deninvloed
invloedvan
vanKoning
KoningWillem
Willem I,I,
Met waardeering
waardeering wordt
Met
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maar die
die men
soms genoemd koning~koopman,
men 66k
óók zou
zou kunnen
kunnen noemen
noemen
koning,koopman, maar
koning~ingenieur;
de man
man aan
aan wiens
wiens ruimen
ruimen blik
blik in de
de toe,
toe.
immers hij
hij is de
koning,ingenieur; immers
aantalland~
enwaterwegen
waterwegen
komst,
aan wiens
wiensgroote
grootearbeidzaamheid
arbeidzaamheidmen
meneen
eenaantal
komst, aan
land, en
dankt,
land met
met het
het buitenland
buitenland
dankt, bepaaldelijk
bepaaldelijkden
den eersten
eersten spoorweg
spoorweg die
die ons land
(Amsterdam—Arnhem—Emmerik) verbindt.
(Amsterdam-Arnhem-Emmerik)
Feitelijk
Nederlandseerste
eerstekoning
koningdedeoorspronkelijke
oorspronkelijkeontwerper
ontwerpervan
vanhet
het
Feitelijk is Nederlands
Amsterdam-Ijmuiden,
al alverliepen
54 jaar
jaar tusschen
tusschen het
het
kanaal
kanaal Amsterdam—I
Jmuiden,
verliepenerer nog
nog 54
oogenblik
waarop de
in 1822
1822 de
de hoofdrichting
hoofdrichting van
van dit
ditkanaal
kanaal aan,
aan~
oogenblik waarop
de koning in
gaf
en dat
dat waarop
w.larop het
hetonder
onderleiding
leidingvan
vanden
denHoofdingenieur
HoofdingenieurJ.J.Dirks
Dirks
gaf en
voordedescheepvaart
scheepvaart open
open gesteld
gesteld werd.
werd. Het
Hetkaartje
kaartje met
met de
de
voltooid
en voor
voltooid en
opblz.
blz.6666verhaalt,
verhaalt.
potloodstreep
Konings waarvan
waarvan de heer
heer tete Lintum
Lintum op
potloodstreep des
des Konings
hetarchief
archiefder
derAmsterdamsche
AmsterdamscheKanaalmaatschappij.
Kanaalmaatschappij.
bevond
zich ininhet
beyond zich
Omtrent
geschiedenis onzer
onzerspoorwegen
spoorwegenwordt
wordtveel
veelbelangrijks
belangrijks ver,
vt:r~
Omtrent de geschiedenis
meld;
bleven wij
wij daarmede
daarmede wat
wat achterlijk,
achterlijk, wij
het in
ingoed,
goed,althans
althans
meld ; bleven
wij deden het
in groot
groot gezelschap,
gezelschap, want
want eene
eene officieele
officieelecommissie,
commissie, ingesteld
ingesteld om
omteteonder,
onder~
zoeken
de waarde
waarde van
van spoorwegen
spoorwegen voor
voorFrankrijk,
Frankrijk, rapporteerde
rapporteerde in de
de
zoeken de
dertiger
spoorwegen voor dit
ditland
landniet
nietbijzonder
bijzonder
geschikt
waren.
dertiger jaren
jaren dat spoorwegen
geschikt
waren.
Met
de uitbreiding
uitbreiding van
van communicatiemiddelen
communicatiemiddelen ging
die van
van post,
post~ en
en
Met de
ging die
telegraafwezen, industrie,
en eerlang
eerlang ook
ookélectrisch
électrischbedrijf
bedrijfhand
handaan
aan
telegraafwezen,
industrie, verkeer en
Hetdroogleggen
droogleggenvan
van
hand,
minder de
de hygiëne
hygiëneen
endedevolksgezondheid.
volksgezondheid.Het
hand, niet minder
den grooten
grooten plas
plas tusschen
tusschen Amsterdam
Amsterdam en
enLeiden
Leidenvalt
valtals
alseen
eenhoofdwerk
hoofdwerkop
op
dit
gebied tetenoemen,
noemen,terwijl
terwijlmeerdere
meerdere kleinere
kleinere uitgevoerd
uitgevoerd of in
in voorbe,
voorbe~
dit gebied
reiding zijn.
zijn.
Aan de
volkswelvaart niet als
Aan
de volkswelvaart
als «paragraaf
in een
een rapport»
rapport» maar
«paragraaf in
maar als realiteit
wordt
de noodige
noodigeaandacht
aandachtgewijd,
gewijd,wanrbij
wanrbij men,
men, zoo
zoonoodig,
noodig,krachtige
krachtige
wordt de
kunnen vinden
vindeninincijfers
cijfersder
derPostspaarbank
Postspaarbank en
envan
vandedeRijks,
Rijks~
bewijzen zou kunnen
bewijzen
middelen over
over de
de laatste
laatste maanden.
maanden.
middelen
de scheiding
scheiding van
vanBelgië
Belgiëvooral,
vooral,traden
tradenstaats,
staats~enen
regeeringspersonen
Na de
regeeringspersonen
verdereontwikkeling
ontwikkelingvan
vanStaat
Staaten
enMaat,
Maat~
op, van
van grooten
grooteninvloed
invloedopopdede
op,
verdere
schappij, waarbij
waarbij terecht
terecht aan
aanden
denMinister
MinisterThorbecke
Thorbeckeeene
eenewaardeerende
waardeerende
schappij,
bladzijde gewijd
gewijd wordt;
wordt; uitstekenden
uitstekenden op
op het
het gebied
gebied van
van vele
veletakken
takken van
van
bladzijde
worden genoemd,
genoemd, welke
welkelijst
lijstzonder
zondergedwongenheid
gedwongenheid
kunst en wetenschap
wetenschap worden
kunst
kunnenworden
wordenuitgebreid.
uitgebreid.
Misschien
warehier
hierniet
nietmisplaatst
misplaatst
wel had
hadkunnen
nog wel
Misschien
ware
ver~
geweest eene korte
korte vermelding
vermelding van
vanNederlandsche
Nederlandschetechnici,
technici,wier
wiernaam
naamver,
geweest
bonden is
is aan
aan groote
grootewerken
werkenvan
vanrivier,
rivier~
havenverbetering in
inChili,
Chili,
bonden
enen
havenverbetering
China en
en Argentinie:
Argentinie:
China
Tegenover vele
vele lichtpunten
lichtpunten staan
staaneenige
eenigedonkere
donkere
schaduwmassa's,die
die
Tegenover
schaduwmassa's,
denauteur,
auteur,overigens
overigensvrij
vrijoptimistisch
optimistischgestemd,
gestemd,niet
nietworden
wordenverbloemd
verbloemd
door den
of gering
gering geschat.
geschat.
of
eensgezindheidofofzelfs
zelfs
verdraagzaamheidopopstaatkundig
staatkundigenenkerkelijk
kerkelijk
Van eensgezindheid
verdraagzaamheid
wij al
al langer
langerhoe
hoeverder
verderverwijderd
verwijderd;
antitheses verbreeden en
raken wij
gebied raken
; antitheses
onbreekbaar~
verscherpen zich
onzepijlenbundel
pijlenbundelloopt
looptgevaar
gevaarvan
vanzijne
zijneonbreekbaar,
verscherpen
zich en onze
heid in
in te
te boeten.
boeten.
heid
wij ons,
ons, sedert
sedert 1870,
1870, zijn
zijn gaan
gaan toeleggen
toeleggen op
op de
dedringend
dringend noodige,
noodige,
Sinds wij
Sinds
wij door
doorlamlendig,
lamlendig~
verbetering onzer
onzerlandsverdediging,
landsverdediging, geraakten
geraakten wij
afdoende verbetering
enmoedeloosheid
moedeloosheidaan
aanden
deneenen
een enkant,
kant,door
doorkwaadwillige
kwaadwilligetegenwerking
tegenwerking
heid en
denput,
put,waar
waarwe
wemisschien
misschieninin
aan andere
andere zijde,
zijde, met
met elk
elkjaar
jaardieper
dieperininden
aan
tot de
de dood
doodonzer
onzerzelfstandigheid
zelfstandigheid er
volgt. Dill.
Dáárligt
ligt
zullen blijven
blijven tot
zullen
er op
op volgt.
werkelijk onze doodelijk
doodelijk kwetsbare
kwetsbare plek.
plek.
werkelijk
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Zooals uit het voorstaande
voorstaande blijkt,
blijkt. begroeten
begroeten wij
wij dit
dit werk
werk met
met ingenomenheid;
ingenomenheid;
Zooals
wij wenschen
wenschen den
denauteur
auteurgeluk
gelukmet
metzijne
zijnepoging
pogingom
omteteconstateeren,
constateeren. dat
dat
wij
land eene
eene zeer
zeer eervolle
eervolle plaats
plaats onder
onder de
de volken
volken inneemt
inneemt en
enwij
wij hopen
hopen
ons land
met hem
hem dat
datwij
wijonzen
onzenarm
armz66danig
zóódanigzullen
zullenweten
wetenteteversterken
versterkendat
datwij
wij
met
onder alle
alle omstandigheden
omstandigheden op
op die
dieplaats
plaatskunnen
kunnenhandhaven.
handhaven.
ons onder
B.
o
ID
der Geschiedenis,
Geschiedenis. door
door E.
E. A.A.von
vanSchmit.
Schmit.
Amsterdam.
Seyffardfs Bock,
Boek.
— -Amsterdam
, Seyffardt's
Philosofie der
191'2.
handel 1912.

Het opsporen
opsporen van
van weften,
wetten. volgens
volgenswelke
welkeoorzaken
oorzaken en
engevolgen
gevolgen ininde
de
Het
wereldgebeurtenissen samenhangen.
tot de
dePhilosofie
Philosofieder
derGeschiedenis.
Geschiedenis.
wereldgebeurtenissen
samenhangen, leidt tot
Door daarbij
daarbij verschillende
verschillende standpunten
standpuntenals
alsbasis
basisaan
aantetenemen
nemenvoert
voert logische
logische
Door
uiteenloopende gevolgtrekkingen.
gevolgtrekkingen.
redeneering tot uiteenloopende
redeneering
ditininhet
hetlicht
lichtte te
stellen.heeft
heeftschrijver
schrijverininzijn
zijnEerste
Eerste Deel
Deel
Ten einde
einde dit
Ten
stellen,
opwelke
welkedie
diewijsbegeerte
wijsbegeerte gegrond
gegrond kan
kan
een aantal
aantal beginselen
beginselen behandeld,
behandeld. op
een
zijn. Uit
Uitverschillende
verschillende groepen
groepen (4),
(4). n.l.
n.l.dedeFransche
Franschegeschiedschrijvers,
geschiedschrijvers. de
de
zijn.
Duitsche philosophen,
philosophen.de
degeschiedschrijvers
geschiedschrijvers der
der Beschaving
Beschaving en
en de
de Sociologen,
Sociologen.
stelt hij
hij van
van elk
elkeen
een
twaalftalwoordvoerders
woordvoerders voor,
voor. zooveel
zooveelmogelijk
mogelijk in
in
stelt
twaalftal
eigen taal
taal en
en woorden,
woorden. waardoor
waardoor de
de lezer
lezer de
de beste
bestenamen
namenen
ende
deuiteenloo,
uiteenloo.
eigen
de oogen
oogenkrijgt.
krijgt.
pendste conclusiën
condusiën onder de
pendste
Reeds uit
uit dit
ditdeel
deelzouden
zoudenwijwij
gaarne
veel
belangrijksaanhalen,
aanhalen.maar
maar
Reeds
gaarne
veel
belangrijks
trekken. Wij
Wij bepalen
bepalen ons
ons tot
tot
de grens
grens van het
het a//erbelangrijkste
allerbelangrijkste isis niet
de
niet te
te trekken.
vermelding dat
dat dit deel
deel vrij
vrij zware
zware lectuur
lectuur isis en
engetuigt
getuigtvan
vandes
desauteurs
auteurs
de vermelding
groote belezenheid
belezenheid benevens
benevens van
van de
de gave
gaveom
omnaar
naar voren
voren tetebrengen
brengen wat
wat
groote
der aangevoerde
aangevoerdewijsgeeren
wijsgeerenkarakteriseert.
karakteriseert.
elk der
In
hun
In de
de volgende
volgende gedeelten
gedeelten komen
komentalrijke
talrijke vraagstukken
vraagstukken ter
ter tafel,
tafel. die
diehun
invloed op
op den
denloop
loopder
dergeschiedenis
geschiedenishebben
hebben doen
doengelden
gelden;; door
dooreenige
eenige
invloed
dier vraagstukken
vraagstukken hier
wij een
een denkbeeld
denkbeeld geven
geven van
van
dier
hieraan
aan te
te stippen
stippen willen
willen wij
den rijken
rijken inhoud van
het boek,
boek. zonder
zonder tetewillen
willenbeweren
bewerendedewerkzaamste
werkzaamste
van het
factoren
kiezen.
factoren te kiezen.
Bij
den invloed
invloeddien
diendedeauteur
auteur—- naar
naar het
hetvoorbeeld
voorbeeld van
vanGobineau
Gobineau —
Bij den
aan
ras.onderscheid toekent,
toekent. rijst
rijst de
devraag
vraagvan
vanwåår
wáárde
desuperioriteit
superioriteitvan
van het
het
aan ras,onderscheid
is de
ééne
ras boven
boven het
het andere.
andere. Elk
Elkhedendaagsch
hedendaagsch ras is
de resultante
resultante van
van een
een
ééne ras
vroeger ras met
vroeger milieu.
aldus opklimmende
opklimmende in de
de richting
richting
en aldus
milieu, en
met een vroeger
van den oorsprong
oorsprongzou
zoude
deanthropoloog,geschiedvorscher
anthropoloog'geschiedvorscherwellicht
wellichtden
den grond
grond
nogverder
verder terug
terug
voor een
een primordiaal
primordiaal rasverschil
rasverschil verre
verre in
in het
hettertiair
tertiair—
- ofofnbg
moeten
zoeken.
moeten zoeken.
elkanderwordt
wordtveel
veelwetenswaardigs
wetenswaardigs
Omtrent
invloeden van
van rassen
rassen opopelkander
Omtrent invloeden
het met
met den
den auteur
auteur eens,
eens. waar
waar hij
hij (blz.
(blz. 194)
194) zelf
zelf
medegedeeld.
medegedeeld, al
al zijn
zijn we
we het
zegt.
dat de
de samenhang
samenhangniet
nietoveral
overalduidelijk
duidelijkis;
is; wellicht
wellichthadde
haddeeene
eenestrengere
strengere
zegt, dat
ter verduidelijking
verduidelijking bijgedragen.
bijgedragen.
onderscheiding
van stam.
stam, volk en ras ter
onderscheiding van
Een der
gewijd aan
aanstatistische
statistische beschouwingen
beschouwingenmet
metvele
vele
Een
der Hoofdstukken
Hoofdstukkr.n isis gewijd
de conclusiën
condusiën door
door gebruik
gebruik
gegevens
jaren ; misschien
misschien zouden de
zestiger jaren;
gegevens uit
uit de zestiger
van
nieuwere cijfers
cijfers zich
zich wijzigen.
wijzigen.
van nieuwere
datover
overchronologische
chronologischeverschijnselen,
verschijnselen.
Een
eigenaardig Hoofdstuk
Hoofdstuk isis dat
Een eigenaardig
behandelende
een zeker
zekerparalellisme
paralellisme tusschen
tusschengelijksoortige
gelijksoortige gebeurtenissen
gebeurtenissen
behandelende een
bij
verschillende ~'olken;
Buckle in zijn
zijn «History
ofCivilisation»
((History of
Civilisation» vestigt
bij verschillende
volken ; ook
ook Buckle
merkwaardigeovereenstemmingen
overeenstemmingen
hierop
de aandacht
aandachtenen
auteur
wijstopop
hierop de
auteur
wijst
merkwaardige
in
den loop
loop der
dergeschiedenis
geschiedenis van
vanFrankrijk
Frankrijk en
en Engeland,
Engeland. zoo
zoo ook
ookten
ten
in den
opzichte
Bohemen omstreeks
16e eeuw.
eeuw.
omstreeks de
de 16e
Hongarije, Polen
Polen en Bohemen
opzichte van Hongarije.
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vele factoren,
factoren, die
dieden
denloop
loopder
dergeschiedenis
geschiedenisbeheerschen,
beheerschen,bespreekt
bespreekt
Onder vele
schr.
de gehechtheid
den mensch
mensch aan
aanovergeërfde
overgeërfde begrippen
begrippen en
en ge,
gc:~
gehechtheid van
van den
schr. de
gewijzigd door vrijwillige
vrijwillige of
of gedwongen
gedwongen aanpassing,
suggestie en
woonten gewijzigd
aanpasslng, suggestie
solidariteit, op bezit
nut der
der gemeen,
gemeen~
solidariteit,
bezit en kennis, niet altijd
altyd aangewend
aangewend tot
tot nut
schap,
als uitvloeisel
uitvloeiselclåårvan
dáárvan weder
weder op
op verzet
schap, en als
verzet tegen misbruiken (karakter,
(karakter,
vormend)
verspreiding van
van kennis (onderwijs)
(onderwijs) waarbij
invloed
en verspreiding
vormend) en
waarbij ook
ook de
de invloed
van karaktersterke
karaktersterke persoonlijkheden
persoonlijkheden (heroworship)
besproken
(heroworship) waardeerend
waardeerend besproken
wordt.
Nauw samenhangend
samenhangend met
dit alles
alles treedt
treedt op
opden
denvoorgrond
voorgrond de
de
wordt. Nauw
met dit
intensiteit
mensch de
debevrediging
bevredigingzijner
zijnerbehoeften
behoeftenverlangt
verlangt;
intensiteit waarmede
waarmede de mensch
;
aanvankelijk slechts
van het
het stoffelijk
maar in hoogere
hoogere stadien
stadien
aanvankelijk
slechtsdie
die van
stoffelijk leven,
leven, maar
het gemoed,
gemoed, in
den vorm
vorm van
van Geloof,
Kunst en
ook behoeften
behoeften voor
ook
voor het
in den
Geloof, Kunst
Wetenschap.
Wetenschap.
Ook na
van de oneindig
Ook
na de
de ernstigste
ernstigste overdenking
overdenking van
oneindig vele
vele bekende
bekende factoren
op de
dehandelingen
handelingenvan
vanden
denmensch
menschdoen
doengelden,
gelden,blijft
blijfterereene
eene
die
invloed op
die invloed
breede ruimte
ruimte over voor
voor het
hetresultaat
resultaat van
vanwerkelijk
werkelijkbestaande,
bestaande, maar
maar voor
voor
breede
den menschelijken
menschelijken geest
geest onberekenbare
die wij
wij
onberekenbare en onbeheerschbare
onbeheerschbare invloeden,
invloeden, die
«toeval» noemen,
noemen, en
endie
dieeene
eenelogische,
logische,rationeele
rationeeIeontwikkeling
ontwikkelingverstoren.
verstoren.
«toeval»
zal de
deontwikkelingsgeschiedenis
ontwikkelingsgeschiedenis niet altijd
altijd liggen
liggen in
in de
de lijn,
lijn, die
diewij
wij
Ook zal
aangewend hebben,
hebben, de vooruitgaande
vooruitgaande te noemen.
noemen. Soms
Soms zullen
zullen perioden
perioden
ons aangewend
verbetering in
in zekere
zekere richting
richting samenvallen
samenvallen met
met verzwakking
verzwakking ininandere
andere
van verbetering
tijdvakken van
van fanatieken
fanatiekenhervormingsdrang
hervormingsdranghier,
hier, afwisselen
afwisselen met
met
opzichten, tijdvakken
decadentie elders.
elders. Men
Menwachte
wachtezich
zichbij
bijeene
eenewijsgeerige
wijsgeerigebeschouwing
beschouwingder
der
decadentie
geschiedenis voor
voor enge,
enge,particularistische
particularistischeopvafting
opvatting;
menvergelijke
vergelijke den
den loop
loop
; men
hunonderling
onderlingverband,
verband,
der ontwikkeling
ontwikkeling van
cultuurvolken niet
niet alleen
alleen in
inhun
der
van cultuurvolken
maar
waar noodig,
noodig, in
inverband
verband met
metnatuurvolken
natuurvolken enenover
overruime
ruime
maar ook,
ook, waar
perioden.
In
de laatste
laatstehoofdstukken
hoofdstukkendoorloopt
doorlooptdedeauteur
auteuropopleerzame
leerzamewijze
wijze inin
In de
groote
trekken de
devroege
vroegemiddeleeuwen,
middeleeuwen,waarin
waaringezag
gezaghebbende
hebbende boeken
boeken
groote trekken
(bijbel,
corpus juris
juris e.e.a.)
a.)zich
zichcodificeerden,
codificeerden, gevolgd
gevolgddoor
doordedeherleving
herleving
(bijbel, corpus
der
classieke studien
en de
deperiode
periodevan
vantwijfel
twijfelenenonderzoek
onderzoekdie
dieonzen
onzentijd
tijd
der classieke
studien en
kenmerkt.
denkenden geest
geest blijft
blijft op dit
dit gebied
gebied nog
nog menige
menige vraag
vraag onop,
onop~
Voor den denkenden
gelost;
plaats vraagt
vraagt men
men zich
zich af
af:: Wordt de
de geschiedenis
geschiedenis door
door
gelost ; in de eerste
eerste plaats
vaste
wetten beheerscht
beheerscht"?
Kunnenwij
wijdie
diewetten
wettenleeren
leeren kennen
kennen?
Voorloopig
vaste wetten
? Kunnen
? Voorloopig
Narr wartet
wartetauf
aufAntwort.»
Antwort.»
geldt hierbij
hierbij nog Heine's
Heine's uitspraak:
geldt
uitspraak : «Ein
«Ein Narr
auteur eindigt
eindigt met
met de
de woorden
woorden:: »Zal
»Zal de
dephilosofie
philosofieder
dergeschiedenis
geschiedenis
De auteur
de oplossing
oplossing geven
geven van
van het
het vraagstuk
vraagstuk der
hopen en
en ik
ik
de
der geesten?
geesten ?Het
Het isis te
te hopen
zal
mij gelukkig
gelukkig achten,
achten, zoo ik
ik eenigszins
eenigszins den
den weg
wegdaartoe
daartoe heb
hebgebaand.»
gebaand.»
zal mij
Met deze
deze slotwoorden
slotwoorden kan
kan men
men volkomen
volkomeninstemmen
instemm"enenende
deaankondiger
aankondiger
Met
zal
wachten critiek
critiek uit te
te oefenen
oefenen op
opde
dewijze
wijzewaarop
waaropdedegeleerde
geleerdeen
en
zal zich wachten
belezen auteur
auteur dit doel
doel tracht
tracht te
te bereiken.
bereiken. Eene
Eeneontzachelijke
ontzachelijke hoeveelheid
hoeveelheid
belezen
feitenmateriaal
hier saamgezocht,
saamgezocht, overdacht,
be~
feitenmateriaal isis hier
overdacht, gerangschikt
gerangschikten
en in
in een be,
paald
licht gesteld om
andere
stelling
te tedienen
;
paald licht
om tot
tot steun
steunvoor
voordedeeene
eeneof of
andere
stelling
dienen;
aan historische
historische feiten en
en toestanden
toestandenwordt
wordtvoortdurend
voortdurendaangeknoopt.
aangeknoopt.
aan
inhoud konden
kondenslechts
slechtsenkele
enkelepunten
puntenworden
wordenaangestipt,
aangestipt,
Van den rijken
rijken inhoud
Van
die zoowel
zoowel den
den vakman
vakman als
als den
den belangstellenden
belangstellenden tot
tot lezen
lezen en
en overdenken
overdenken
die
geval
zullen
naarmate
dedephilosophie
zullen nopen.
nopen. InInelkelk
geval
zullen
naarmate
philosophieder
dergeschiedenis
geschiedenis
on the
the sands
sands
voortschrijdt
den weg
wegder
derontwikkeling,
ontwikkeling, deze
deze «footprints on
voortschrijdt op
op den
of
Time» zichtbaar
blijven.
B.
of Timev
zichtbaar
blijven. B.
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staatkunde,
de Boer,
Boer, Albert
Albert
staatkunde,onder
onderredactie
redactievan
vanH.
H. P.
P. Berlage
Berlage Nz.,
Nz., T.
T. J. de
P. de
de Vooys.
Vooys.Amsterdamsche
AmsterdamscheBoekhandel,
Boekhandel,Amsterdam.
Amsterdam.
Verwey, Is.
Verwey,
Is. P.
In de
de Januari,aflevering
Januari,aflevering zet,
zet, na
nadrie
driegedichten
gedichtenvan
vanAlbert
AlbertVerwey,
Verwey,de
deheer
heer
In
E. G.
G. Meuleman
Meuleman zijn
zijn vertaling
vertaling van
van Snorre's
Snorre's Edda
Edda voort.
voort. André
AndréJolles
Jolles dicht
dicht
G.
G. E.
een
Hellenistische Idylle.
Idylle. Albert
AlbertVerwey
Verweypeilt
peiltdede
richting
vandedehedendaagsche
hedendaagsche
een Hellenistische
richting
van
door Aart
Aart van der
der Leeuw
Leeuwen
P. N.
:-.I. van
poëzie. Gedichten
Gedichten worden
worden bijgedragen
bijgedragen door
poëzie.
en P.
Eyck. Dr.
Dr.M.
M.H.H.J.J.Schoenmakers
Schoenmakersgeeft
geefteen
eenzestal
zestaloverdenkingen.
overdenkingen.
Eyck.
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Maandschrift voor
voor Christendom
Stemmen des
des Tijds,
Tijds, Maandschrift
Christendom en Cultuur.
Cultuur. Onder
Onder
Stemmen
Mr. P.
P. A. Diepenhorst,
redactie van
Dr. W.
W. J.
J. Aalders,
Aaldcrs, Mr.
Mr. A. Anema, Mr.
redactie
van Dr.
Dr.
P. J.
J. Kromsigt, Dr.
J. C. De Moor,
Moor, P.
P. J.
J. Molenaar,
Molenaar, Dr.
Dr. E.
E. H.
H. Renkema,
Dr. J.
Dr. P.
Mr. V.
H. Rutgers,
Rutgers, Dr.
Dr. J.
J. R.
R. Slotemaker de Bruine,
Bruine, Dr. J. Th. De
De Visser,
Visser,
Mr.
V. H.
Dr.
B. Wielinga. Utrecht,
J. A.
A. Ruys.
Utrecht, G.
G. J.
Dr. B.
In
het Januarinummer
Januarinummer schrijft
schrijft Dr.
Dr. J. de
de Zwaan
Zwaan een
een studie
studieover
overOrientalisme,
Orientalisme,
In het
Keizer~anbidding en
het Romeinsche
Romeinsche Rijk.
Rijk. Een
Eenfijngevoelde
fijngevoelde
Keizeraanbidding
en Christendom
Christendominin het
mej. H.
I-I. S.S.S.S.K.K.draagt
draagtden
dentitel
titel(rEen
"Eenvrouw
vrouwvan
vanBeteekenis».
Beteekenis». Dr.
Dr.
novelle van
van mej.
novelle
A. Weststrate
Weststrate klaagt
klaagt naar
naar aanleiding
aanleidingvan
vanDr.
Dr.Colenbrander's
Colenbrander'sGids,artikel
Gids,artikel over
over
H. A.
gemis aan
aan liberale
liberale humaniteit
humaniteit in
in zake
zake onderwijs.
onderwijs. Over
Overdedekeuze
keuzeonzer
onzerlectuur
lectuur
gemis
geeft Dr.
Dr. A.
A.Brummelkamp
Brummelkamp wenken.
wenken. Dr.
Dr. J.J. Riemens
Riemens Jr.
Jr. begint
begint een
een studie
studie over
over
geeft
monisme.
het monisme.
Ons Tijdschrift.
Tijdschrift. Christelijk
redactie van
van
Christelijk letterkundig
letterkundig maandblad
maandblad onder
onder redactie
1.
Bückmann, C. Gerretson, J.
Lens, G. Schrijver,
Schrijver, Dr,
van der
der Valk.
Valk.
J. Lens,
Dr. J.
J. van
L. Biickmann,
A. Daamen.
's Gravenhage, D.
D. A.
Het nummer
nummer van
15 Januari
Januari wordt
wordt geiipend
geöpend met
met een
een novelle
novelleallet
«HetAllerliefste»
Allerliefste»
Het
van 15
door Wilma.
Wilma. De
Deheer
heerW.
W.Coenraad
Coenraadgeeft
geefteen
eenstudie
studieover
overnieuwe
nieuwePaulus,literatuur.
Paulus,literatuur.
Dr. J.
J. Jac.
Jac. Thomson
Thomsonvergelijkt
vergelijktdichterschap
dichterschapen
enprofetisme.
profetisme. Willem
Willem de
deMérode
Mérode
Dr.
bezingt in
in een
eensonnet
sonnetden
den
Arabier.Over
Over
tallooze
partijtjes,die
diezich
zichaan
aan
bezingt
Arabier.
gcle"de
tallooze
partijtjes,
Neerlands bloed bedrinken»
bedrinken» handelt
handelt de
de degelijke
degelijke caerugblik».
«Terugblik».
Neerlands

Ploeg, geïllustreerd
de Wereld,bibliotheek.
Redactie::
geïllustreerd maandblad
maandblad van
van de
Wereld,bibliotheek. Redactie
De Ploeg,
L.
directeur; Louis
Louis Landry,
Landry, secretaris.
secretaris. Uitgaaf der Maatsch. voor
L. Simons, directeur;
goede
en goedkoope lectuur, Amsterdam.
Amsterdam.
goede en
In het
het Januarinummer
Januarinummer geeft
geeft Augusta
Augusta De
De Wit
Wittwee
tweeIndische
Indischeschetsen
schetsen «Langs
"Langs
In
Berg'o\·eg». Constant
Constant van Wessem
Wessem wekt
wekt op
op tot
totdedebestudeering
bestudeeringvan
vanGoethe.
Goethe.
den
den Bergweg».
GuydedeMaupassant.
Maupassant.
De heer
heer Free
Free Hart
Hart vertaalt
vertaalt een ruwe
ruwe novelle
novelle van
van Guy

De Witte
Witte Mier,
Mier,Redacteur:
Redacteur: J. Greshoff, Uitgever
Uitgever:
Apeldoorn,
: C.
C. M.
M. B.
B. Dixon,
Dixon, Apeldoorn,
gedrukt
der Wiel
Wiel te
te Arnhem.
Arnhem.
gedrukt bij
bij Van
Van der
In
het nummer
nummer van
15 Januari
Januari behandelt
P. De
DeVries
VriesJr.
Jr. het
het
ln het
van 15
behandelt de
de heer
heer R.
R. W. P.
jaarboek van
den Duitschen
Duitschen Werkbond,
Werkbond, de
de heer
heer Fr.
Fr. A.
A. Beunke
Beunke het
hetBeethoven,
Beethoven,
jaarboek
van den
E. Belpaire.
Belpaire. De
De heer
heer A.A.Saalborn
Saalborn
boek van
van de
de Antwerpsche
Antwerpsche schrijfster
schrijfster M.
boek
M. E.
Dr. H.
Loon
maakt aanteekeningen
aanteekeningen over de
de jongste
jongsteRussische
Russischeletterkunde,
letterkunde, Dr.
maakt
If. van
van Loon
bespreekt «L'Amphisbène»
de Régnier.
Régnier. Als
Alsmekelhaft»
«ekelhaft»beoordeelt
beoordeelt
bespreekt
c(L'Amphisbêne»van
van Henri
Henri de
Gold».
Salomons terecht
terecht Karel
Karel Michaëlis'
Michaëlis' ,<Treu
«Treu wie Gold».
Annie Salomons

Onze Kunst,
Kunst, geïlIustr.
kunst;; hoofdredacteur
geïllustr. maandschrift
maandschrift voor beeldende kunst
Dr. P.
P. Buschmann Jr.;
rubriek Ambachts, en Nijverheidskunst ondl'r
Dr.
Jr.; rubriek
onder
redactie
de «Nederlandsche Vereeniging
Vereeniging voor Ambachts, tn
redactie van
van de
en Nijver,
heidskunst», redactie,commissie
redactie,commissie S.
H. de
deRoos,
Roos, Jac.
Jac. Ph.
Ph. Wormser, H.
heidskunst»,
S. H.
Fels, Jac.
den Bosch,
Bosch, Marg.
Marg. Verwey, secretaresse.
der naam,
Fels,
Jac. van
van den
secretaresse. Uitgave der
Antwerpen,
voor Nederland
Nederland:: L.
looze vennootschap «Onze
eOnze Kunst»
Kunst» Antwerp
' en, voor
L. J.
Amsterdam.
Veen, Amsterdam.
In het
het Januarinummer
Januarinummer betoogt
heer A.
A. Dubruele,
Dubruele, dat
dathet
hetprachtige
prachtigeligbeeld
ligbeeld
betoogt de heer
van Lalaing,
Lalaing, dat in
in het
het museum
museum te
te Dowaai
Dowaai
van den
den overledenen
overledenen graaf
graaf Karel
Karel 11
van
II van
bewaard
wordt en
en inindit
ditnummer
nummerisisafgebeeld,
afgebeeld,toegeschreven
toegeschrevenmoet
moetworden
wordenaan
aan
bewaard wordt
16eeeuw
eeuwteteBergen
Bergen
den meester
meester Jacques
Broeucq, die
de tweede
tweede helft
helftder
derI6e
den
Jacques du
du Broeucq,
die in de
in Henegouwen
Henegouwen leefde.
leefde.DeDeheer
heer
Fierens-Gevaartgeeft
geefteen
eenverhandeling
verhandelingover
over
in
Fierens—Gevaart
de
Hollandsch,Belgische afdeeling
afdeeling der
dertentoonstelling
tentoonstellingvan
vanmodern,godsdienstige
modern'godsdienstige
de Hollandsch,Belgische
te Brussel,
Brussel, overvloedig
overvloediggeillustreerd.
geillustreerd.De
Devertegenwoordiging
vertegenwoordigingvan
vanNederland
Nederland
kunst te
kunst
op de
Londen met
metinterieurs,
interieurs, rietstoelen, borduursel,
deIdaa1,1
IdaaJ,1 iome
lome Exbition
Exbition te
te Londen
C. W.
\V.Nijhoff
Nijhoffbeschreven.
beschreven.
door den heer
heer C.
en derg. wordt
potterij cn
wordt door
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De Levende
Levende Natuur,
Natuur. onder
redactie van E.
E. Heimans
Heimans en
enJac.
Jac.P.P.Thijsse,
Thijsse,
onder redactie
uitgave van W.
W. Versluys
Versluys teteAmsterdam.
Amsterdam.
uitgave
het nummer
nummer van 11Januari
Januari geeft
geeft de
de heer
heer Jac.
Jac. P.
P.Thijsse
Thijsseeen
eenonderhoudend
onderhoudend
In het
J. Tesch
Tesch beschrijft
beschrijft garnalen
garnalen van onze
onze kust.
kust. De
Deheer
heer
verhaal
verhaal over
over fazanten.
fazanten. Dr.
Dr. J.
J. J.
Vrijman zet,
zet, naar
naar aanwijzingen
aanwijzingen van
vanProf.
Prof.Eug.
Eug.Dubois
Dubois
ontstaan
der
«klapH. Vrijman
hethet
ontstaan
der
mklapi
z. stukken
stukken kalksteen,
kalksteen, die
diezich
zichininijzerhoudend
ijzerhoudendwater
waterinineen
een
persteenen» uiteen,
persteenen»
uiteen, d. z.
korst van
van ijzersteen
ijzersteen oplossen.
oplossen. Dr.
Dr.W.
W.Docters
Doctersvan
vanLeeuwen
Leeuwengeeft
geeftaardige
aardige bij,
bij.
korst
C.
zonderheden
het leven
leven der
derJavaansche
Javaansche boomkikvorschen.
boomkikvorschen. De
De heer
heer W.
W. C.
zonderheden uit
uit het
van Ileum
Hcurnstelt
stelthethet
onderscheidvast
vasttusschen
tusschenonze
onzetwee
tweesoorten
soortenvan
vanmoeras:
moeras,
van
onderscheid
hoornslakken.
15 Januari
Januari very
vervolgt
Dr. J.
J. J.J. Tesch
Teschzijne
zijnebeschrijving
beschrijvingvan
van
het nummer
nummer van
van 15
In het
olgt Dr.
garnalen
van onze
onze kust.
kust. Over
Overeenige
eenigeininons
onsland
land
waargenomengrassen
grassenschrijven
schrijven
gamalen van
waargenomen
1. Posthumus
Posthumus en
en de
deheer
heerJ.J.Th.
Th.Henrard.
Henrard.Een
Eenrijk
rijkvogelplekje
vogelplekjebijbijRotterdam
Rotterdam
Dr.
Dr. L.
wordt door
door K.
K. beschreven.
beschreven. Over
Over fossielen
fossielen en
en de
de methode
methode om
om ze
ze uit
uitsteenen
steen en tete
wordt
slaan
handelt Ph.
Ph. A.
A. M.
M. De
Deheer
heerB.B.terterBrugge
Bruggedeelt
deeltiets
ietsmede
medeover
overde
devogel:
vogel,
slaan handelt
wereld van
van Meppel
Meppel en
enomstreken.
omstreken. Over
Overdedestrenge
strengewinterdagen
winterdagen 16-18
16-18Januari
Januari
wereld
1911
Texel doet
doet de
deheer
heerS.S.Drijver
Drijver mededeelingen.
mededeelingen. De
De heer
heer W.
W. H.
H. J.J. van
van
1911 op
op Texel
Beek beschrijft
beschrijft een
een vergroende
vergroende koekoeksbloem.
koekoeksbloem.
der Beek
der
Hollandsche Revue,
Revue, geredigeerd
Frans Netscher en uitgegeven door
door
geredigeerd door Frans
De Hollandsche
Loosjes te
te Haarlem.
Haarlem.
Vincent Loosjes
Tegenover de
eerste bladzijde
bladzijde van
van het
hetnummer
nummer van
van2525December
Decemberstaat
staat een
een
Tegenover
de eerste
voortreffelijke amateurfotografie
van
S. Weinberg
Weinberg teteGroningen,
Groningen,
voortreffelijke
amateurfotografie
vanden
den heer
heer A. S.
voorstellende
oude vrouw.
vrouw. Het
Hetkarakter
karakterwordt
wordtgeschetst
geschetst van
vanden
dengrootsten
grootsten
voorstellende een
een oude
E. R.
R. Harkema.
Harkema.
tabakshandelaar tete Amsterdam,
tabakshandelaar
Amsterdam, den
den heer E.
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Neder!. Bibl.
Bib!. 20517.
20517. Vondel's
Spelen, door
R. de
de Klerk
Klerk en
en L.
L. Simons,
Simons,
Vonder s Spelen,
Nederl.
door C. R.
11,
VondelsDramatiek,
Dramatiek,Gebroeders,
Gebroeders, Joseph
Joseph ininDothan.
Dothan.Maatij
Maatij voor
voor
II, 1.1. Vondels
Goede en
en lectuur,
lectuur, Amsterdam.
Amsterdam.
Neder!. Bib!.
202.4. Rhijnvis
Rhijnvis Feith.
Feith. Bloeml.
Bloem/. met
met inleiding,
inleiding, door W. Kloos.
Bibl. 202.4,
Nederl.
en Goedkoope
Goedkoopelectuur,
lectuur,Amsterdam.
Amsterdam.
Maatij. voor
Maatij.
voor goede en
C. G.
G. Kaakebeen en
Jan Ligthart. Van
alle tijden,
tijden, No. 5(6.
en Jan
Van alle
C.
5/6. Gedichten
uit de
de 17e
17e eeuw,
eeuw, lil!. J.
B. Wolters,
Wolters, Groningen.
Groningen.
J. B.
uit
J.
deStoppelaar.
Stoppelaar. De parelduiker.
parelduiker. C.
C. M.
B. Dixon
Dixon 6.
&. Co.,
Co., Apeldoorn.
Apeldoorn.
J. J.J. de
M. B.
Th. van
van Ameide.
Ameide. Verzamelde
gedichten, 1906-1912. C.
C. M.
M. B.
B. Dixon
Dixon6.
&. Co.,
Co .•
Th.
Verzamelde gedichten,
Apeldoorn.
Th. van
van Ameide.
Ameide. De Balkanstrijd.
Balkanstrijd. C.C. M.
B. Dixon
Dixon 6.
&. Co.,
Co., Apeldoorn.
Apeldoorn.
M. B.
Th.
Jaarder
derDichters.
Dichters. Musenalmanak
Musenalmanakvoor
voor 1913.
1913.C.
C. M.
M. B.
B. Dixon &.
Het jaar
6. Co.,
Apeldoorn.
P. C.
C. Brederode.
Brederode. Aphorismen.
Aphorismen. C.
C. M,
B. Dixon
Dixon 6.
&. Co.,
Co., Apeldoorn.
Apeldoorn.
P.
M, B.
Dr. J.
J. te
te Winkel.
Winke!. De ontwikkelingsgang
ontwikkelingsgangder
der
Nederlandsche
Letterkunde,
Dr.
Nederlandsche
Lefterkunde,
14e
aflevering. De Erven
Erven F.
F. Bohn,
Bohn, Haarlem.
Haarlem.
14e aflevering.
Friedrich Nietzsche.
N ietzsche. Godenschemering
Hoemen
menmet
met
denMoker
Mokerfilosofeert.
Friedrich
Godenschemering ofofHoe
den
filosofeert.
Vertaling van
Hendrik Schutjes.
Schutjes. Ch.
Ch. G.
G. Veldt,
Veldt, den
denHaag.
Haag.
Vertaling
van Hendrik
Daudet. Contes choisis,
choisis, 7e
druk. P.
P. Noordhoff,
Noordhoff, Groningen.
Groningen.
7e druk.
A. Daudet.
M.
Wiessing. Een dreigend
dreigendmuntgevaar.
muntgevaar. Een
blik in 't verleden
Een blik
M. J. Wiessing.
verleden en een
in de
deteekomst
teekomstvan
vanons
onsmuntwezen.
muntwezen.Ch.
Ch.v.v.Langenhuysen,
Langenhuyscn,Amsterdam.
Amsterdam.
blik in
Van
rechts en
enlinks,
links, I,
4. A.A.Roodhuijzen.
Roodhuijzen.Het
Hetkiesrechtvraagstuk.
kiesrechtvraagstuk. Hol,
Hol,
I, 4.
Van rechts
landia,Drukkerij,
Baarn.
landia,Drukkerij, Baam.
Internationale feestelijke
feestelijkeStudentenbijeenkomst.
Studenten bijeenkomst. N.
N. V.
V. Boekh.
Boekh. v/h.
v/ho E.
E. J.
J.
Internationale
Brilt
Leiden.
Brill, Leiden.
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11.
II.
morgen van
van dien
dieneigensten
eigenstendag
dagwerd
werdPoortere
Poortere losge,
losgeD EN morgen
D
laten uit de
de gevangenis.
gevangenis.
laten
Zijn eerste
eerste gevoel bij
bij 't'tuitgaan
uitgaan door
door de
depoort,
poort,was
wasom
omzich
zich
Zijn
ergens
een hoek
hoek te
te stoppen,
stoppen,zich
zichverdoken
verdokentetehouden
houden voor
voor
ergens in
in een
de
menschen. Die
Die plotse
plotseovergang
overgang van
van de
de nauwe
nauwe cel
cel in
iri de
de
de menschen.
opene
lucht —
- van
van de
de grijze
grijze opgeslotenheid
opgeslotenheid in
inde
devrije
vrijestraat
straat
opene lucht
waar
- de
de echte,
echte, de
delevende
levendezon
zon—- dedestraatsteenen
straatsteenen
waar de
de zon, —
warmde
en
hevig
verlichtte,
dat
was
hem
te
sterk,
te onver,
onverwarmde en hevig verlichtte, dat was hem te sterk, te
wacht; ; 't't gevoel
vrijheid, de
de schoone
schoonevrijheid
vrijheidna
na dat
dat wan,
wanwacht
gevoel der vrijheid,
verlangen, —
- de
de verlossing
verlossing met
met 't zicht over het straat,
straat.
hopend verlangen,
plein, met
met menschen
menschen die
die hun
hun wegen
wegen gingen,
gingen, onbewaakt,
onbewaakt, met
met
plein,
't genot
genot om links
links of
ofrechts
rechts tetevorderen
vorderen -zonder
'zonder vrees
vrees van
van op,
op.
gejaagd te
worde'n, de
jubel om
om daar
daar bij
bij tetezijn
zijngelijk
gelijk die
die
gejaagd
te worde'n,
de jubel
menschen
niet gelooven.
gelooven. De
Deoude
oudemensch
mensch
menschen -—hij
hij kon
kon het
het nog niet
was zoo
zoo ver
verdood
doodininhem,
hem,dat
datPoortere
Poorterebleef
bleeftwijfelen
twijfelen of
ofhij
hij wel
wel
zeker,
zijn eigen
eigen beenen,
beenen, daarbij
daarbij hoorde
hoorde voor
voor goed,
goed, voor
voor
zeker, op zijn
altijd,
ooit te
te moeten
moeten terug
terug keeren
keeren in
inhet
hetkot
kot!
altijd, zonder
zonder nog
nog ooit
I
medemenschen, de
de kennissen
kennissen en
envrienden,
vrienden, het
hetdorp,
dorp, zijn
zijn
De medemenschen,
vrouwen
zijn kinderen,
kinderen, het was
was hem
hem alal zoo
zoovreemd,
vreemd,zoo
zoover
ver
vrouw
en zijn
af, veel
veel verder
verder dan
danvan
vanginder
ginderuit
uitgezien
gezienwaar
waarhij
hij vier
vierjaar
jaar
af,
lang
had zitten
zitten werken
werken om
om er
er met
met de
de verbeelding
verbeelding bij
bij te
te zijn.
lang had
't
hij nu
nu weer
weerde
dewereld
wereldvexir
vóór zich
zich had
had en
en het
het
't Gedacht
Gedacht dat
dat hij
leven,
sloeg hem
hem met
metdronkenheid
dronkenheid zoodat
zoodathij
hijwakelde
wakeldeop
op
leven, het sloeg
de beenen
beenen en zich
zich houden
houden moest
moest aan
aán de
de staven
staven van
van een
een hek
hek
de
en bleef
bleef staren
staren om
omzich
zichtetevergewissen
vergewissen dat
dat 't wel waar
en
waar was,
dat
hij wel
wel werkelijk
werkelijk verlost
verlost was
was en
ende
dedag
dagnunuwerkelijk
werkelijkwas
was
dat hij
aangebroken
vroeger altijd
altijd maar
maar achteruit
achteruit scheen
scheentete willen
willen
aangebroken die vroeger
molen, waar
waar de dagen
dagen tot
tot uren
uren gemalen
gemalen
keeren in dien draaienden molen,
werden om
om ererongebrijzeld,
ongebrijzeld,onverleefd
onverleefdweer
weeruit
uittetekomen
komengelijk
gelijk
werden
ze
er iningingen,
gingen,inineeuwigen
eeuwigenrondegang,
rondegang, zonder
zonder aftellen
aftellen of
of
ze er
1.
I.
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afkorten.
Vier jaren
jaren lang
lang was
was hij
afkorten. Vier
hij uit de
de wereld
wereld weg
weggeweest,
geweest,
erger dan
dan dood,
dood, met
met niets
niets dan
dan dat
datangstige,
angstige,radelooze,
radelooze, wan,
wan.
erger
hopige tellen
tellen van
van den
den tijd
tijd die
die niet
nietvooruit
vooruitwil
wilomdat
omdat het
het
hopige
afisisgesneden
gesnedenenenvermaakt
vermaakttottoteeneen
warrelgarenwaar
waar
er af
einde er
warrelgaren
't gedacht
Om niet
niet zot
zot te
te
't
gedachtaan
aan alle
alle verhouding
verhouding verloren
verlorenis.is. Om
worden, had
had hij
hij 't verlangen
verlangen in zich dood genepen, zich
zich moed,
moed.
worden,
stomp gehouden
gehouden om
om aan
aan niets
niets meer
meer te
te denken.
denken. En
En nu,
nu,
willig stomp
morgen, hadden
hadden ze
ze hem
hemuitgelaten
uitgelatenen
engezegd
gezegd:
«gamaar!»
maar 1»
te morgen,
: aga
zonder meer.
meer. Zoo
Zooonverwachts,
onverwachts, zoo
zoozonder
zonder dat
dat hij
hij er
er nog
nog
zonder
aan geloofde
geloofde of
of wist
wist dat
dat 't'twel
wel vier
vier jaar
jaar of
ofwel
weltien
tienjaar
jaarwas
was
aan
dat hij
hij er
er had
had gezeten..
gezeten....
Dat stuk
stuk uit
uit zijn
zijn leven
leven was
was er
er uit
uit
dat
. . Dat
weg gesneden,
gesneden, het
het was
wasvoorbij,
voorbij, achter
achter den
den rug
rug en
en nu
nustond
stond
weg
op straat!
straat 1
hij op
hij
was alleen.
alleen. In
In zijn
zijn koppigheid
koppigheid had
hadhij
hijniet
nietgewild
gewild
Poortere was
dat
men
hem
kwam
afhalen,
want
hij
voelde
geenszins
haast
dat men hem kwam afhalen, want hij voelde geenszins haast
thuis te
te komen.
komen. Hij
Hij wilde
wildeeerst
eerstwat
wattijd
tijdwinnen
winnenom
omna
natete
om thuis
denken.
men zoo
zoo plots
plots uit
uit de
de lucht
lucht valt,
valt, volgt
volgt er
er voor,
voor.
denken. Als
Als men
eerst een groote
groote verbijstering
verbijstering en
en het
hetmoet
moettijd
tijdkosten
kosteneer
eermen
men
eerst
zich weer
weer thuis
thuis voelt
voelt op
op de
dewereld
wereld en
enzijn
zijnweg
wegweet
weetonder
onder
zich
de menschen.
menschen. 't't Geen
Geen hem
hem op
op 't dorp
wachten stond
stond ver,
ver.
dorp te wachten
de
lokte hem
hem niet
niet tetezeer
zeer—- nunueerst
eerstzag
zaghijhijzijn
zijntoestand
toestandinin;
lokte
;
hij moest
moest nog een
een besluit
besluit nemen
nemen en
en de
dedingen
dingenoverleggen.
overleggen.
hij
genoegenvan
van
Hij
zette maar
maar uit
uit op
opgoed
goedgeluk
gelukalleen
alleenom
om't 'tgenoegen
Hij zette
te gaan
gaan waar
waar hij
hij wilde,
wilde,om
om't 'tgenot
genotvan
vande
devrijheid,
vrijheid, zonder
zonder
te
begeerte ergens
komen. Maar
Maar de
destad
stadstak
stakhem
hemtegen,
tegen,
begeerte
ergens uit
uit te
te komen.
de drukte
drukte van
van de
destraat,
straat, de
demenschenwezens
menschenwezensverveelden
verveeldenhem.
hem.
En 't vooruitzicht
de eenzaamheid
eenzaamheid deed
deed hem
hem toch
toch uitzetten
uitzetten
vooruitzicht aan de
dorp. Daar
in
de richting
richting van
van 't dorp.
Daar kan
kan ik
ik nog
nogaltijd
altijd loopen
loopen
in de
Het was
was nog
nog een
eensterk
sterk eind
eind—
- vier
vier
waar
wil, meende
meende hij.
hij. Het
waar ik
ik wil,
uren
nu reeds
reeds won
won de
dekalmte
kalmte het
het op
op hem
hem en
en
uren gaans
gaans -— en
en nu
niet te
te veel
veelnoodelooze
noodeloozemoeite
moeitetete
hij
maakte 't voornemen
hij maakte
voornemen om
om niet
en stilaan
stilaan groeide
groeide het
het verlangen
verlangen om
om bekende
bekende wezens
wezens te
te
doen
doen en
zien -—menschen
verrast zouden
zouden
menschendie
diehem
hemzouden
zoudentoelachen,
toelachen, die
die verrast
opspringen
en belang
belang maken
makenrond
rondhem.
hem.Hij
Hijbeeldde
beelddezich
zich de
de ge,
ge.
opspringen en
beurtenis in van
van zijne
zijne verschijning
verschijning en hij liet zich opwinden
opwinden door
door
't gedacht aan
verwekken —aan het
het opzien dat zijne
zijne terugkomst
terugkomst zou verwekken
om
den held
held tetezijn
zijnvan
vanhet
hetspel,
spel,
maar
tezelfdertijde
tijdewou
wouhij
hij
om den
maar
tezelfder
't vermijden
en
stil
in
zijn
hol
geraken
zonder
dat
't
iemand
vermijden en stil zijn hol geraken zonder dat
gemerkt
er uitkomen
uitkomen alsof er
er niets
niets gebeurd
gebeurd was.
was.
gemerkt had
had en
en er
Hoe
wonder nieuw
nieuw schenen
schenen hem
hem de
de dingen
dingen hier
hier in
in de
de
Hoe wonder
hij den
den
op
ene lucht.
N azulk
zulkeen
eenlange
langeopgeslotenheid
opgeslotenheid had
had hij
opene
lucht. Na
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zin van
van het
hetwerkelijke
werkelijke verloren
verloren en
en ginder
ginder had
hadzijne
zijneverbeel,
verbeelzin
Deboomen,
boomen,'t'twaren
warenals
alsoude
oudekennissen
kennissen
ding
alles omvormd.
omvormd. De
ding alles
uit zijn
zijn verre
verre jeugd.
Zijn eigen
eigentoestand
toestand ook
ookkwam
kwam hem
hem nu
nu
uit
jeugd. Zijn
anders voor.
Ginder had hij
hij tijd
tijd genoeg
genoeggehad
gehadom
omzijn
zijngeval
geval
anders
voor. Ginder
overdenken —
- hij
hij had
had zich
zichziek
ziekgedacht
gedachtenendikwijls
dikwijlsvreesde
vreesde
te overdenken
hij
te worden
worden omdat
omdat hij
hij altijd
altijd dezelfde
dezelfde gedachten
gedachten te
te her,
herhij zot te
kauwen kreeg.
kreeg.
kauwen
Hier
de opene
opene lucht
lucht voelde
voelde hij
hij zich
zich weer
weerden
denlevenden
levenden
Hier in de
mensch in de
de werkelijke
werkelijke wereld
wereld;; zijn
zijn gedachtengang
gedachtengang was
was niet
niet
mensch
meer
een kop,
kop. en
ensteertelooze
steertelooze kring,
kring, nu
nuspeurde
speurdehij
hijerer't'teind
eind
meer een
van en
en 't begin —
- een
een verleden,
verleden, een
een tegenwoordig
tegenwoordig en
en eene
eene toe,
toevan
komst waar
waar hij
hij de
de standen
standen kon
kon nagaan
nagaan als
als de
de lijntjes
lijntjes in
in een
een
komst
kerfstok, als
als de cijfers
cijfers op eene
eene wijzerplaat.
wijzerplaat. Er
Er was
was gang
gang en
en
kerfstok,
beweging gekomen
gekomen in den
den tijd
tijd .....
beweging
...
eerst kreeg
kreeg hij
hij't 't
warebesef
besefhoe
hoe't 'tmet
methem
hemgeweest
geweest
Nu eerst
ware
was
voortijds,
hoe
't
nu
stond
en
hoe
het
worden
zou.
Neen,
was voortijds, hoe nu stond en hoe het worden zou. Neen,
hierbegon
begonhij
hijangstig
angstig
hoe het
het worden
worden zou
zouvoorzag
voorzaghij
hijniet
nietenenhier
te
worden omdat
omdat hij
hij vreesde
vreesdevoor
voor't 'tgeen
geenhem
hemtetewachten
wachten
te worden
stond.
Maar hij
hij wilde
wilde niet
nietvreezen,
vreezen, hij
hij wilde
wildeererniet
nietaan
aan
stond. Maar
denken
hij zou
zou 't maar
maar nemen
was. —
- Wat
Watkon
kon
denken en
en hij
nemen gelijk
gelijk ht!!
het was.
't hem schelen
schelen?
?
En toch
toch welde
weldeereriets
ietsnaar
naarboven
bovenalsalseen
eenzweem
zweemvan
vantreurnis
treurnis
En
om
geen voortijds
voortijds geweest
geweest was
was en
enniet
nietmeer
meerherdaan
herdaan kon
kon
om 't't geen
worden,
en
hij
kreeg
het
besef
dat
't
maar
aan
hem
zelf
geworden,
hij kreeg het besef dat 't maar aan hem zelf ge,
logen
had en
en dat
dat alles
alles anders
anders had
had kunnen
kunnen zijn.
zijn. Een
Eenwoord,
woord,
logen had
een
wenk, een
een enkel
enkeltoegeven
toegevenaan
aanhet
hetgebaar
gebaar en
enalles
allesware
ware
een wenk,
anders geweest.
·t Geen hij
hij op
op dien
dien beslissenden
beslissenden stond
stondonder
onder
anders
geweest. ... . 't
wrok en koppigheid
koppigheid gesmoord
gesmoord hield,
hield, bloeide
bloeidenu
nu open
open in
in eene
eene
wrok
bekentenis van
spijt omdat
omdat hij
hij nu
nustond
stondals
alsdedemisdadiger
misdadiger
bekentenis
van spijt
menschen, spijt
spijt bij
bij 't heropleven van zijn
aanschijn der
der menschen,
voor 't aanschijn
eergevoel
dat hem
hem nu
nu eerst
eerstbewust
bewustwerd
werd—- eene
eenebreuk
breukininzijn
zijn
eergevoel dat
leven, iets
omver lag en
en dat
dat hij
hij nooit
nooitmeer
meerzou
zouovereind
overeind
leven,
iets dat omver
krijgen.
Het was
was een
een gevoel
gevoel inin't'twilde,
wilde, zonder
zondervaste
vasteomlij,
omlij.
krijgen. Het
ning —
- eene
leven in
in de
de toekomst,
toekomst, om
om de
de
ning
eene vage
vage vrees
vrees voor
voor it't leven
onzekerheid
zou doen
dot:nschommelen,
schommelen, meer
meer niet,
niet,
onzekerheiddie
die zijn
zijn lot zou
want de
de dracht
dracht der
der gebeurtenis
gebeurtenis waarvan
waarvan de
de gevolgen
gevolgen in
in de
de
want
toekomst
zouden zwaar
zwaar gaan,
gaan, daar
daar had
had hij
hij nog
nog geen
geen inzicht
inzicht
toekomst zouden
over en
en die
dieonrust
onrust kon
kon hij
hij met
meteen
eenlos
losgebaar
gebaarwel
welafschud,
afschud.
over
al dat
dat gezeur
gezeur!I wat
wat was
was hem
hem alaldedeeerlijkheid
eerlijkheid
den.
Foert met
met al
den. Foert
der brave
brave dorpelingen
dorpelingen weerd
weerd?? wat
wat beteekende
beteekende een
een smet
smet op
op
der
het leven
leven en
en wat
wat lapte
lapte hij
hij't 'tniet
nietaan
aan zijn botten
het
boften dat
dat hij
hij in
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den bak
bak gezeten
gezeten had
had vier
vier jaren
jaren lang?
lang? Hij
Hijhad
hadhet
hetgedaan
gedaan
den
om een
een makker
makker te
te redden
redden —
- die
diemakker
makker zou
zou 't voor hem
hem ook
gedaan
erkentelijkheid die hij
hij alal dien
dien kant
kant te
te
gedaan hebben!
hebben! De erkentelijkheid
verwachten had
verblijdde hem
hem meer
meer dan
dan dat
dat de
despijt
spijtom
omzijn
zijn
verwachten
had verblijdde
gebroken
Hetspiegelde
spiegeldehem
hem voor
voor
gebroken eerenaam
eerenaamhem
hemderen
derenkon.
kon. Het
als
een nieuwe
nieuwe aantrekkelijkheid
aantrekkelijkheid om
met die
die mannen
mannen uit
uit
als een
om met
't Gangske voortaan
hun gunst
gunst
voortaan vertrouwelijk
vertrouwelijktete leven,
leven, om
om in hun
opgenomen
worden en
en 't'tgeen
geen hij
hij voortijds
voortijds zou
zou geschuwd
geschuwd
opgenomen te worden
hebben als
als een
een ongeluk,
ongeluk, trok
trok hem
hem nu
nuaan.
aan. Maar
Maar't 'tgedacht
gedacht
hebben
dat
hij zijn
zijn huis
huis ginder,
ginder, misschien
misschien kwijt
kwijt was
wasenenzijn
zijneenzaam
eenzaam
dat hij
leven
in 't open
veld met
met het
hetbosch
boscherertegenaan,
tegenaan, stemde
stemde
leven in
open veld
hem weer
weer droevig
droevig enenhijhijstapte
staptelusteloos
lusteloosvoort
voortzonder
zondertrek
trek
hem
verlangen om
of iemand
iemand weer
weer te
te zien.
zien.
of verlangen
om iets of

o
0
Voormaals
Poortere op
opden
denKloosterdriesch
Kloosterdriesch in
in eene
eene
Voormaals woonde Poortere
van Koornaerts
Koornaerts huizen.
hij heel
heel afgezonderd
afgezonderd met
met
van
huizen. Daar
Daar leefde hij
vrouwen
kinderen want
want het
het huis
huis stond
stond erermidden
middende
dekoorn,
koorn$
vrouw en kinderen
velden
langs een
een voetwegel
voetwegel die
die naar
naar het
het bosch
bosch leidde
leidde en
enver
ver
velden langs
afgelegen
alle andere
andere woning.
woning. Dagen
Dagen en
en weken
weken gingen
gingen
afgelegen was van alle
daar
voorbij zonder
zonder dat
dat erereen
eenmensch
menschtetenaargange
naargangekwam.
kwam.
daar voorbij
Poortere
leefde
er
op
zijn
getouwe
en
woef
er
van
's
morgens
Poortere leefde er
zijn getouwe en woef er van
tot 's's avonds,
avonds, maar
maar inwendig
inwendig voelde
voelde hij
hij er
er zich
zich als
als heer
heer en
en
tot
meester
str~ek. Hij
Hij zelf
zelfen
endedejongens
jongensmochten
mochten
meester over
over heel
heel de
de streek.
er uitzeften
uitzetten al
al wat
watzezewilden
wildenenenzijn
zijngroote
grooteliefhebberij
liefhebberij in
in
er
den omgang
omgang met
met vogels
vogelsenenwild,
wild,mocht
mochthij
hijongestoord
ongestoord uit,
uit$
den
oefenen.
Het ging
ging hem
hemgoed
goedin in
eenzaamheidzoodanig
zoodanigdat
dathij
hij
Het
diedie
eenzaamheid
er
niet dan
dan gedwongen
gedwongen uitkwam
uitkwam en
enachterna
achterna een
een beetje
beetje
er niet
menschenschuw
was —
- als een
een wildeman
wildeman die
die den
den
menschenschuw geworden
geworden was
velden, de
dewijde
wijde lucht
lucht
omgang met
zijns gelijken
gelijken ontgaat.
ontgaat. De velden,
omgang
met zijns
en het
het bosch
bosch was
was hem
hem alles
alles en
en meer
meer dan
dan genoeg.
genoeg. Zijn
Zijnlust
lust
en
en
behagen bestond
bestond in
invogels
vogelsenenbeesten.
beesten. 's Zomers
en behagen
Zomers voor
dag en
en dauw,
dauw, was
washij
hijereralaluituitom
omdedekwakkels
kwakkelstetezoeken
zoeken
dag
denkoekoek.
koekoek.Fazanten,
Fazanten,patrijzen,
patrijzen, hazen
hazen en
en
in 't koorn, of den
hun handel
handel en
en wandel
wandel en
en alal wat
wathij
hij
konijntjes kende
konijntjes
kende hij
hij in hun
zitten wist
wist of
of wonen,
wonen, was
washij
hijzoo
zoozeker
zekertetekrijgen
krijgendat
dat't'tnooit
nooit
ziften
en miste.
miste.
Garen,
stroppen, slagnetten,
slagnetten, lijmstok,
lijmstok, ijzertrapen,
ijzertrapen, roer
roer en
en
Garen, stroppen,
lichtbak, daarmede
dat hij
hij naar
naar
lichtbak,
daarmedewas
was hij
hij vertrouwd
vertrouwd en
en 't wild
wild dat
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de
de markt
markt voerde
voerde of
ofininbesloten
beslotentijd,
tijd,heimelijk
heimelijk aan
aan den
den man
man
opden
denweefstoel
weefstoelwinnen
winnen
bracht, leverde
meer op
op dan
danhij
hij op
bracht,
leverde hem
hem meer
kon.
Was hem
hem echter
echter niet
niet zoo
zoozeer
zeerom
om't 'tgeld
geld tetedoen
doen
kon. 't't Was
maar wel
de deugd,
deugd,om
omden
denprikkel
prikkelvan
van
dienheimelijken
heimelijken
maar
wel om de
dien
omgang met
al 't't geen rond
rond hem
hem woekerde,
woekerde, floot
floot en
enbewoog.
bewoog.
omgang
met al
In 't't bosch en
en inindedevelden
veldenwaren
warenvogels
vogels
wild
zijnmakkers
makkers
In
enenwild
zijn
en hij
hij aanzag
aanzag de
de dieren
dierenals
alszijn
zijnevennaaste
evennaastewaarmede
waarmedehij
hijkon
kon
en
omgaan
met menschen.
menschen.
omgaan als met
Barbra,
voerdedaar
daarook
ookhaar
haarvrijen
vrijenstap
stapen
enwentel
wentel
Barbra, zijn
zijn wijf, voerde
door. De
door.
Dejongens
jongensrobbelden
robbeldenerertusschen
tusschenenengroeiden
groeiden op
opmet
met
de
geit, de
dekonijnen
konijnen enendede
hoenders,met
methet
hetzwijn
zwijn en
en de
de
de geit,
hoenders,
koe —
- ze
ze aten
aten uit
uiteenen
eenenpot,
pot,ronselden
ronseldendooreen
dooreenop
opden
dengrond
grond
als
een nest
nest vol
vol leven,
leven, vol
vollust
lustenengezondheid.
gezondheid.Men
Menkende
kende
als in een
er
kommernis, men
men telde er
er noch
noch dagen
dagennoch
nochtijd
tijd;
men
er geen kommernis,
; men
werd
er in
in niets
niets gestoord
gestoord en
en't'twas
wasmaar
maar rechts
rechts den
denzondag,
zondag$
werd er
morgen dat
Poortere weg
en weer,
weer, op
opzijn
zijnwekedagsch,
wekedagsch,naar
naar
morgen
dat Poortere
weg en
't dorp
liep
om
misse
te
hooren.
't
Overige
moest
Barbra
dorp liep om misse te hooren. 't Overige moest Barbra
maar
beredderen.
maar beredderen.
Tot dan
dan toe
toe was
was ererhem
hemnooit
nooitiemand
iemandtetebij
bijgekomen
gekomenover
over
iets —
- ze
ze wisten
wisten ofofgebaarden
gebaardenopop't dorp
't dorpniet
nietdat
datPoortere
Poortere
iets
zijn eigenaar
eigenaar zelf
had er
er nooit
nooit den
den voet
voetgezet
gezet
bestond en
bestond
en zijn
zelf had
want alle jaren
jaren geregeld
geregeld droeg
droeg Barbra
Barbra hem
hem met
met Kerstdag
Kerstdag het
het
want
geld der
der huishuur
huishuur en
en om
om herstel
herstel of
ofverbetering
verbetering aan
aan het
het huis
huis
geld
had nooit
nooit iemand
iemand gevraagd
gevraagd —
- alles
alles wat
wat er
erontbrak,
ontbrak, dat
datdeed
deed
had
Poortere
zelf.
Dat
hij
stroopte
was
wel
geweten,
maar
omdat
Poortere zelf.
hij stroopte was wel geweten, maar omdat
hij het
het voorzichtig
voorzichtig deed
deed en
en zonder
zonder stout
stout vertoog
vertoog en
ennooit
nooit
hij
en
met de
de bende
bendeuitzette,
uitzette,lieten
lietendedejachtwakers
jachtwakers hem
hembegaan
begaan en
met
gebaarden niets
niets te
te merken.
merken.
gebaarden
leventje had daar
daar zoo
zoo aangehouden
aangehouden tot
tot zij
zij op
opzekeren
zekeren
Dat leventje
onverwachts 't bezoek kregen
kregen van
van Sissen
SissenBusschere
Busschere die
die
avond onverwachts
enzijn
zijnpierende
pieren deoogen
oogenwas
waskomen
komen
met een
een fijnen
fijnen glimlach
glimlach en
met
vertellen:: dat
de «mannerly
«mannen» een
een klopjacht
klopjacht beleid
beleid hadden
hadden en
en dat
dat
vertellen
dat de
hij
nu
vragen
kwam
of
Poortere
hun
een
beetje
den
weg
zou
hij
vragen kwam of Poortere hun een beetje den weg zou
wijzen
in 't bosch?
had Poortere
Pooliere zoo
zoo goed
goed v66r
vóór 't geval
bosch ? Sissen
wijzen in
Sissen had
en hem
hem met
metlooze
loozewoorden
woordengelijmd
gelijmdenenopgewonden
opgewonden
gezet
gezet en
zoodat
er aan
aan weigeren
weigeren nooit
nooit kon
kon gedacht
gedacht worden.
worden. 't Sprak
zoodat er
van
zelf dat
dat Poortere
Poortere hoofdleider
hoofdleider zou
zouzijn
zijnenenererwas
waseen
eenrijke
rijke
van zelf
buit
in 't'tvooruitzicht
vooruitzicht waarvan
waarvan hij
hij het
het schoonste
schoonste deel
deel zou
zou
buit in
krijgen.
zou 't niet
doen!! had
had Barbra
Barbra gezegd
gezegd zoo
zoo gauw
gauw
- 'K en
—
en zou
niet doen
was. Maar
Maar nu
nuwas
was't 'ttetelaat
laat—- zezewaren
waren
Sissen
Sissen 't
't huis
huis uit
uit was.
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afgesproken
en Poortere
afgesproken en
Poortere wilde
wilde niet
niet achteruit
achteruit kruipen.
kruipen. Hij
Hij
groote winste.
winste.
paaide zijn
zijn wijf met
met 't gedacht
gedacht aan
aan de groote
paaide
-— Of meent
meent ge
gemisschien
misschien dat
dat ik
ik de
dehazen
hazenhier
hierrond
rond mijn
mijn
deure
ga laten
laten doodschieten,
doodschieten,zonder
zonderdat
datikikerermijn
mijndeel
deel in
inheb?
heb?
deure ga
Poortere kende
Sissen Busschere
Busschere als
als den
den hoofdman
hoofdman van
van
kende Sissen
't «Gangske»
vent die
die van
vanniets
nietsvervaard
vervaardenenisisenen't'teinde
einde
«Gangskez den
den vent
van zijn
zijn macht
macht niet
niet en
en weet.
weet. Een
Eenthoeveel
thoeveelvertelsels
vertelselsdeden
deden
van
de ronde
ronde door
door 't dorp
over Sissens
Sissens vader
vader en
en grootvader
grootvader en
en
dorp over
de
zeis els
aangeschreven voor
voor
Sissen
zelf stond
stond ook
ook alalinin
Sissen zelf
de de
zeisels
aangeschreven
menig
dat hij
hij op
opeigen
eigenhand
handenenvoor
vooreigen
eigenrekening
rekening had
had
menig ding dat
uitgericht.
Poortere,
gelijk al
de andere
andere dorpelingen,
dorpelingen, voelde
voelde inwendig
inwendig
al de
Poortere, gelijk
een
groote vereering
vereering voor
voor dien
dienheld,
held,waarvan
waarvanhij
hijzoo
zoodikwijls
dikwijls
een groote
gehoord had.
had.
«Gangske» had
hij nooit
nooit eenig
eenig uit,
uit~
Met de
de mannen
mannen uit
uit 't
't «Gangskez
Met
had hij
staans
- dat
was een
een ras
ras op
opzijn
zijneigen
eigen;
hijwas
wasererwat
wat
staans gehad
gehad —
dat was
; hij
wantrouwig voor
een beetje
beetje schuw
schuw —
- ze
ze deugden
deugden niet
niet in
in
wantrouwig
voor en een
er op aankwam
den
grond. Maar
Maar nu
nu 't er
aankwam zijn
zijn veerdigheid
veerdigheid en
en
den grond.
kennissen van
strooperij te
laten zien,
zien, was
was 't iets anders
anders!! Hij
Hij
kennissen
van strooperij
te laten
zou·
de leidsman
leidsman zijn,
zijn, bevelen
bevelen geven,
geven, dat
datstond
stondhem
hemaan.
aan.
zou de
Daarbij
er nog
nogde
deprikkel
prikkelom
omdie
dieschunnige,
schunnige,onbevreesde
onbevreesde
Daarbij was
was er
kerels
eens
aan
't
werk
te
zien,
om
mee
te
doen
aan
datwaag,
waag~
werk
te
zien,
om
mee
te
doen
aan
dat
kerels
aan
stuk
en openbaar
openbaar vooruit
komen tegen
tegen de «wet».
«wet». Zijn
Zijn
stuk en
vooruit te
te komen
stroopersziel
goed aan
aan 't vooruitzicht om
om nu eens
eens
stroopersziel deed
deed zich
zich te goed
bende, en
en zonder
zonder vrees,
vrees, uit
uit tetezetten
zettenmet
metdedezekerheid
zekerheiddat
dat
in bende,
ze
de sterkste
sterkste waren
warenen
endat
datniemand
niemandtegen
tegenhen
henzou
zoudurven
durven
ze de
iets worden
worden als
als een
een kleine
kleine oorlog
oorlog in
in Poor,
PoorMoest iets
piepen. 't Moest
ters
verbeelding, geen
geen jacht
jachtalleen,
alleen,maar
maar vechten,
vechten, sluipen,
sluipen,aan,
aan~
ters verbeelding,
vallen, vluchten,
vluchten, den
den vijand
vijand misleiden
misleiden en
en op
op 't einde
triom.
einde triom,
vallen,
De hazen
hazen zouden
zouden
fantelijk
buit er
er van
van doortrekken.
doortrekken. De
fantelijk met
met den
den buit
ze op
opkruiwagens
kruiwagens wegvoeren
wegvoeren —
- iets
ietsom
omererbinnen
binnenhonderd
honderd
ze
jaar nog
te stoffen!
stoffen!
jaar
nog mede te
Late
denavond
avondwaren
warenze
zegekomen,
gekomen,heel
heelPoorters
Poortershuizeken
huizeken
Late in den
Hunhoofd
hoofdraakte
raakte tegen
tegen de
dezoldering
zoldering en
en op
op hun
hun
stond
stond vol.
vol. Hun
gehaarde
de wreede
wreede lust
lust alsof
alsof 't al moordenaars
moordenaars
gehaarde wezen
wezen lag
lag de
waren. Daar
Daarwerd
werdhet
hetplan
planberaamd,
beraamd,dedewerkzaamheden
werkzaamhedenver,
ver.
waren.
en
de
verschil~
deeld,
aan
elk
gewezen
wat
hij
te
doen
had
deeld, aan elk gewezen wat hij te doen had en de verschil,
lende
posten uiteen
uiteen gedaan
gedaan waar
waar men,
men, in
in geval
geval van
van nood,
nood,
lende posten
elkaar
vinden.
elkaar zou
zou terug vinden.
Poortere, de zwijgzame
zwijgzame eenzaat,
eenzaat, gerocht
gerocht seffens
seffens in
in zijn
zijn doe,
doe.
en opgewonden.
opgewonden. Met
Metdie
diemannen
mannendie
diehijhijschaars
schaarsvan
van
ning
fling en
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aanzien kende
kende en
en altijd
aanzien
altijd gemeden
gemeden had,
had, voelde
voelde hij
hij zich
zich nu
nu
verbonden door
gevaar en 't zelfde
door 't't zelfde gevaar
genot.
eens -— verbonden
zelfde
Zij
ook hadden
hadden hem
hem van
van eersten
eersten af
afopgenomen
opgenomen in
in hun
hun ver=
Zij ook
ver.
trouwen
aanzien als
een man
man van
van 't gild
en een
een van
van de
de
trouwen en
en aanzien
als een
gild en
hunnen.
Ze waren
waren uitgezet
uitgezet met
met lichtbakken
lichtbakken en
en stokken,
stokken, geweren
geweren en
en
dat bij
bij eene ordentelijke
van
al
het wreede gerief
gerief dat
ordentelijke klopjacht van
al het
pas komt.
pas
komt. ErErwaren
warenwaarachtig
waarachtig twee
tweekerels
kerels bij die
volgden
die volgden
er één voor
de
gekwetsten
en
Dat is er
met
een kruiwagen.
kruiwagen. -— Dat
met een
voor de gekwetsten en
dooden gekten
gekten zij.
Hetwas
waseen
eenallemachtig
allemachtig
één voor
de dooden!
zij. Het
voor de
schoone nacht
maan. Aan
Aan de
de kruisdreef
scheidden
nacht met
met volle
volle maan.
kruisdreef scheidden
de mannen
twee en
of gedrieën elk
de
mannen zich
zich en
en vertrokken
vertrokken twee
en twee
twee of
in 't algemeen
in een
Wild in
in
een aangewezen
aangewezen richting.
richting. -— 't Wild
algemeen en
't andere
andere:: elk
voor zijn
zijn eigen
eigen rekening!
riep Busschere nog
elk voor
rekening I riep
ze vertrokken
vertrokken waren.
waren. Ze
Zeantwoordden
antwoordden met
met een
een lach
lach of
of
eer
eer ze
met eene
spotreden. Dat
ze 't wild
zouden deelen stond
eene spotreden.
Dat ze
wild zouden
aan 't
vast,
't aanderez
vast, maar
maar dat
dat Busschere 2an
«andere» dacht,
vonden ze
ze
dacht, vonden
belachelijk. Zou
er één jachtwaker
jachtwaker durven uitpiepen en
de
belachelijk.
Zou er
en de
hier ! Al wie
gendarmen?
ja, die
die waren
waren ver
ver van
van hier!
wie zich
zich liet
liet
gendarmen
? ja,
pakken
pakken ten andere,
andere, zeker was 't voor eigen rekening JI Poortere
had nu
nu alle
alle noodige inlichtingen gegeven;
hadden hem
hem
had
gegeven ; ze
ze hadden
met een
een half
half woord
woord begrepen
begrepen en
en hij
hij zette
zette uit
uitmet
metSissen
Sissen en
en
met
twee andere
andere kerels.
kerels. Hij
Hijjubelde
jubelde inwendig van genot. Er
nog twee
dat hij
hij tetevoren
voren nooit
nooit
was plots
plots iets
iets los gekomen
hem dat
was
gekomen in
in hem
vreesachtig, listig
vermoed had.
Hij kende
kendezich
zichzelf
zelfnog
nogal al
vermoed
had. Hij
vreesachtig,
schuwen
overdreven bang
bang om
om gepakt
gepakt te
te worden
wel maar
maar schuw
wel
en overdreven
want hij
hij hield
hield vooral
vooralaan
aan zijn
zijn naam van eerlijken buitenmensch
want
en
en hij
hij was
was in
in den
denwaan
waandat
datniemand
niemand eenig achterdenken
achterdenken
koesterde over hem
hem en
en dat
datalleman
allemanhem
hemaanzag
aanzagals
alseen
eenstillen
stillen
koesterde
ennaar
naar
werker die
moeite doet
doet om
om den
denkost
kostteteverdienen
verdienenen
werker
die moeite
een volslagen omme,
omme$
niets anders
anders omziet.
Maar nu
nu was
was 't een
niets
omziet. Maar
keer!! Aan 't hoofd van
van de
de bende
bende gedroeg
gedroeg hij
hij zich
zich als
als een
een
keer
- het
het was
was overmoed
overmoed die
die hem
hem bezielde
bezielde
geoefende pensejager —
en 't gevaar wenschte en
en zocht
zocht hij
hij om
om er
er eens
eens vóór te staan.
staan.
Het verschafte
verschafte hem
hem een
een vreemd
vreemd behagen
behagen om
om nu
nueens
eensmet
met
Het
geen hij
hij altijd
altijd in
in zijn
zijn eentje,
eentje, in
in
stout geweld
geweld tetebedrijven
bedrijven 't geen
stout
den duik,
duik, als
als een
eenschijter,
schijter, vol
volvrees,
vrees,had
hadverricht
verrichtals
alszijn
zijn
den
onschuldige liefhebberij.
liefhebberij. Nu voelde
voeldehij
hijzich
zichsterk
sterkininde
debende
bende
onschuldige
en 't geen vroeger
vroeger leute en lachedingen
lachedingen geweest
geweest was,
was, bleek
bleek
nu een
een genot
genot dat
dat hij
hij nooit
nooit had
had durven
durven droomen.
droomen. Paf!
Paf! daar
nu
gingen de
de schoten
schoten reeds
reeds en
en 't galmde
galmde door
Het
gingen
door de
de dreven.
dreven. Het
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wild vluchfte
vluchtte voor
hen uit
uit ininden
denmanesching
manesching en
en hij
hijzelf
zelf
wild
véér hen
schoot,
van voor de
de makkers
makkers hun
hun neus
neus weg,
weg, 't eerste
schoot, van
eerste koppel
hazen.
Hij miste
miste geen
geenschot
schot!
om ererdronken
dronken bij
bij
hazen. Hij
I 't Was
Was om
te
worden en
en elke
elkeknal
knalbonsde
bonsdedoor
doorPoorters
Poorters hoofd.
hoofd. Zijn
Zijn
te worden
herte sloeg
sloeg van
vanvervoering
vervoeringenendede
anderenwaren
warengelijk
gelijkhij
hij:
herte
anderen
:
zot
van welgezindheid.
welgezindheid. Welhaast
Welhaast gaf
gafmen
mengeen
geenacht
achtmeer
meer
zot van
geen er
er uit
uitreden
redenvan
vanvoorzichtigheid
voorzichtigheidwas
wasafgesproken
afgesproken
op 't geen
en opgelegd
opgelegd;; men
men babbelde
babbelde en
enloech
loechluidop
luidop;
mentierde
tierdeen
en
en
; men
riep
dat 't galmde
heel 't
bosch alsof er
er een
een bende
bende feest,
feestgalmde over heel
't bosch
riep dat
Hetwerd
werdeen
eenaanval
aanval in
in't'twilde,
wilde,
vierders
verdoold waren.
waren. Het
vierders in
in verdoold
een·
klopjacht om
om 't al
te verslaan
verslaan;; men
men was
was 't al
boven
een klopjacht
al te
al te boven
en niets
niets kon
kon hen
henovermeesteren.
overmeesteren.
de vuist
vuist stapte
stapte Poortere
Poortere vooruit
vooruit een
een weg
weg
geweer in
in de
Met 't geweer
banend door
door 't hakhout.
De maan
maan schong
schong door
door de
de dunne
dunne
banend
hakhout. De
takken
de openingen
openingen goed
goedonderscheiden
onderscheiden kon
kon
takken zoodat
zoodat men
men in de
wat er
er op
opden
dengrond
grondverroerde.
verroerde. De
Detwijgen
twijgenzwiepten
zwieptenwaar
waar
wat
weggetrokken weer
weertoesloegen
toesloegenop
opden
dendoortocht
doortochtder
dermannen
mannen
ze weggetrokken
't Was
heel stil
stil hier
hier in
in 't ronde
die achter
achter elkaar
die
elkaaropstapten.
opstapten. 't
Was heel
en
degeweerschoten
geweerschoten knalden
knalden met
de verte
verte of
of
en de
met doffen
doffen slag
slag in de
galmden met
Opeens ontstond
ontstond er
er op
op
galmden
met luiden
luiden dreun
dreun naderbij.
naderbij. Opeens
korten afstand
afstand een
een geweldige
geweldige ritseling
ritseling in
in 't'thout
houtgevolgd
gevolgd door
door
korten
vloeken en
en geschreeuw
geschreeuw en
en geweerschoten.
geweerschoten. Busschere
Busscheresprong
sprong
vloeken
vooruit en
en Poortere
Poortere volgde
volgde hem
hem op
opdedehielen;
hielen;dedeandere
andere
vooruit
twee
ook schoten
schoten toe.
toe. Te
Temidden
midden 't hout
zagen zij
zij een
een
twee ook
hout zagen
zwarten
diebewoog
bewoog—- een
eentroep
troepmannen
mannenaan
aan 't gevecht!
zwarten klomp die
gevecht I
Daar was hetgeen
hetgeen Poortere
Poortere verlangd
verlangd en
en gevreesd
gevreesd had
hadmaar
maar
Daar
niet verwachfte
verwachtte dat
- Hij
Hijhad
hadgeen
geentijd
tijd
niet
dat het
het gebeuren
gebeurenzou!
zou —
overleggen;
hijsprong
sprongerermidden
middenin,
in,maar
maar
te
denken ofofteteoverleggen
te denken
; hij
Dereus
reussloeg
sloegererdedearmen
armendoor,
door,
Busschere
Busschere was
was hem
hem voor.
voor. De
haakte
den klomp
klomp omver.
omver....
Poortere zag
zag iets
iets neer
neer vallen,
vallen,
haakte den
. . . Poortere
hoorde iets
iets kraken,
kraken, een
eenangstgil
angstgilenendaarbinst
daarbinstvluchften
vluchtten drie
drie
hoorde
vier
mannen
weg
de
anderen
bleven
liggen.
vier mannen
— de anderen bleven liggen.
- Laat
Laat ons ne
nekeer
keerzien
zienwie
wiewe
wehier
hierhebben?
hebben?riep
riepBusschere.
Busschere.
—
Hij
trok de
delijven
lijvenvan
vanonder
onderden
denhoop
hoopuituitmaar
maaraan
aan 't gekreun
Hij trok
verkende
algauw wie
wie men
men voorhad.
voorhad.
verkende men
men algauw
Koekuit I! en
en met
met een
eengeweldigen
geweldigenvloek
vloekliet
lietBusschere
Busschere
- 't Is Koekuit
—
Hebbendedesmeerlappen
smeerlappen uugekwetst
gekwetst?
zich
neer. Hebben
zich neer.
?
- 'k Ben geschoten.
geschoten ....
in mijnen
mijnen buik.
buik...
Verkamer...
. . Verkamer.
.
—
. . . 't is in
hij ligt hier
hier ook.
ook....
hij
...
-— 'K geloof
dat hij
hij dood
dood is
is!zegde
zegdePoortere
Poorteredie
diegeknield
geknield
geloof dat
op een
een kerel
kerel zat
zat te
te kijken.
kijken. Hij
Hijreutelt.
reutelt.
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- En
En die hier,
hier, wie
wie is?...
is? ..Busschere
Busscherevoleindde
voleinddeniet,
niet,hij
hijhad
had
—
den gendarm
gendarm verkend
verkend die
diehet
hetribbenkot
ribbenkotwas
wasingestampt
ingestampt en
en
den
zich
dood
gebaarde.
Dien
zullen
de
anderen
wel
weghalen
zich dood gebaarde. — Dien zullen de anderen wel weghalen
en hij
hij herbegon
herbegon weer
weer ijselijk
ijselijk te
te vloeken.
vloeken.
en
-— Pak
Pak aan,
we gaan
gaan ze
ze in
inde
dedreve
drevedragen,
dragen, daar
daar zien
zien we
we
aan, we
klaar,
Busschere.
klaar, gebood Busschere.
en twee
twee namen
namen zezededegekwetsten
gekwetstenopopenenwrochten
wrochtenzich
zich
Twee en
door 't hakhout
heen naar
naar de
deopene
openedreef
dreefdie
diebezijds
bezijds lag.
lag.
hakhout heen
Den gendarm
gendarm lieten
lieten zij
zij liggen.
liggen.
Soete. De
Deeen
eenrochelde
rocheldenog,
nog,hijhijwas
wasniet
nietdood
dood
en Soete.
Koekuit en
en
Koekuit hield
hield zich
zich kloek.
kloek.
en Koekuit
-— 't Zal niet zijn
zijn I! beweerde
beweerde hij,
hij, maar
maar 't doet verdommelijk
verdommelijk
zeer.
Hijtrachtte
trachtte zich
zich op
opteterichten
richtenmaar
maar 't ging niet
niet en
en hij
hij
zeer. Hij
bloed overal
overal op
op zijn
zijn kleeren.
kleeren.
voelde 't bloed
-— We
moeten de
demannen
mannenbijeen
bijeenroepen,
roepen,meende
meendePoortere.
Poortere.
We moeten
En inwendig
inwendig zei hij
hij:: daar,
daar, 't is
uit met
met de
de leute.
leute.
En
is uit
-— Toe
Pille en
en Loket,
Loket, ga
ga zoek
zoek ze
zemaar
maar en
en breng
breng de
de krui,
krui.
Toe Pille
gedacht dat
dat ze
ze nu
nu
wagens meê
meê!I gebood Busschere
Busschere en
enbij
bij't'tgedacht
wagens
toch tegen
tegen alle
alleverwachting
verwachting het
het gerijd
gerijd zouden
zouden gebruiken
gebruiken om
om
toch
menschen tete voeren
voeren in
in plaats
plaats van
van wild,
wild, kon
kon de
dekerel
kerel zijn
zijn
menschen
woede niet inhouden
inhouden en
en hij
hij wilde
wilde 't altijd
altijd maar
met
maar ophalen met
woede
vloeken.
groote vloeken.
- Hoe de
de verdomd
verdomd isis dat
datgebeurd,
gebeurd, Koekuit?
Koekuit?
—
-— Ze
Ze hebben
hebben op
op ons
onsgeschoten,
geschoten,dedesloebers
sloebers van
van uit
uit het
het
hout, en
en ze
ze zijn
zijnmet
metvieren
vierenop
opons
onsgesprongen
gesprongen —
- ik
ik lag
lag alal
hout,
omver en
Soete hebben
hebben ze
ze dan
danafgemaakt
afgemaakt I
omver
en Soete
betalen! Ze
Zezullen
zullen't betalen
't betalen1 Iriep
riepBusschere
Busschere
- Ze zullen
zullen 't'tbetalen!
—
met den vuist
vuist gebald
gebald tegen
tegen de
delucht
luchtterwiji
terwijlhij
hijhet
hethoofd
hoofdvan
van
met
Soete
den gebogen
gebogen knie.
knie.
Soete gesteund
gesteund hield
hield op den
was ineens
ineens overvallen
overvallen en
en
Poortere zat
klappertanden en
zat te klappertanden
en was
doorschokt van
aandoening. Menschenbloed
Menschenbloed had
hij nog
nog
doorschokt
van aandoening.
had hij
gezien en
en hij
hij zat
zat als
als een
eenkind,
kind,vergruwd
vergru wd en
engereed
gereedom
om
nooit gezien
weg
te
vluchten.
Heel
zijn
stoutmoedigheid
was
vergaan,
weg te vluchten. Heel zijn stoutmoedigheid was vergaan,
hij daverde
daverde onder
een koude
koude koorts
koorts en
en 't was
maar om eere
eere
hij
onder een
was maar
te
doen en
enuit
uitontzag
ontzagvoor
voordedemannen,
mannen, dat
dat hij
hij zich
zich dwong
dwong
te doen
bij
werke te blijven.
blijven. Hij
Hij vreesde
vreesde ininbezwijming
bezwijming te
te vallen
vallen
bij de werke
en
om de
deflauwte
flauwteteteontgaan
ontgaanwond
wondhij
hijzich
zichmoedwillig
moedwillig op
op
en om
om kwaad
kwaad te
te worden
worden gelijk
gelijkBusschere.
Busschere. Maar
Maar 't ging niet,
niet,
om
hij
wist niet
nietwaar
waarde
dehanden
handensteken
stekenen
enhij
hijvoelde
voeldeschaamte
schaamte
hij wist
omdat
Koekuit
die
geschoten
was,
zich
sterker
hield
en onbe,
onbe.
omdat Koekuit
geschoten was, zich sterker hield en
vangener dan
zelf.
vangener
dan hij zelf.
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De mannen
mannen kwamen
kwamen aangestormd
aangestormd van
van alle
alle kanten
kanten en
en van
van
men de kruiwagens
kruiwagens afgedokkerd
afgedokkerd komen alsof
alsof 't voor
ver hoorde men
leute was.
was.
de leute
op.
-— Toe mannen,
mannen, we hebben
hebben hier
hier gedaan,
gedaan, laat
laat ons
ons maar
maar op,
trekken, had Busschere
Busschere gezegd.
gezegd.
trekken,
Soete werd
een kruiwagen
kruiwagen geladen
geladen en
en Koekuit
Koekuit op
op den
den
werd op
op een
andere.
-— Leg
de hazen
hazenmaar
maar op
opmijnen
mijnen schoot
schoot!! geef
geefmaar
maar hier!
hier!
Leg de
gekte hij
hij nog.
nog.
gekte
Poortere volgde
in den
den stoet
stoettusschen
tusschen de
demannen
mannen die
die met
met
volgde in
door de
de
wild geladen,
geladen, zwijgend
zwijgend en met
met de
de gramte
gramte in
in 't herte
wild
herte door
maneklare dreef
hazen hingen
hingen hen
henover
overde
de schou,
schoumaneklare
dreef stapten.
stapten. De hazen
zeslingerden
slingerden bij
bijde
depooten
pooten
ders,
aan den
den hals,
hals, over
over den
den rug
rug;; ze
ders, aan
licht.
en
schaduwspel.
als vormelooze
vormelooze dingen
dingen in
in 't grillige
als
grillige licht, en schaduwspel.
had Poortere
Poortere voorgesteld
voorgesteld om
om de
de
Buiten 't bosch gekomen,
gekomen, had
gekwetsten
naar zijn huis
huis tetebrengen
brengenom
omzezedaar
daarteteverzorgen;
verzorgen;
gekwetsten naar
maar Busschere
Busschere had het
het afgewezen
afgewezen::
maar
-— 't Zou uu nog
nogmoeilijkheden
moeilijkheden bijbrengen,
bijbrengen, zegde hij,
hij, en in
in
ons nest
nest zal
zal er
er niemand
niemand den
den neus
neus steken.
steken. Die
Dieginder,
ginder, zal
zalhet
het
ons
ook
niet voortvertellen1
voortvertellen! en
en hij
hij wees
weesten
tenboschwaard
bosch waard in
in de
de
ook niet
richting
waar
ze
den
gendarm
hadden
laten
liggen.
richting waar ze den gendarm hadden laten liggen.
-— Komt
Komt ge niet
niet mei
meêom
omdedeverdeeling?
verdeeling?had
haderernog
nogiemand
iemand
gevraagd.
Maar Poortere
Poortere had
had geen
geen lust.
lust.
gevraagd. Maar
—
- We zullen
zullen dat
dat wel
wel schikken1
schikken 1 riep
riep hij.
hij. Zorg
Zorgeerst
eerstmaar
maar
voor die
die twee.
twee.
voor
Heel ontsteld
ontsteld kwam
kwam hij
hij thuis
thuis en
en blij
blijom
omalleen
alleentetezijn,
zijn,was
was
hij voornemens
voornemens aanstonds
kruipen. Maar
Maar zijn
zijn wijf
wijf
hij
aanstondsinin bed
bed te
te kruipen.
wachtte hem op en zij
zij ook
ook keek
keek verweerd
verweerd alsof
alsofze
zeer
er iets
iets van
van wist.
wist.
wachfte
gendarmen zijn
zijnhier
hiergeweest
geweestzoeken
zoekennaar
naaruu....
- De gendarmen
—
. . 'k Heb
gezeid
dat ge
ge naar
naar nonkel
nonkel Fiels
Fiels waart
waart .....
hoe isis't't,
hebtgij
gij
gezeid dat
. . . hoe
, hebt
niet tegengekomen
tegengekomen?
ze niet
?
Poorter
bleef staan
staan en
enverbleekte
verbleekte:
Poorter bleef
:
- We zijn
zijn er
er dan
dan wel
wel mei
meê!! Dan
Dan zijn
zijn we
webeklapt
beklapt!! En
En we
we
—
zijn er
er aan
aan!! Neen, z'
z' en
en hebben
hebben mij
mij niet
niet gezien,
gezien, zegde
zegdehij
hij om
om
zijn
Barbra gerust
stellen. Nu
Nuechter
echter kon
kon hij
hij ererniet
nietvan
van uit
uit
Barbra
gerust tete stellen.
haar
alles te
te vertellen.
vertellen.
haar alles
en één albij
dood!! zegde
Denstukge,
stukge.
-— Eén dood
zegde hij.
hij. Den
albij dood
dood en
stampten
hij niet.
niet.
stampten gendarm
gendarm vernoemde hij
Ze gingen
gingen te
te bed
bedmaar
maar lagen
lagen nog
nog lang
langalle
alleslag
slagonderstel,
onderstel.
lingen
maken en
en Poortere
Poortere zocht
zocht uit
uit wat
wat hij
hij alalzeggen
zeggenzou,
zou,
lingen te maken
werd. op
op't'tgerecht.
gerecht.
moest het zijn
zijn dat
dat hij
hij ondervraagd
ondervraagd went
moest
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Maar geen
geen van
van de
de twee
Maar
twee sliepen
sliepen dien
dien nacht.
Zoo was
was de
de kloppartij
kloppartij geëindigd, waarvan Poortere
Poortere zooveel
schrik opgedaan
opgedaan had
had in plaats
plaats van
van plezier.
plezier.
schrik
Eindelijk,
lange tobben,
tobben, kreeg
kreeg hij
hij wat
wat stilte
stilte in
in zijn
zijn ge,
ge~
Eindelijk, na
na lange
moed
met 't gedacht
dat 't morgen
was gelijk
gelijk an,
angedacht dat
morgen weer
weer dag
dag was
moed met
en dat
dat er
erverder
verdergeen
geengevolgen
gevolgen aan
aan 't ongeval zouden
ders en
het goed
goed gezegd:
voor eigen
eigen
komen. Busschere had
had het
gezegd : elk
elk voor
ben ik
ik er
er nog
nog eene van
beste van
van af ge,
ge~
rekening!
rekening i Dan
Dan ben
van de
de beste
komen II meende hij.
Barbra
was opgehouden
opgehouden met
met klagen
klagenenenverwijten
verwijten en
en
Barbra ook
ook was
stellig beloofd
beloofd had
had::
akelige
akelige gissingen maken,
maken , omdat
omdat hij
hij zoo stellig
dat 't nooit meer
meer gebeuren
gebeuren zou.
zou.
't Moest
echter anders
anders verloop
en dan
hij 't verwacht
had.
Moest echter
verloopen
dan hij
verwacht had.
De gendarmen
gendarmen kwamen hem vangen op zijn
zijn bed
bed!I Ten
T en aan,
aan~
zien
van heel
heel 't dorp
werd hij gebonden, tusschen de twee
twee
zien van
dorp werd
ruiters meêgesleurd
meégesleurd naar
naar de
de plaats
plaats en
en recht voor 't gemeentehuis
dievenkarretje gestopt
terwijl zijn
al de
de kinders
kinders
in 't dievenkarretje
gestopt terwijl
zijn wijf
wijf en al
te kijken.
kijken. 't Huilen
en 't kermen
baatte niets.
niets.
er
stonden op te
er stonden
Huilen en
kermen baatte
Het
koetsje reed
reed dedestraat
straatuit,
uit,
rechtnaar
naarstad,
stad,zonder
zonderdat
dat
Het koetsje
recht
iemand zeggen kon
wat er
er met
met Poortere zou gebeuren.
kon wat
De wildstrooper werd
botweg onderhoord maar
werd er botweg
maar op
op de
vraag, wie
de anderen
anderen waren,
waren, kregen
kregen zij
zij er
er geen
geen stom
stomwoord
woord
vraag,
wie de
gestopt waar
waar hij
hij gelegenheid
gelegenheid
meer uit.
Hij werd
werd in
in 't gevang gestopt
meer
uit. Hij
had zijn
zijn geweten
geweten teteonderzoeken
onderzoekenenenzijn
zijntoestand
toestandtetebedenken.
bedenken.
had
Poortere overwoog er
er niemedal, hij
hij zat er weken -— maanden -—
hij wist
wist zelf
zelf niet
niet hoe
hoelang
lang -— als
een beeld,
beeld, zonder
zonder roeren,
roeren,
als een
verstompt
en koppig.
Opnièuw werd
werd hij
hij ondervraagd,
ondervraagd, be,
be~
verstompt en
koppig. Opnie.uw
gepraamd, met
listen gestrikt
gestrikt en
en met
met valsche
valsche loksels
loksels
dreigd, gepraamd,
met listen
- hij
hij keek
keek niet
niet eens
eens op
op naar
naar de
de heeren
heeren —
- 't't kon
beproefd —
hem
hem niet
niet schelen.
schelen.
Voor 't gerechtshof
gerechtshof eindelijk
eindelijk werd
werd Poortere beticht
beticht den
den
gendarm de ribben
ribben te
te hebben ingestampt.
ingestampt. Hij verroerde
verroerde geen
lid
geen lid
en
of Busschere of eene van de andere mannen op
en hij
hij keek
keek niet
niet of
't bankje, rechtover
rechtover hem
hemzaten.
zaten. Hij stond er
er als een
een afwezige, liet
rond zijn
zijn hoofd
hoofdenenvan
vanalalwat
waterergepleit
gepleitwerd,
werd,ging
ging
roezen rond
het roezen
er
hem::
er bij
bij hem
hem geen
geen woord
woordnaar
naar binnen.
binnen. Eén ding belangde hem
te weten
weten hoe
hoe 't met die
die twee
twee gekwetsten
gekwetstenwas
was afgeloopen. Die
nieuwsgierigheid praamde
als een
een dorst
dorst —
- hij
hij leed er
er
nieuwsgierigheid
praamde hem
hem als
door maar
maar aan
aan iemand
iemand ernaar vragen
vragen was
was de
de dompelaars
dompelaars be,
beschuldigen en
nooit!!
en clàt,
dàt, nooit
werd veroordeeld
veroordeeld als
als de
de dader
dader van
van den
den aanslag op den
Hij werd
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gendarm.
Poortere weerstond
weerstond den
den schok
schok en
en 't verschot
- hij
gendarm. Poortere
verschot —
verpinkte
en geen
geen oogenblik
oogenblik kwam
kwam het
het in hem
hem op
op die
die
verpinkte niet
niet en
aantijging
logenstraffen. Veel meer
meer was
was hij
hij getroffen
getroffen toen
toen
aantijging te
te logenstraffen.
die gendarm
gendarm —
- dien
dien hij
hij dood
doodwaande
waande—- daar
daarzelf
zelfverscheen
verscheen
en de
de getuigenis
getuigenisaflegde
aflegdedie
diePoortere
Poorteremoest
moestdoen
doenveroordeelen.
veroordeelen.
Hij kon
kon zijn
zijn oogen
oogen niet
niet gelooven
gelooven en
en 't geen
zijn ooren
ooren
Hij
geen in zijn
klonk —
- daar
daar had
had hij
hij geen
geenacht
acht op
opgegeven
gegeven om
omdie
dieplotse
plotse
klonk
verschijning die
sloeg van
van ontzetting.
ontzetting.
verschijning
die hem
hem lam sloeg
de eenzaamheid
eenzaamheid van
van zijne
zijnecel
celteruggekeerd,
teruggekeerd, kwam
kwamereriets
iets
In de
als
eene waarschuwing
waarschuwing die
die zei
zei:: Poortere
Poortere denkt
denkt aan
aan uw
uw jon,
jon.
als eene
gens,
aan uw
uw wijf,
wijf, 't is
nu te
te doen,
doen, straks
straks is
is 't te laat
laat —
- nu
nu
is nu
gens, aan
nog tijd
tijd 1! Denk
Denk ereraan
aandat
datvier
vierjaar
jaar uit
uit uw
uwleven
leveneen
een
is 't nog
lang
eind is
is en
en dat
datuw
uwnaam
naamvoor
vooraltijd
altijdverloren
verlorenblijft
blijft. ...
lang eind
..
Maar tezelfder
wanhoop als
als een
een muur
muur rond
rond
Maar
tezelfder tijde
tijde stond
stond de
de wanhoop
hem overeind
overeind;; de
de kans
kansom
omdie
diezware
zwarevracht
vracht tete lichten
lichten was
was
hem
zoo klein,
klein, —
-hij
zag er
er geen
geen reden
reden toe
toe en
en liet
lietden
denmoed
moedzin,
zinzoo
hij zag
ken. Hij
Hij dacht
dacht aan
aandedemannen,
mannen,aan
aanBusschere.
Busschere...
zij ook
ook
ken.
. . zij
anders doen
- ze
ze zouden
zouden het
.hetopnemen
opnemenzonder
zonder
zouden 't niet
zouden
niet anders
doen —
verpinken —
- elk voor
vooreigen
eigenrekening
rekening11
verpinken
Zijn
zin was
was verdoofd
verdoofd —
- hij
hij wist
wist zelf
zelf niet
niet hoe
hoe 't gegaan
Zijn zin
was —
- wat
hij gedaan
gedaan had
of niet
niet —
- het
het was
was als
alsde
debliksem
bliksem
was
wat hij
had of
geweest —
- het
het had
had geen
geenminuut
minuutgeduurd
geduurdenendie
diegekwetsten
gekwetstenen
en
't verschot
ontsteld dat
dat hij
hij zich
zich op
op dien
dien stond
stond
verschot had
had hem
hem zoo
zoo ontsteld
geen
rekenschap had
gegeven hoe 't't gebeurd
gebeurd was.
was. Hij
Hijvoelde
voelde
geen rekenschap
had gegeven
zich
overdaan door
door de
de beschuldiging
beschuldiging en
en bezweek
bezweek voor
voor de
de
zich overdaan
blijkbaarheid waarmede
werden voorgelegd.
voorgelegd.
blijkbaarheid
waarmedede
de feiten
feiten hem werden
Rechters
advokaten, ze
ze wisten
wisten het
hetbeter
beterdan
dan hij
hij zelf!
zelf!
Rechters en
en advokaten,
En 't kon
kon hem
hem niet
niet schelen.
schelen. Vier
Vierjaar
jaar gevangenis
gevangenis 11 De
De ver,
veroordeeling
Hij had
had het
hetverwacht
verwacht als
als een
een
oordeeling verrastte
verrasttehem
hemniet.
niet. Hij
onvermijdelijk
was hij
hij maar
maar blij
blij dat
datalaldat
datge,
geonvermijdelijknoodlot
noodlot en
en nu was
babbel rond
rond die zaak
zaak zou
zou uit
uitzijn
zijnenenzezehem
hemmet
metrust
rust zouden
zouden
babbel
laten
en niet
niet meer
met!rtempteeren
tempteeren met
metstrikvragen.
strikvragen.
laten en
celgestopt
gestoptenendedewereld
wereldbestond
bestondverder
verder
in de
decel
werd in
Poortere werd
niet
meer voor
hem. De
Delucht,
lucht, de
dezon,
zon,zijn
zijnhuis
huismet
metwijf
wijf
niet meer
voor hem.
en
jongens en
en beesten,
beesten, en
en vruchten,
vrucqten, hij
hij was
was 't ineens
ineens alont.
al ont,
en jongens
nomen en
't liet
hem voor
voor den
den stond
stond onverschillig.
onverschillig. Te
Tezijner
zijner
nomen
en 't
liet hem
eigen
verwondering liet
Hij zat
zat lam
lam en
en be,
beeigen verwondering
liet het
het hem
hem koud.
koud. Hij
donderd
de
verveling
zelfs
had
geen
pak
op
hem.
Hij
morde
donderd — de verveling zelfs had geen pak op hem. Hij morde
tusschen
de tanden
tanden::
tusschen de
op stal
stalstaat.
staat.
-— Ik
Ik ben
ben gelijk
gelijk een
een osse
osse die
die op
Vier jaar
jaar scheen
scheen hem
hemeene
eeneeeuwigheid
eeuwigheid —
- iets
ietswaar
waar nooit
nooit
Vier
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een einde
einde zou
zou aan
aan komen
komen en
en hij
hijverlangde
verlangde niet
niet -— 't dorp en
een
't huis
waren dingen
dingen die
die uit
uithem
hemweggevallen
weggevallenwaren.
waren.
huis waren
Een gedacht
gedacht alleen
alleen bracht
bracht hem nog eenig behagen:
behagen : de mannen
Gangske, Busschere
Busschere —
- en
hij wilde
wilde zich
zich houden
houden gelijk
gelijk
en hij
uit 't Gangske,
zij 't zouden
zouden gedaan
gedaan hebben
hebben in
in zijn
zijn plaats.
plaats. En
En dat
dat ze
ze zijne
krottige
houding
kranig vinden zouden
zouden -— dat ze ginder in die kroftige
houding kranig
steeg,
van hem
hemspreken
sprekenzouden,
zouden, dat
datsterkte
sterktezijnen
zijnen moed en
steeg, van
deed hem
hem koppig
koppig zijn
zijn eigen leed verjagen.
verjagen.
deed
Barbra
was hem
hem eens
eens komen
komen bezoeken,
bezoeken, maar in
cel in
in
Barbra was
in die cel
tegenwoordigheid van
cipier was
was er
er geen
geen van
van de
de twee
twee
tegenwoordigheid
van den
den cipier
die zich
zich kon
kon laten
laten gaan.
Zehadden
hadden eenige vormelijke woor#
die
gaan. Ze
woor.
den gewisseld,
gewisseld, wisten
wisten niet
niet hoe
hoezeze
doen
moestentegenover
tegenover
den
doen
moesten
elkaar en hadden
hadden nanadat
datkorte,
korte,ongemakkelijke
ongemakkelijke onderhoud,
onderhoud,
elkaar
seffens
afscheid genomen.
genomen. Barbra
Barbra had
had niets
niets gezegd
gezegdvan
van 't geen
seffens afscheid
gekomen was
was en
en Poortere had niet durven zeggen,
waarom ze
waarom
ze gekomen
maar hij
had het
het teteverstaan
verstaan gegeven, dat
ze niet
niet meer komen
maar
hij had
dat ze
moest -— dat hij
hij 't hier
wel
alleen
zou
gedaan
krijgen -— dat
hier
alleen zou gedaan krijgen
ze
met hem
hem niet
niet moesten
moesten inzitten.
inzitten. Zoo
Zoohad
hadhij
hijzijn
zijntijd
tijd verze met
ver.
zeten, zonder tellen,
tellen, overdaan door vlagen
vlagen van
van wanhoop, door
volslagen onverschilligheid.
onverschilligheid. Toen,
Toen, heel
heel op
op 't laatst,
poozen van
van volslagen
een plotse
plotse veropenbaring
veropenbaring v66r
vóór hem
komen staan
staan::
was 't als
als een
hem komen
dat het einde
einde naderde,
naderde, dat
dat er
er een
een einde
einde was
was 11 Daarmede
dat
Daarmede ook
gebeurde de
de ommekeer in
zijn geest,
geest, iets
iets als
als 't ontwaken
gebeurde
in zijn
ontwaken uit
een
slaap en
en van
vantoen
toenaf af
washijhijongeduldig
ongeduldiggeworden
geworden en
en
een slaap
was
snakte
hij naar
naar 't leven,
lucht en
en de
de vrijheid,
vrijheid, zonder
zonder te
te
snakte hij
leven, de lucht
denken aan
aan 't andere
dat er
eriets
ietsgebroken
gebroken was
wasininzijn
zijn
denken
andere of
of dat
bestaan.
En nu
nu dat
dat hij
hij ereruituitwas
wasenen
vrijelucht
luchtenenhet
hetlicht
licht
En
dede
vrije
inademde en
baadde in
in 't
geen hij
nu eerst
eerst kende
kende als
als de
de
inademde
en baadde
't geen
hij nu
werd het ineens
ineens weer
weer iets
iets anders.
anders. Hij
Hij stond
stond
vrijheid, . .... nu
nu werd
als
een man
man die
dievallen
vallengaat
gaatomdat
omdathijhijzijn
zijnsteun
steunverloren
verloren
als een
heeft. Er
Er was
wasniets,
niets,hij
hijvoelde
voeldeniets
nietsdan
dan ijle lucht rondom
rondom
heeft.
hij kwam
hem -— hij
kwam terug
terug in
in 't leven
als
een
ongenoode
die zijn
zijn
leven
een
plaats ingenomen
ingenomen ziet,
ziet, die
die niet
niet meer
meer weet
weet wat
wat hij
hij hier
hier komt
komt
plaats
AI 't geen waarnaar hij
ginder uit
uit verlangd
verlangd
verrichten. Al
verrichten.
hij van ginder
had, was
was nu
nu zijn
zijnweerde
weerdekwijt.
kwijt.Zijne
Zijneverrijzenis
verrijzenis onder
onder de
de
had,
waren hem
hem reeds
reeds vergeten TI
levenden kwam ongelegen -— ze waren
een schrikkelijk
schrikkelijk lange
lange tijd
tijd was
waserervoorbij
voorbijzonder
zonderdat
dathij
hij
Wat een
zou hij
hij nu
nu die
die menschen
terug
menschen had gezien
gezien 11 Hoe
Hoe zou
menschen terug
vinden?? Hij
was als
alseen
eenvreemdeling
vreemdeling die
dieniet
nietvinden
vinden kan
kan
vinden
Hij was
endie
dieniet
niet
meer
verkend
wordtwaar
waarhij
hijgaat.
gaat.
't geen hij
hij zoekt
zoekten
meer
verkend
wordt
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was om
om nu
numaar
maarzonder
zonderopkijken
opkijken door
door
Zijn voornemen was
schieten, recht
recht naar
naar den
den Kloosterdriesch en zich
zich
't dorp te schieten,
daar op te
te sluiten
sluiten in zijn
zijn eenigheid
eenigheid zonder naar
naar iemand te zien.
zien.
daar
- Ik
Ik heb
heb in
in 't kot gezeten
gezeten!I meende
meende hij
hij en
en medeen wist
—
hij wat
wat zooiets
zooiets bediedde
bediedde bij
bij de
de menschen op 't dorp.
dorp. Ze
Ze
hij
hem achtema
achterna wijzen
wijzen met
den vinger
vinger en
en voor
voor hem
hem uit
uit
met den
zouden hem
den weg
weg gaan.
gaan. Maar,
Maar, ba,
ba, hij
hijkon
konzezemissen
missen de
de menschen
menschen1I
den
Hij had
had erernooit
nooitbetrekkingen
betrekkingen me6
meê gehad,
gehad, ze kenden
kenden hem
hem
Hij
nauwelijks. Toen beving
bevinghem
hemeen
eenonduidelijk
onduidelijkgevoel
gevoelvan
vanangst
angst
nauwelijks.
gedacht dat
dat hij
hij toch
toch van
van één mensch
mensch afhing, dat
dat er
er één
bij 't gedacht
was dien
dien hij
hij vreezen
vreezen moest!
moest! dat was zijn
zijn huisbaas
huisbaas:: Koornaert.
Koornaert.
was
En wie
wie weet
weet heeft
heeft hij
hij niet
niet....
maar neen
neen ~i tiII bra
hra zou
zou het
het
En
.. .. maar
gezegd hebben?
hebben? Opeens
Opeens rees
rees de
detoestand
toestandklaar
klaar wor
voor zijne
zijne
gezegd
verbeelding —
- 't was
was als
als een
een voorhang
voorhang die
die opging
opging en
en voor
voor
eerst dacht
dacht hij
hij aan
aan den
den toestand
toestand van
van zijnen
zijnen huiskring!
't eerst
Barbra, de
jongens! Hoe
Hoe hebben
hebben zezegeleefd
geleefdalaldien
dientijd
tijd—Barbra,
de jongens!
ze kost
kost en
en huishuur gewonnen1?
gewonnen!? Opeens overzag
overzag hij
hij
heeft ze
hoe heeft
een heel
heel ander
anderslag
slagvan
vanellenden
ellendenwaarbij
waarbij de
de zijne niet meê.
een
meE,
was erergebeurd
gebeurdmet
metBarbra
Barbra heel
heel den
den
moesten. Wat
Wat was
tellen moesten.
Gissingen, veronderstellingen,
veronderstellingen, die
onrust en
en de
de
die hem
hem de
de onrust
tijd? Gissingen,
brachten
en
zijn
gemoed
beroerden.
Dat
was
angst
op
lijf
brachten
en
zijn
gemoed
beroerden.
Dat
was
't
angst op
iets van
van zich
zich zelf,
zelf, dat
dat hem
hem na
na aanging
aanging -— nu voelde hij
hij 't met
iets
de spijt
spijt omdat
omdat die
die dingen
dingen zoolang buiten zijn
zijn greep
greep en
en buiten
buiten
zijn
toezicht gelegen
gelegen hadden.
hadden. Hij
Hij moest
moest het
hetweten,
weten,hij
hijsnakte
snakte
zijn toezicht
om erbij
erbij te zijn
zijn en
en weer
weer ininhun
hunleven
levenenenbestaan
bestaantetespringen
springen
om
met zijn
zijn meesterschap,
meesterschap, als
man van
van het
hethuisgezin.
huisgezin.
met
als de man
Bij 't intreden
bemerkte Poortere op 't dorp
die ongewone
ongewone
dorp die
intreden bemerkte
hem zooveel menschen
menschen te zien.
beweging en
en 't verontrustte
verontrustte hem
beweging
Aan den
den hoek,
hoek, tegen
tegenden
dengevel
gevelder
derbakkerij
bakkerij stonden een
een bende
kerels die
die hij
hij meende
meende tetekennen
kennen als
als mannen
mannen uit
uit 't't Gangske.
Gangske.
kerels
Er
moest
iets
gebeurd
zijn
hij
't
ontwijken
en was
was
hij
wilde
ontwijken
en
—
Er moest iets gebeurd zijn
plaats, langs
langs een
eenomweg
omweg naar
naar den
den
te wege al bachten de
de plaats,
Kloosterdriesch uit
te zetten. Maar
sprong er een van die
Maar toen
toen sprong
uit te
mannen
vooruit en
en wees
weesininde
derichting
richtingwaar
waar Poortere afkwam.
mannen vooruit
los :
Met
een fellen
felIen uitroep
uitroep liet
liethij
hijzijn
zijnverrassing
verrassing los:
Met een
-— 'k Mag verdomd zijn,
Poortere 1! 't Is Poortere zeg ik!
zijn, dat is Poortere
Er
was geen
geen ontwijken
ontwijken meer
meer aan;
waren de mannen uit
aan ; 't waren
Er was
door de
Poortere omringd
't't Gangske
Gangske en
een wenk
wenk stond
stond Poortere
omringd door
en in een
stooften hem tegen
bende.
sloegen hem
hemop
opden
den schouder,
schouder, ze
ze stootten
bende. Ze sloegen
hunneblijdschap
blijdschap met
met
de
borst met
met de
de vuist
vuist enenwaar
waarzezehunne
de borst
ze 't met
zware vloeken.
woorden
ophalen kosten,
kosten, deden
deden ze
met zware
woorden niet
niet ophalen
!-;
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naar de eerste
Ze sleurden
hem meê naar
eerste herberg
herberg de
de gereedste
gereedste en
en
sleurden hem
ze moesten drinken
om
zijn
blijde
inkomst
te
vieren.
Men
ging
drinken
zijn blijde
ze zouden
zouden bijeen
bijeen blijven.
blijven. Dat
Datwas
was nu
nu
en ze
opzoeken en
Busschere opzoeken
op 't onverwachts
onverwachts JI en
en::
- Busschere die
al een
eenmaand
maand lang
lang alle
alle dagen
dagen de
de wacht
wacht
die al
—
te halen!
zou nu
nu met
met een
een neuze
om Poortere
Poortere af
halen ! Die zou
af te
hield om
staan,
leepert !
staan, de leepert!
borrel om
om de
Ze
snapten
eerst een
een grooten borrel
de alteratie
alteratie in te
te
Ze snapten eerst
Ze overlaadden
overlaadden Poortere met
een vloed
vloed van
van woorden
spoelen.
met een
spoelen. Ze
sprakenallen
allendooreen
dooreen
waar hij
hij geen
geen draad
draad in
inhouden
houdenkon.
kon.ZeZespraken
waar
ze mieken geweldige gebaren
gebaren alsof zij
het waren
waren die uit
uit
en
zij het
en ze
het
kot kwamen,
kwamen, en
en hun
hunblijde
blijdethuiskomst
thuiskomstvierden.
vierden.
het kot
gaf Poortere een
slag
er algauw bij.
bij. Hij
Hij gaf
kwam er
Busschere kwam
een slag
in de
de handpalm dat 't zinderde en hij
hij greep hem
hem bij
bij 't schouder.
dat 't kraakte.
been dat
is goddomme
goddomme goed,
goed, kerel,
kerel, dat
datg'er
g' er uit
uit zijt! We
gaan
-— Dat is
We gaan
zich naar
naar den
den vuurpot kwansuis,
er eene op zetten!
zetten I En hij keerde zich
zijn oogen komen
en 't laatste
want hij
hij voelde
voelde 't water
water in zijn
want
komen en
hem in
in de keel.
goot drie
drie groote druppels
keel. Hij
Hij goot
woord kikte hem
dan voelde
voelde hij
hij zich
zich weer
weer op
op de
de beenen
naareen binnen
binnen en
en dan
en
de flauwigheid
flauwigheid was
was weg.
weg.Maar
Maartelkens
telkenshij
hijPoorters
Poortersmager
mager
en de
gelaat
en zijn
zijn afgeteerden hals
bezag, kwam die stomme
stomme fut.
hals bezag,
gelaat en
fut,
loosheid hem
hem weer
weer in
in en
en hij
hij moest
moest nijpen en pinkoogen om
loosheid
de waterlanders
te bedwingen.
tierde dan
dan maar
maar luide en
en
bedwingen. Hij
Hij tierde
waterlanders te
vloekte en
en overschreeuwde
overschreeuwde zijne ontsteltenis.
nieuws op
op 't dorp
gebeurd
-— Er
een heele hoop
hoop nieuws
Er is een
dorp en veel gebeurd
dat ge
ge gezeten
gezeten hebt! We zullen
zullen 't u wel vertellen!
in den
den tijd
tijd dat
in
N u eerst,
eerst, kan
kan er
er ons
onsniets
nietsverdommen
verdommen -— ge zijt
zijt weer
weer bij
bij ons
ons
Nu
en
we zullen
zullen zien.
zien. Gauw,
Gauw, we
we gaan
gaan drinken! 'K en kan 't maar
en we
hier zijt.
zijt. Is
Is dat
dat nu
nu vier
vier jaar
jaar?!
dat ge hier
niet gelooven dat
?!
't Paste wel
wel;; de mannen
op strate
mannen hadden
hadden heel den voormiddag op
staan
gapen om
om de
debegrafenis
begrafenis tetezien
zienvan
vanden
denburgemeester
burgemeester
staan gapen
viel Poortere als
den hemel
hemel om
om met
met hem
hem 't overige
en
en nu viel
als uit den
van den
den dag
dag te
te verdoen.
verdoen. Ze
Zeslenterden
slenterden van
van de
de eene herberg
van
DeKroon
Kroonkwamen,
kwamen,was
wasde
debende
bende
naar de andere
andere en
en toen
toenzezeininDe
naar
duchtig
aangegroeid en
de uitgelaten
uitgelaten stemming
stemming nog
nog gestegen.
gestegen.
duchtig aangegroeid
en de
Het
Het was
was eene overrompeling
drank en
en
overrompeling voor Poortere. De drank
't geruchte
geruchte hadden hem
hem bemeesterd zoo dat
dat er
er alle
alle schuchter.
schuchter,
heid en
en vrees
vrees allang
allang uit
uit was
was en
engeen
geenmistroostigheid
mistroostigheid meer in
De blijken
blijken van
van hertelijkheid deden
die
zat.
zat. De
deden hem
hem deugd.
deugd. Na die
lange
verstomping was
hem een
een plotse
plotse behagelijkheid
lange verstomping
was het
het hem

224

DORPSLUCHT.

waarin
liet meêgaan.
meigaan. Het
waarin hij
hij zich
zich zonder
zonder achterdocht
achterdocht liet
Het legde
legde
had
zijn gedachten
zijn
gedachten stil
stil;; hij
hij vroeg
vroeg niet
nietwaar
waar hij
hij 't verdiend
verdiend had
of waar
waar het
het op
op uit
uitzou
zouloopen.
loopen.InInplaats
plaatsvan
vanden
denmisdadiger,
misdadiger,
voelde
hij zich
zich den
den held
held die
dieonverwachts
onverwachts het
het loon
loonvoor
voorzijne
zijne
voelde hij
zelfopoffering
had er
er nooit
nooitaan
aangedacht
gedacht of
of
zelfopofferingkrijgt.
krijgt.Hij
Hij zelf
zelf had
naar verlangd
verlangd en nu
nu werd
werdhet
hethem
hemopgedrongen
opgedrongenen
enaangedaan
aangedaan
naar
zoodat
hij er
er in
in verloren
verloren ging.
ging.
zoodat hij
Het gebeurde
gebeurde zonder
zonder plichtpleging
plichtpleging of
praal, met
met grove
grove
Het
of praal,
bewoording maar
rechtzinnig -— daar
kon hij
hij op
oprekenen.
rekenen.
bewoording
maar rechtzinnig
daar kon
Poortere
ondervond het
het: : dat
dat de
de mannen
mannen hem
hem nu
nu
Poortere zag
zag en
en ondervond
erkenden
den beste
beste onder
onderhen,
hen,dat
dathij
hijopophen
henrekenen
rekenen
erkenden als
als den
mocht. Nu zou
zou erergeen
geenduivel
duiveltetegoed
goedzijn
zijnom
omnog
nogeen
eenvinger
vinger
mocht.
naar
steken —
- ze zouden,
zouden, lijk
lijk één
één man
man voor
voorhem
hem
naar hem
hem uit
uit te steken
springen I1Het
in Poortere
Poortere zijn
zijn aard
aard niet
niet en
en hij
hij
in 't vuur
vuur springen
Het lag
lag in
had
vroeger
nooit
veel
om
vriendschap
gegeven
en
buiten
alle
had vroeger nooit veel om vriendschap gegeven en buiten alle
betrekkingen geleefd
geleefd —
- hij
hij geloofde
geloofdeniet
nietaan
aanvriendschap
vriendschap of
ofaan
aan
betrekkingen
erkentelijkheid en
kon 't best er
er zonder
zonder gedaan
gedaankrijgen
krijgen —
- hij
hij
erkentelijkheid
en kon
was
een beetje
beetje op
opzijn
zijnongetnak
ongemakiningezelschap.
gezelschap.Maar
Maarnu
nueerst,
eerst,
was een
voelde hij
hij 't anders:
hem deugd,
deugd, 't was hem een heel
heel
anders : 't deed
deed hem
nieuwe gewaarwording
gewaarwording en
hij dacht
dacht er
er niet
nietaan
aanzich
zichachteruit
achteruit
nieuwe
en hij
te
trekken —
- hij
hijverloochende
verloochendezijn
zijn ouden
oudenaard
aard en
enliet
lietzich
zich
te trekken
bepootelen en
bepraten door
door die
die gasten
gasten die
die hij
hij nooit
nooit goed
goed
bepootelen
en bepraten
aanzien
Nu wist
wisthij
hijdat
dathij
hijerbij
erbijhoorde,
hoorde,dat
dathij
hijvan
vanhun
hun
aanzien had.
had. Nu
soort
was en
en dat
dat hij
hij erervoortaan
voortaan bij
bij blijven
blijven moest.
moest.
soort was
In
de weerdij
weerdijvan
vaneen
eenuur
uurwas
wasPoortere
Poorteregespraakzaam
gespraakzaam en
en
In de
vriendelijk geworden.
geworden. Hij
Hijpraatte
praatteererop
oplos,
los,vroeg
vroegnaar
naar 't nieuws
vriendelijk
de twee
twee gekwetsten
gekwetsten was
was afgeloopen.
afgeloopen. Koekuit
Koekuit
en hoe
hoe 't met
met de
en
was
niet dood,
dood,maar
maarhij
hijhad
hadeen
eenpaar
paarleelijke
leelijkemarbels
marbelsinin't'tlijf
lijf
was niet
zitten —
- nu
nu nog
nogvoelde
voeldehijhijzeze
steken;
- Soete
Soete een
een gat
gat in
in
ziften
steken
;—
den buik,
buik, dat
datwas
wasniemendal.
niemendal.De
Detwee
tweegekwetsten
gekwetstenhadden
hadden
den
zich koes
koes gehouden
gehouden —
- een tijd
tijd op
op den
denzolder
zoldergelegen
g~legen —
- dat
dat
zich
heetten
zij:: naar
naar Frankrijk
Frankrijk gaan
werken. En
En niemand
niemand had
had erer
heeften zij
gaan werken.
verder den
over gehad.
gehad.
verder
den neus over
Eindelijk
naar huis
huis gaan
gaan en
en wijf
wijfen
en
Eindelijk sprak
sprak Poortere
Poortere van
van naar
kinderen weerzien....
de behagelijkheid
behagelijkheid heen
heen trof
trof hem
hem
kinderen
weerzien. . . . Door
Door de
genot van
't gedacht
gedacht aan
huis en
endat
dat·
sloeg nu
nu al
al 't genot
van de
de
aan te
te huis
. sloeg
Datweerzien
weerzienontzag
ontzaghij
hijaltijd
altijdnog
nogals
als 't ergste,
ontvangst te
te niet.
niet.Dat
want «ginder»
«ginder» verwachfte
verwachtte hij
hij geen
geen hertelijkheid
hertelijkheid —
- het
het lag
lagals
als
want
een zelfverwijt
zelfverwijt op zijn
zijn ziel
ziel en
enhij
hijvreesde
vreesdedat
dathet
hetererarmoedig
armoedig
een
gesteld was.
was.
- Naar huis
huis 1I gekte Busschere.
Busschere. Go
alleens niet
niet waar
waar
weet alleens
Ge weet
—

225

DORPSLUCHT.

uwen thuis
thuis isis?!
En weet
weetge
gewat
watKoornaert
Koornaertgedaan
gedaan heeft
heeft —
uwen
? I En
de
zeeker? Hij
Hij wilde
wilde geen
geenbandiet
bandiet ininzijn
zijnhuis
huis!
en geen
geen
de zeeker?
1 en
wilde 't wijf van
van den
den bandiet
bandiet
treffelijk mensch
op 't dorp
dorp en wilde
treffelijk
mensch op
een
huis geven
geven!I
een huis
Poortere stond
als een
een stommerik
stommerik bij
bij 't vernemen dat Barbra
stond als
met
kluts in
in 't Gangske beland
hij clik
dààr heen
heen
beland was
was en
en hij
met heel
heel de kluts
hunk
te
vinden!
moest
om
zijn
moest
zijn hunk te vinden 1
Daar was
was nu
nu voor
voor hem
hem 't gevolg van
van die
dieverdommelijke
verdommelijke
Daar
zich nooit
klopjacht! 1Zoo
hij 't zich
nooit voorgesteld
voorgesteld!1 De vriend,
vriendklopjacht
Zoo had hij
schap
met de
de mannen,
mannen, goed,
goed,maar
maar bij
bij hen,
hen, inindie
dieverpeste
verpeste
schap met
krocht
moeten inwonen
inwonen; ; zijn
open veld,
veld, zijn
zijneenzame
eenzamevrij,
vrijkrocht moeten
zijn open
heid, zijn
zijn huis ginder,
ginder, waar
waar hij
hij baas
baas en meester
meester was
was over de
de
heid,
den hemel
hemel!1 liever
niet van
van
streek!
streek 1God
God van
van den
liever dood!
dood 1 Hij
Hij hield
hield niet
de bende,
bende, hij
hij was
was gewend
gewend alleen
alleen teteleven,
leven,zwijgzaam,
zwijgzaam, norsch
norsch
en
lucht zien
zien en
en de
de velden
velden en
en de
devogels
vogelshooren!
hooren!
en de lucht
Dat
was een
een slag,
slag, hij
hij zou
zou 't nooit gewend
gewend worden
worden —
- de
de
Dat was
leute
was uit1
uit! Dweers
Dweersdoor
doorzijn
zijnverblijdheid
verblijdheid en
enden
dendrank,
drank,
leute was
overviel
hem het
het wee,
wee, maar
maar hij
hij kon
kon nu
nuniet
nietanders
anders;; hij
hij was
was
overviel hem
er
in;; hij
hij praafte
praatte er
er over
over heen
heen zonder
zonder te
te hooren
hooren wat
wat er
erom
om
er in
zijn kop
kop geraasd
geraasd werd
en hij
hij zelf
zelf raasde
raasde door
door om
om 't gedacht
zijn
werd en
te
versmoren en
hij dronk
dronk om zijn
zijn wee
wee tete verdooven.
verdooven.
te versmoren
en hij
't Was tamelijk
tamelijk laat
laat in den
den avond
avond en
endedemannen
mannenwaren
waren in
in
zaligen staat
staat van
van vervoering
vervoering als
als zij
zij den
dennieuwen
nieuweninwoner
inwoner
zaligen
triomfantelijk
leidden.
triomfantelijk naar
naar zijn
zijn woonst leidden.
vroeger nooit
veel in
in de
desteeg
steeggeweest,
geweest,maar
maar
Poortere was
was vroeger
nooit veel
hij kende
kende de
de wijk
wijkgenoeg
genoegom
omteteraden
radenwat
waterernunugebeuren
gebeuren
hij
ging
hij was
was er
er bang
bang voor.
voor.
ging en hij
't Krielde
Krielde er
bij den
den ingang
ingang al
al van
van wijven
wijven en kinders.
kinders. De
De
er bij
deuren
open en
en over
over die
diesmalle
smallesteeg
steegwaar
waar de
de
deuren stonden
stonden overal
overal open
huizen haak
haak uit,
uit, haak
haakin,in,aaneengereekt,
aaneengereekt,de
dehelderheid
helderheidvan
van
huizen
't avondlicht
avondlicht onderschepten,
opgewonden menigte.
menigte.
onderschepten, krielde
krielde de
de opgewonden
dedonkere
donkerezijsteegjes,
zijsteegjes, nauw
nauw genoeg
genoegom
oméén
éénman
mannaar,
naar.
Uit de
een
door te
te laten,
laten, brobbelden
brobbelden de
de wijven
wijven met
met kinders
kinders op den
den
een door
arm,
aan de
dehand,
hand,kinders
kindersaan
aandederokken,
rokken,—- ze
zepuilden
puilden
arm, kinders aan
uit de
dedonkere
donkere gaten
gaten tusschen
tusschen twee
twee gevels,
gevels, naar
naar de
de midden.
midden:
uit
gang om
om te
te komen
komendrommen
drommenbij
bijde
debende.
bende.Elk
Elkwilde
wildePoortere
Poortere
gang
zien, Barbra's
Barbra's vent
uit 't kot kwam
kwam en
en dien
dienzezemaar
maar ken.
kenzien,
vent die uit
den bij
bij naam.
naam.
In zijne
zijne afwezigheid
afwezigheid was
waserereene
eenelegende
legendeover
overhem
hemontstaan,
ontstaan,
en
eer ze
ze hem
hemnog
nogkenden
kendenwas
wasPoortere
Poorterevermaard
vermaard onder
onder de
de
en eer
verschijning nu,
zijn plotse
plotse
van 't Gangske. Zijne
bevolking van
Zijne verschijning
nu, zijn
L

15
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optreden, had
had ereriets
ietsvan
vangemaakt
gemaaktals
alseene
eeneopenbare
openbaregebeurtenis
gebeurtenis
die
alleman in
in vervoering
vervoering bracht.
bracht. Schiksels
Schikselsofofgereedschap
gereedschap
die alleman
om te
te vieren
vieren had
had men
menniet
nietgenomen
genomen—- 't 'twas
wasteteonverwachts
onverwachts
gebeurd —
- maar
maar de stemming
stemming was
was er
erspontaan
spontaan:: het
hetwas
waseene
eene
gebeurd
inhuldiging
inhuldiging 1I
Een wijf was op
op 't gedacht
keerskes te ont,
ont.
Een
gedacht gekomen
gekomen twee
twee keerskes
steken
Poorters op de
de vensterbank
vensterbank om
om alzoo
alzoo de
defeestelijk,
feestelijk.
steken te
te Poorters
heid op te
te luisteren.
luisteren. Bij
Bij Balius
Balius en
enteteParets
Parets hing
hing er
eriets
ietsals
als
heid
een stok
stok door
door 't bovenvenster
bovenvenster en de
de Groote
Groote Turk
Turk
een lap
lap op een
een
die
plat lag
lagmet
metdede
pootjesplaag,had
haddoen
doenzeggen
zeggendat
dathij
hij
die plat
pootjesplaag,
een
halve tonne
tonne bier
bier ten
ten beste
beste gaf
gafbij
bij Busschere
Busschere in
in d'd'Halve
Halve
een halve
Maan.
Soete was
was vooruit
vooruit komen
komen geloopen
geloopen en
entoen
toende
debende
bende
Maan. Soete
intrad,
hij zijn
zijntweeloop
tweeloopafafals
alsteeken
teekenvan
van verwelkoming.
verwelkoming.
intrad, schoot hij
-— Hoe
moet ikikhier
hierdoor
door
geraken?
wasPoorters
Poorterseerste
eerste
Hoe moet
geraken
? was
gedacht
die wemeling
wemeling zag
zag en niet
niet wist
wist waar
waar de
de
gedacht toen
toen hij
hij heel
heel die
voeten te zetten.
zetten. En
Enwaar
waarzou
zouikiknunu
eigenlijk
naartoemoeten
moeten
voeten
eigenlijk
naartoe
dat wespennest
wespennest?? En
En hoe
hoezou
zouBabra
Babrahet
hetopgenomen
opgenomen hebben
hebben
in dat
hier bij dat
dat luizevolk
luizevolk?
hem niet
niet verdommen
verdommen want
want ze
ze
hier
? 't Kon
Kon hem
sleurden
hem weeral
weeral voort,
voort, een
een eind
eind verder
verder de
de steeg
steeg in,
in, en
en
sleurden hem
daar duwden
duwden zezehem
hemtegen
tegenden
denrug
rugeen
eennog
nognauwer
nauwersteegje
steegje
van daar
binnen tusschen
tusschen twee
hooge muren
muren en
en zezekwamen
kwamen op
op een
een
binnen
twee hooge
koertje
met
eendere
huizetjes
in
't
vierkant
toegebouwd
om
koertje met eendere huizetjes in 't vierkant toegebouwd om
stondals
alseen
eenmonument
monument
een grooten
grooten bornput
bornput die
dieerertetemidden
middenstond
op een
een marktplein
marktplein —
- in
in 't klein.
Barbra
alreeds verwiftigd
verwittigd was
was maar
maar genood
genood werd
werd om
om
Barbra die
die alreeds
't aanzien
plechtigheid niet
niet te
te verminderen,
verminderen, in
in huis
huis te
te
aanzien der
der plechtigheid
blijven, wachfte
wachtte nu
nu haren
haren vent
ventafafen
enstond
stondgereed
gereedin
in 't deurgat
blijven,
hem te
te verwelkomen.
verwelkomen.
om hem
niet zat
zat genoeg
genoeg om
om tetevergeten
vergeten dat
dat 't er
was niet
er nu
Poortere was
op los
los ging.
ging. Hij
Hijwist
wist
niet
Barbra
tegenoverhem
hemgesteld
gesteld
niet
hoehoe
Barbra
tegenover
ze 't zou opnemen,
opnemen, hier
hier door
doorzijn
zijnschuld,
schuld,verzeild
verzeild
was —
- hoe ze
was
te zijn
zijn...
de armoede,
armoede, bij
bij dat
dat luizevolld
luizevolk IZij
Zijdie
dieererzoo
zoo op
op
te
. . . in de
gemoed was
was heur
heur huis
in orde
orde en net
net te
te houden.
houden. Zou
Zou heur
heur
gemoed
huis in
geweken zijn
zijn na
na vier
vier jaar
jaar?? of
of zou
zoude
deverbitte,
verbitte.
kwaadheid nu
kwaadheid
nu geweken
ring opgehoopt
opgehoopt en
en aangegroeid
aangegroeid zijn
zijn tot
tot stompen
stompen wrok
wrok en
en
ring
Zou ze
ze hem
hem nu
nu op
op den
den stond
stond te
te
hardheid in
heur herte
herte?? Zou
hardheid
in heur
of was
was 't'tvoor
voorlater
later?
hem niet
nietschelen
schelen —
- hij
hij
keer
gaan of
keer gaan
? 't Kon hem
was sterker
sterker dan
dan zijn
zijnmacht
macht —
- 't eene
eene had
was er
er in
in —
- 't was
was
't andere
andere meêgebracht
stond hij
hij er
er v6ór.
vóór. Misschien
Misschien
meégebrachten
en nu
nu stond
was
ze 't
gewend geworden
of uitgevreten
uitgevreten door
door 't verdriet
verdriet?
?
geworden of
't gewend
was ze
hij had
had het
het te
te pakken
pakken zó6
zóó of
ofanders.
anders. Zwarte
Zwarte
Al om
om 't even,
even, hij
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en gegeten
gezien. . . en
sneeuw
heeft ze
zealleszins
alleszins gezien...
gegeten ook,
ook, meende
sneeuw heeft
hij. En
En de
de jongens
jongens?
? ....
..
hij.
Zijn twijfel
twijfel week
week op
op den
denstond
stondenenzijn
zijnvrees
vreesviel
vielweg,
weg,maar
maar
Zijn
trof hem
hem als
als
iets veel
veel ergers,
ergers, iets
ietsdat
dathij
hijniet
nietvermoed
vermoed had,
had, trof
iets
een slag.
slag. Barbra's
Barbra's wezen
wezenwas
wasstralend
stralendvan
vanblijdschap.
blijdschap. Ze vulde
er tusschen in,
drumden de jongens
jongens benieuwd
benieuwd
in, drumden
deurgat en
en er
't deurgat
uitkijkend.
't Was een
een wonder
wonder angstgevoel, een
schrik en
en aandoening,
aandoening,
een schrik
al dooreen
dooreen in Poorters gemoed.
met
blijdschap en
en verteedering al
met blijdschap
Hij loech,
maar de
lach was
waseen
eengrijns
grijnsop
opzijn
zijnwezen,
wezen, hij
hij
de lach
loech, maar
meende het
het niet,
niet, maar
maar dwong
dwong zich
zich tetelachen
lachen omdat
omdat het
het zoo
zoo
meende
hoorde na
na vier
vier jaar
jaar gevang
gevang -— Barbra
zij loech, maar
maar er
Barbra ook zij
hoorde
was
geen ontroering
ontroering in
in heur lach,
ze loech stom
als een
een
lach, ze
stom weg als
was geen
koe
die heur buik vol heeft.
heeft. Poortere onderging die ontroering
ontroering
koe die
bij de plechtigheid
plechtigheid van
van het
het weerzien;
voelde weer
weer dat
dat zijn
zijn
weerzien ; hij
hij voelde
bij
het
wijf en
en zijn
zijn jongens
jongens van
van hem
hem waren,
waren, -—
menschelijk gevoel
van
het bloed
bloeddat
datspreekt,
spreekt, overmeesterde hem
en verweekte
verweekte
hem en
van het
zijn gemoed. En
op den
den zelfden stond
werd hij
hij gewaar
gewaar dat
dat
En op
stond werd
hem ontvallen
hij alleen
alleen stond,
stond, dat
dat het
het àndere hem
ontvallen was
was -— hij vet.,
verhij
kende zijn
zijn bloed
bloed niet
niet meer
wijf in
in 't deurgat
zijn
meer 1I Dat wijf
deurgat was zijn
kende
wijf niet
niet meer
meer en
enaan
aan die
diejongens
jongens had
had hij
hij geen
geen kennis.
kennis. Nu
Nu
wijf
al wist
dat vier
vier jaar
jaareen
eenlange
langetijd
tijdisisenendat
datererveel
veelgebeurd
gebeurd
hij dat
wis't hij
was in
in zijne afwezigheid. 't Plezier
van het
het weerzien,
weerzien, wat zou
Plezier van
was
er nu van
van geworden?
zijn angst
angst was
was hij
hij toch
tochbenieuwd
benieuwd er
er
In zijn
er
geworden ? In
meer van
weten.
meer
van te weten.
Hij
zag de
de ontroering
ontroering op
op 't wezen
der omstaanders die
wezen der
Hij zag
bewust waren
er iets
iets plechtigs
plechtigs gebeuren
gebeuren ging
ging en
en die
die
bewust
waren dat
dat er
ontroering zette
zich over
over bij
bij hem
hem zonder
zonder dat
dat hij
hij 't inwendig
zette zich
deelde,
dat hij
hij toch
toch zwelgen
zwelgen moest om
de prop
prop
deelde, maar
maar zoo
zoo dat
om de
door
krijgen en
en duwen
duwen om
om de
detranen
tranen die
die hem
hemwilden
wilden ont#
door te krijgen
ont,
springen.
wilden blik
blikin
inde
de
springen. Barbra
Barbra alleen
alleen stond
stond daar
daar met
met den wilden
te wachten.
wachten. Hij had
had haar
haar nooit
nooit zóó
Er was
was iets
zó6 gezien. Er
oogen te
weg uit
uit haar
haar of iets
iets bijgekomen dat
hem vreemd
vreemd was.
was. Sedert
Sedert
weg
dat hem
ze hier
hier woonde,
woonde, kon
kon hij
hij zich
zichzijn
zijn wijf niet anders
hij
wist dat
dat ze
hij wist
voorstellen tenzij
vlam der verwoedheid
verwoedheid in de
de oogen,
voorstellen
tenzij met
met de
de vlam
ofwel
afgeteerd van
van verdriet,
verdriet, gelaten
gelaten en
enslap,
slap,getemd
getemddoor
door
ofwel afgeteerd
den honger.
honger.
Maar
was er
er geen
geenverdriet
verdriet omtrent II Ze stond
stond onbeMaar nu
nu was
onbe.
schaamd te
lachen. Ze wist
wist er
er niet
niet in.
in. Ze
Zewas
wasniet
nietontroerd.
ontroerd.
te lachen.
Ze deed
deed gelijk
gelijk alle
alleandere
andere wijven;
riep hem
hem welkom en
Ze
wijven ; ze riep
ze
gebood het
het de
de jongens
jongens::
ze gebood
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zeg welgekomen
welgekomenaan
aanvader
vader!
— Toe, zeg
1
't Scheen
Poortere dat
dat hij
hij die
diejongens
jongensvandaag
vandaag alalgezien
gezien
Scheen Poortere
ze als
als de
de zijne
zijne tete
had
de herbergen
herbergen op de
de plaatse,
plaatse, zonder
zonder ze
had in de
verkennen. Ze
Ze waren
warenvolslegen
volslegengegroeid,
gegroeid,maar
maarslom,
slom,beschaamd
beschaamd
verkennen.
en ze
blij
en
ze wisten
wisten niet
nietofofzezebang
bangofof
blijmoesten
moestenzijn
zijnvoor
voorhun
hun
vader. Barbra
Barbra duwde
ze dichterbij
dichterbij en
en Poortere
Poortere gaf
gafden
den oudste
oudste
vader.
duwde ze
een
hand en
enbijbijdedeandere
andereverontschuldigde
verontschuldigde hij
hij zich
zich omdat
omdat
een hand
hij niets
niets had
hadmeégebracht.
meêgebracht.
hij
In een
een wenk
wenk was
was thuis
thuis vol
vol volk
volken
enalalwat
watniet
nietbinnen
binnen kon
kon
In
keek door
door het
hetvenster
venster om
om te
te zien
zien
drumde
in 't deurgat
drumde in
deurgat of keek
Nudat
datdede
eerste
ontroeringvan
van
wat
er binnen
binnen gebeurde.
gebeurde. Nu
wat er
eerste
ontroering
weerzien voorbij
voorbij was
was en
endedeverwelkoming
verwelkominguitgesproken,
uitgesproken,
't weerzien
stonden
die twee
tweeop
opelkaar
elkaartetezien,
zien,verlegen
verlegenenenontdaan
ontdaanomdat
omdat
stonden die
waarvan men
men zooveel
zooveel verwacht
verwacht had,
had, zoo
zooeenvoudig
eenvoudig
geen waarvan
't geen
was afgeloopen.
afgeloopen. Met al
al die
die menschen
menschen daarrond
daarrond ging het
het ook
ook
was
plechtigheidsniet om
om gemoedelijk
gemoedelijk over
over iets
iets tetebeginnen
beginnenenen't'tplechtigheids,
niet
vertoon was
alleman nu
moe. Wie nooit
nooit geleerd
geleerd heeft
heeft iets
iets
vertoon
was alleman
nu al
al moe.
te zeggen
zeggen ongemeend
ongemeend en niet
niet ontwikkeld
ontwikkeld genoeg
genoeg isis eene
eene ijlte
ijlte
te vullen
vullen met
metgelegenheidsvolzinnen
gelegenheidsvolzinnen die
die de
degroote
grootegebeurte,
gebeurtenissen van
van 't leven verplechtigen,
verplechtigen, ondergaat
ondergaat het
het ongemak
ongemak van
van
nissen
den
ongewonen toestand
toestand en
en verlangt
verlangt maar
maar om gauw
gauw weer
weer in
in
den ongewonen
zijn
dagelijkschen
doen
te
komen
en
te
gebaren
dat
er
niets
zijn dagelijkschen doen te komen en te gebaren dat er niets
gebeurd is.
is.
gebeurd
gelukkiglijk binnen
binnen om
om ererop
opgepasten
gepasten
kwam nu gelukkiglijk
Busschere kwam
stond
einde aan
aan te
te maken.
maken.
stond een einde
-— Kom,
kom, riep
riep hij
hij:: allemale
allemale meê
meê —
- de Grooten
Grooten Turk
Turk
Kom, kom,
trakteert!
trakteert 1
't Vuur was
ineens aan
aan de
de lont
lont!1 Dansen
Dansen en
en springen,
springen, over,
overwas ineens
allen om
om ter
ter zeerst
zeerst 't
koerken af en
en door
doorde
desteeg
steegnaar
naar
't koerken
hoop, allen
de Halve
Halve Maan.
Maan. In
Indedelage,
lage,diepe,
diepe,
dompigeherberg,
herberg, aan
aan
de
dompige
lange
tafels, op
op banken
bankenlangs
langsdedewand,
wand,zat
zathet
hetmannevolk,
mannevolk,
lange tafels,
er tusschen
tusschen in
in krevelden
krevelden de
dejongens
jongensen
enbij
bijden
dendisch
dischwaar
waar
er
Busschers wijf
en 't oudste
meisje de
deglazen
glazenvolschonken,
volschonken,
oudste meisje
Busschers
wijf en
stond
het vrouwvolk
vrouwvolk met
met den
denkweek
kweekop
opden
denarm
armom
omhaar
haar
stond het
deel
van de
de halve
halve ton,
ton, tetewachten.
wachten. Hier
Hier ging
gingde
degezelligheid
gezelligheid
deel van
Menvoelde
voeldeererzich
zichthuis.
thuis.Men
Mendronk,
dronk,men
menrookte,
rookte,
in den
den hoop.
hoop.Men
men taterde
taterde en
tierde elk bij
bij zijn
zijn volk
volk en
enBusschere
Busschere zelf
zelfwas
was
men
en tierde
zijn zotte
zotte toeren.
toeren. Gelijk
Gelijkanders
andersalsalshij
hijwelgezind
welgezindwas,
was,moest
moest
in zijn
gedruisch en
en 't geronk
en
hij zijn
zijn macht
macht toonen
toon en :: in
in 't volle gedruisch
geronk en
hij
't geruchte
al dat
datvolk
volkfierde
tierdehij
hijom
omboven,
boven,hij
hijstrekte
strekte
geruchte van
van al
zich uit,
uit, greep
greep met
met den
denduim
duimen
enwijsvinger
wijsvinger twee
twee ribben
ribben der
der
zich
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zoldering vast
trok alzoo
alzoo zijn
zijnzware
zwarelijf
lijfvan
vanden
dengrond
grond op,
op,
zoldering
vast en trok
zoodat
hij
met
ingetrokken
kop
tegen
de
zoldering
bokte.
Hij
zoodat hij met ingetrokken kop tegen de zoldering bokte. Hij
liet
zich zinken,
zinken, trok
trok·zich
zich weer
weerop,
op,zwaaide
zwaaide nu
nu de
debeenen,
beenen,
liet zich
trok
de knieën
knieën in
inen
enverpakte
verpakte met
metde
dehanden
handenbeurtelings
beurtelings in
in
trok de
vasten
greep een
een andere
andere zolderribbe
zolderribbe en
enwandelde
wandeldealzoo
alzooalover
alover
vasten greep
Diekunst,
kunstde hoofden
hoofden der
der ziftende
zittende gasten,
gasten, rond
rondzijn
zijnherberg.
herberg. Die
toer wekte
wekte altijd
altijd opnieuw
opnieuwde
degroote
grootebewondering
bewonderingenenuitgelaten
uitgelaten
bijval op onder
onder de
demenigte.
menigte.Ander
Anderdingen
dingenvan
vanminder
minderbelang
belang
bijval
deed
hij nog
nog:
eenstok
stokininstuk
stukwribbelen
wribbelen tusschen
tusschen duim
duim en
en
deed hij
: een
wijsvinger,
vaneen trekken,
trekken, den disch
disch opheffen
opheffen met
met
wijsvinger, een
een stoel vaneen
alles wat
alles
wat er
er aanhing,
aanhing, een
een stuiver
stuiver plooien
plooientusschen
tusschen de
detanden
tanden
van
en Mane
Mane Loket,
Loket, de
de bultenaar,
bultenaar, snapte
snapte hij
hij bij
bij 't gat
en
gat van
zijn broek,
broek, hield
hield hem
hemmet
metuitgestrekten
uitgestrekten arm
arm en
endraaide
draaide hem
hem
zijn
al
over d'
d' hoofden
hoofden drie
drie keeren
keeren rond
rond zoodat
zoodat 't volk erbij
erbij
al over
schaterde
Mane moord
moord en
en brand
brand schreeuwde.
schreeuwde. Sissen
Sissen zou
zou
schaterde en
en Mane
't huis
afgebroken hebben,
hebben, ware
ware zijn
zijn wijf
wijfererniet
niettusschen
tusschen
huis afgebroken
gekomen
hem op
op zijn
zijn plaats
plaats gezet
gezet met
met een
een deuk
deuk in
in de
de
gekomen en
en hem
lenden.
Poortere zat
met Barbra
Barbra en
en nog
nogeenige
eenigegebuurs
gebuursaan
aan dezelfde
dezelfde
zat met
tafel
en ze
zetaterden
taterdenten
tenhoopewaard
hoopewaardin.in.NuNu
merktehijhijdat
datzijn
zijn
tafel en
merkte
er zich
zich in jonde.
jonde. Hij
Hij
wijf
hier al
ingeburgerd was
wijf hier
al ingeburgerd
was en
en dat
dat ze
ze er
kon het nog
nog niet
niet gelooven,
gelooven, zoo
zooraar
raar deed
deed het
hethem
hemaan,
aan, heur
heur
kon
daar
zien ziften
zitten met
meteen
eenpinte
pintebier,
bier, bij
bij dat
datvolk,
volk, hier
hier in
in
daar te
te zien
dat
kot van
van een
eenherberg.
herberg. Hij
Hijdeed
deedmaar
maaralsof
alsofhij
hij 't niet merkte
dat kot
en gebruikte
gebruikte zelve
zelve geweld
geweld om
om lustig
lustig te
te zijn
zijn en
en zoo
zoo luide
luide te
te
en
roepen
de anderen.
anderen.
roepen als de
stond er
er hem
hem nu
nunog
nogtetewachten
wachten?
Wat stond
? 't Eene lijk 't andere
hem onbekend
onbekend—
- hij
hij voelde
voeldezich
zichop
opvreemden
vreemdengrond.
grond.Maar
Maar
was hem
al
die erbij
erbij zaten
zaten schenen
schenen 't zoo
gewoon op
op te
te nemen
nemen dat
dat
al die
zoo gewoon
hij maar
maar berusten
berusten moest en
en wachten
wachtennaar
naareene
eeneuitkomst.
uitkomst.Eens
Eens
hij
dat de
de ton
tonafgedronken
afgedronkenwas,
was,treemden
treemden de
degasten
gastenstilaan
stilaan elk
elk
dat
naar zijn
zijn huis
huis en
eneindelijk
eindelijk zag
zag Poortere
Poortere ook
ook kans
kans om
om heen
heen
naar
te gaan.
gaan. De
De jongens
jongenshadden
haddennog
noggeen
geenlust
lustmaar
maarBarbra
Barbramiek
mi ek
er
ineens een einde
einde aan
aan —
- ze
ze wilde
wildeniet
nietmeer
meerblijven.
blijven.
er ineens
-— Vader
heeft vaak
vaak —
- hij
hij verlangt
verlangt naar
naar bed
bed 11 riep
riep ze
ze met
met
Vader heeft
een
inzichtig oogknippen
oogknippen naar
naar de
de venten
venten die
dieerernog
nogzaten.
zaten.
een inzichtig
't Ontstemde
Poortere en
de vrijpostige
vrijpostige uitvallen
uitvallen te
te ont,
ont.
Ontstemde Poortere
en om de
gaan, riep
riep hij
hij maar
maar luidop
luidop exgoen
«go en nacht»
nacht» en
en vertrok.
vertrok.
gaan,
't Ergste
Ergste was
nu door.
door. Nu
Nuzouden
zoudenzezetoch
tochalleen
alleenzijn
zijn en
en
was nu
gerust gelaten.
gelaten. 't Spel
had
hem
wel
wat
verveeld
op
't
einde
Spel had hem wel wat verveeld op
en 't bier
bier was
was hem
hem te
te zeer
zeer naar
naar den
den kop
kopgegaan.
gegaan.
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zijt het
hetniet
nietmeer
meergewend,
gewend,nanavier
vierjaar
jaargedwongen
gedwongen
— Ge zijt
vasten, kunt g'
g' er
er niet
nietmeer
meertegen
tegen1Iloech
loechBarbra.
Barbra.
vasten,
Hij zefte
zette zich
zich nog
nogom
omrond
rondtetekijken
kijkeninindede
armtierige,vuile
vuile
Hij
armfierige,
huiskamer. Maar
lam om nog
nog tetespreken
spreken en
envroeg
vroeg
huiskamer.
Maarhij
hij was
was te
te lam
maar om
te gaan.
gaan.
maar
om naar
naar bed
bed te
-— Toon mij
mij maar
maar den
den weg,
weg, zegde
zegde hij.
hij.
-— 't Is
niet ver
ver te
te zoeken.
zoeken. Gaat
Gaatge
geniet
nieteerst
eerstwat
wat eten?
eten? Ge
Ge
Is niet
zijt zeker
zeker vroed van
van den
denhonger
honger?
zijt
?
-— Neen, nu
numaar
maareerst
eerstslapen
slapen1I
Hij had
had den
den moed
moedniet
nietom
omnog
nogteteeten,
eten,en
enhet
hetbed,
bed, het
het
Hij
huiselijke
was nu
nu zijn
zijn eenig
eenigverlangen.
verlangen.
huiselijke bed,
bed, was
dagen
Ginder was
was het
hetvier
vierjaar
jaarlang,
lang,alle
alle
dagenzijn
zijnzelfde
zelfdeverdriet
verdriet
geweest
op dien
dienongezelligen
ongezelligenbrits
britstetegaan
gaanliggen
liggenen
enelken
eIken
geweest om op
nacht
spijt en
en de
dewoede
woedeininhem
hemopgekomen
opgekomenom
om
nacht weer
weer was
was de spijt
't bed dat
dat hij
hij thuis
thuis aan
aan zijn
zijn wijf
wijfalleen
alleenmoest
moestlaten.
laten.
hun's getweeEn
getweeën zou
zou 't nu de eerste groote toenadering
toenadering
Voor hun's
zij het
hetgemeenschapsleven
gemeenschapslevt:n zouden
zouden
zijn van belang,
belang, waarmede
waannede zij
zijn
herbeginnen. Barbra
Barbra wees hem
hem het
hetsmalle
smallekamertje
kamertje door
door 't't bed
bed
herbeginnen.
schier
heelemaal gevuld.
gevuld.
schier heelemaal
-— De
De jongens
jongens slapen
slapen boven,
boven, zegde
zegdezij.
zij.Anders
Andersisiserergeen
geenplaats.
plaats.
kon het
hethem
hemnunuweeral
weeralschelen
schelen?
Een eigen
eigen bed
bed en
en
Wat kon
? Een
thuis zijn,
zijn, in
in een
een huis,
huis,gelijk
gelijkwaar,
waar,met
meteigen
eigenvolk,
volk,was
was't'tniet
niet
thuis
alles wat
wat hij
hij verlangen
verlangen kon
kon?
Nunog
nogmaar
maar voelde
voelde hij
hij hoe
hoe
alles
? Nu
zat hij
hij was
was en
enhoe
hoealles
alleste te
draaienbegon
begonen
endat
dathij
hij niets
niets
zat
draaien
beters te
doen had
had dan
dan te
te gaan
gaan liggen
liggen om
om niet
niettetevallen.
vallen.Hij
Hij
beters
te doen
sliep
als een
eensteen,
steen,terwijl
terwijl Barbra
Barbra nog
nog te
te denken
denken lag
lag hoe
hoe ze
ze
sliep als
onverwachts haren
had gekregen
gekregen en
enwat
wateen
eenblijde
blijde
onverwachts
haren vent
vent terug had
feestelijke gebeurtenis dat
dat geworden
gewordenwas
wasII
feestelijke
's
morgens al
vroeg werd
werd Poortere
Poortere gewekt
gewekt door
door 't gerucht
'S morgens
al vroeg
der
jongens en door
door 't getier
geroezemoes buiten.
buiten. Barbra
Barbra
der jongens
getier en geroezemoes
was er
er alaluituitenenPoortere
Poorteremoest
moesteen
eenheelen
heelentijd
tijdrondzoeken
rond zoeken
was
Opden
denzolder
zolderboven
bovenzijn
zijn hoofd
hoofd
om te
te weten
wetenwaar
waar hij
hij lag.
lag. Op
om
enhij
hijraadde
raadde
was er
er geronk
geronk en
entrippeling
trippelingover
overde
deplanken
planken en
was
viel 't zonnedat
duiven woonden.
woonden. Door 't kleine dakvenster viel
dat er duiven
zonne,
licht en
en heel
heelhet
hetsmalle
smallekamertje
kamertjestond
stondin in
zijn
naaktearmoede
annoede
zijn
naakte
schelferende kalkwitsel
kalkwitsel aan
wanden.
met niets dan
dan 't schelferende
aan de wanden.
met
Het roesde
roesde nog
nog door
door Poorters
Poorters hoofd.
Dedag
dagvan
vangister
gister
Het
hoofd. De
was vol
vol verrassingen
verrassingen geweest
geweest en
en 't geen
nu nog
noggebeuren
gebeuren
geen nu
was
moest
was hem
hemevenzeer
evenzeerraadselachfig
raadselachtig en
enonbekend
onbekend;
moest was
; 't geen
jongens —
- hij
hij had
had ze
ze niet
niet
hem
meest bezig
bezig hield,
hield, 't waren
hem meest
waren de jongens
meer verkend
verkend —
- zoo
zoo groot
groot waren
waren ze
ze geworden
geworden!1 en
en hij
hij had
had
meer
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gezien
dat zezehem
hemgeheel
geheelbevreemd
bevreemden
enontgroeid
ontgroeidwaren
waren;; —
gezien dat
echte rakkers
rakkers zagen
zagen het
hetereruit,
uit,gewend
gewendzonder
zondermeesterschap
meesterschap
echte
te leven.
leven. Hij
Hijontzag
ontzaghet
hetom
omermede
ermedeom
omtetegaan
gaanenenvreesde
vreesde
te
dat 't met
hardhandigheid niet
niet lukken
lukken zou. Hij
Hij voelde
voelde zich
zich
met hardhandigheid
en lusteloos
lusteloos enenmet
mettegenzin
tegenzinzou
zouhij
hijden
dennieuwen
nieuwen dag
dag
lam en
lam
beginnen die
de inzet
inzet zijn
zijn moest
moest van
van een
eennieuw
nieuwleven.
leven.In
Indat
dat
beginnen
die de
kleine,
warm riekende
mijde als
als een
een
kleine, warrn
riekende keukentje
keukentjestond
stond hij
hij mijde
vreemdeling en
om op
op tetezitten.
zitten.
vreemdeling
en zocht
zocht naar
naar een
een stoel
stoel om
Er stond
stond een
een schotel
schotel zwijnsvleesch
zwijnsvleesch op
op tafel
tafel en
en een
een koeke.
koeke"
Er
brood.
-— Dat
komt van
vandedegebuurs
gebuurs1 Iverklaarde
verklaarde Barbra
Barbra die
Dat komt
die dë
di
jongens van
van elk
elkeen
een
stuk
voorzienhad
hadenenPoortere
Poorterenu
nu 't zijne
jongens
stuk
voorzien
geven.
zou geven.
-— Ge
zijt zeker
zeker uitgehongerd
uitgehongerd?!
zij. Poortere
Poortere atat
Ge zijt
? I vroeg
vroeg zij.
zonder
spreken. Hij
Hij was
wasinderdaad
inderdaaduitgevast,
uitgevast,maar
maar met
met alal
zonder spreken.
bier gister
gister was
was erereen
eenweekheid
weekheidenenflauwte
flauwteininzijn
zijnmaag
maag—dat bier
het
niet de
de echte
echte eetlust
eetlust bij
bij grooten
grooten honger.
honger. De
Dejongens
jongens
het was niet
gingen vreeselijk
vreeselijk elkaar
elkaar te
te keer
keer en
envochten
vochten om
omdedebrokken.
brokken.
gingen
Er was
was geen
geenmiddel
middeliemand
iemandteteverstaan
verstaantot
totBarbra
Barbraeindelijk
eindelijk
Er
allemaal buiten
Toen de
de
haar geduld
haar
geduld verloor
verloor en
en ze
ze allemaal
buiten stampte.
stampte. Toen
stilte
inviel en
enPoortere
Poortereverzadigd
verzadigd was,
was, kreeg
kreeg hij
hij den
den moed
moed
stilte inviel
en
waagde 't om opheldering
opheldering te
te vragen
vragen::
en waagde
-— Hoe stelt
stelt ge
ge't't hier
Kunt ge 't gewend worden?
hier in
in dat
dat nest?
nest? Kunt
-— Men
wordt alles
allesgewend
gewend!
verklaarde 't wijf besloten.
besloten.
Men wordt
I verklaarde
't Is
hier beter
beter dan
dan op
op straat
straat te
te zitten.
zitten.
Is hier
-— 'K heb altijd
altijd gevreesd
gevreesd dat
datgege't'thier
hierniet
nietgingt
gingtuithouden.
uithouden.
-— Moeten isis bedwang
bedwang!IHadden
Haddenzezemij
mijniet
nietgeholpen
geholpen 'k ware
allang
gecreveerd met jongens
jongens en
enalall
allang gecreveerd
1
ze zou
zouuitpakken
uitpakkenmet
metheur
heur ver.
verPoortere verwachtte
verwachtte dat
dat ze
driet,
klagen over
hare ellende,
ellende, heur
heur wanhoop
wanhoop en
en heur
heur nood.
nood.
driet, klagen
over hare
stomme gelatenheid,
gelatenheid, het
het onverschillig
onverschillig opnemen
opnemen van
van heur
heur
Die stomme
lot was
was hem
hem een
een slecht
slecht teeken.
teeken. Er
Erwas
wasgeen
geenopstand,
opstand, er
er zat
zat
lot
geen
meer in
in zijn
zijn wijf,
wijf, hij
hijzag
zaghet
het—- zezewas
wasgeworden
geworden
geen .fut
.fut meer
gelijk heur weerga,
weerga, zonder
zonder verachfing
verachting voor
voor 't crapuul
waarin
gelijk
crapuul waarin
ze
leefde;
de
besmetting
had
haar
aangetast
zonder
ze
ze leefde ;
besmetting had haar aangetast zonder ze 't zelf
wist. Hij
Hij trachtte
trachtte nog
nogdoor
doorhaar
haar't'tverleden
verleden teteherinneren,
herinneren, tete
wist.
weten of ze
ze 't heelemaal
heelemaal vergeten
was.
weten
vergeten was.
beter? . ....
Ginder hadt ge
ge 't toch beter?
— Ginder
niet meer
meer van,
van, brak
brak ze
ze kort
kort af.
af.
— Daar
Daar kouten
kouten we niet
waarvan hebt
hier geleefd
geleefd?
— En
En waarvan
hebt ge hier
?
en met
met dat
dat iéne
ééne woord
woord rees
rees ze
ze op.
op.
Geleefd?!
tierde zij
— Geleefd
? ! tierde
zij en
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Heur gemoed
vol en
enheur
heurlang
langingehoudene
ingehoudenehaat,
haat,
gemoed schoot
schoot vol
heur razernij
razernijbrak
brakuit.
uit. Neen,
heur
Neen,heur
heurgevoelens
gevoelenswaren
warennog
nogniet
niet
dood, nu
dood,
nu had
had hij
hij de
degevoelige
gevoeligesnaar
snaaraangeraakt,
aangeraakt, de
de veer
veer was
was
gesprongen bij
oplichten eener
eener klink
klink die heel
gesprongen
bij 't oplichten
heel het
het wekker,
wekkerspel van
spel
"van klokken
klokken rammelen
rammelen en beieren
beieren deed.
deed.
In de smeerlapperij
-— In
smeerlapperij heb ik
ik geleefd1
geleefd I Koornaert
Koomaert heeft
heeft mij
mij
met
heel
mijn
boel
buiten
gesmeten,
op
straat.
Nievers
geen
met heel mijn boel buiten gesmeten, op straat. Nievers geen
huis te
Uw vent
vent zit
zit in
in 't kot
mij en paf,
paf,
huis
te krijgen.
krijgen. Uw
kot1I zeien ze
ze mij
de
deur toe
toe1I Busschere
Busschere isis mij
mijdan
danzelf
zelfkomen
komen vinden
vinden met
met
de deur
de boodschap
de
boodschap dat
dat de
de Grooten
Grooten Turk
Turk een
een huis
huisvoor
voormij
mij wepel
wepel
had.
Hier in
in 't Gangske. 'k En
wilde eerst
eerst niet.
niet. 'k Had
had. Hier
En wilde
nog vijftig
en den
nog
vijftig franken
franken en
den lap die
die afgeweven
afgeweven was.
was. Ik
Ik droeg
droeg
hem in
ze 't ook al
al —
- geen
geen werk
werk meer
meer —
hem
in en
en daar
daar wisten
wisten ze
nievers geen
van mijn
mijn vent
vent was
was mij
mij
nievers
geen werk
werk meer.
meer. 't Nieuws
Nieuws van
overal vooruit
vooruit waar
overal
waar ik mijnen
mijnen neus
neus stak.
stak. Waart
Waart gegemaar
maar
dood,
verongelukt, dan
dan zouden
zouden ze de
de arme
arme weduwe
weduwe wel
wel bij,
bijdood, verongelukt,
gesprongen zijn
gesprongen
zijn en
en de
de hulpe
hulpeware
waregekomen
gekomen van
van alle
allekanten.
kanten.
niemand I1 Noch
Noch pastor,
pastor, noch
noch koster.
koster. Het
Het was
was als
als een
een
Nu, niemand
vloek en
en ze
ze aanzagen
aanzagen mij als eene slepe I Moest
Moest ik
ik gaan
gaan schooien?
schooien?
Bij den
den disch
disch eneninindede
armkameren
enwas
wasereraleens
aleens niets
niets te
te
Bij
armkamer
krijgen
«Vincentius en
en geeft
geeft niet
niet aan
aan slecht
slecht volkz
volk»
krijgen voor
voor mij.
mij. «Vincentius
zegde Messiaen.
Messiaen. De
Deonderpastor
onderpastorheeft
heeftmij
mijbuiten
buitengesteken
gesteken
zegde
en geen
geen levende
levendè ziele
ziele en
enis isererkomen
komenkijken
kijken of
ofwe
wet't'eten
eten
en
hadden
hadden of niet
niet I1 Als
Als 't maar
maar erg
nijpt en
en weent
weent men
men
erg genoeg
genoeg nijpt
geen traantjes
; 'k en
verdriet;
en had
had geen
geen tijd
tijd om
om
traantjes van
van spijt
spijtofofverdriet
verdriet te
maken —
- de
de jongens
jongens schreeuwden
schreeuwden genoeg.
genoeg. 'kEn
verdriet
te maken
'k .En
kon 't'tgetouwe
getouwe niet
nietzeften
zettentenzij
tenzijhier
hiertegen
tegendedevoordeur
voordeuren
en
kon
'k bleef met
met handen
handen en
envoeten
voetengebonden
gebonden1I 'K
'Kvreesde
vreesde dat
dat ikik
datslecht
slechtvolk,
volk,maar,
maar,zoo
zoowaar
waar
hier in
in een
een helle
hellezat
zatbijbijalaldat
hier
als da
da 'k leve, die
die menschen
menschen hebben
hebben alalgedaan
gedaanwat
watze
zekosten
kosten
mij te
te helpen.
helpen. De
Dejongens
jongenskwamen
kwamenalle
alledagen
dagen thuis
thuismet
met
om mij
de handen
handen vol
volboterhammen
boterhammen van
vanbij
bijdedegeburen
geburenenenBusschere
Busschere
zei
slecht gaat,
gaat, hoeft
hoeft ge
ge 't maar te zeggen.
zeggen. Ik
Ik mocht
mocht
zei:: als
als 't slecht
mijn getouwe
getouwe zeften
zetten ininzijn
zijnachterkamer
achterkamer en
en bij
bij den
den Grooten
Grooten
mijn
Turk mocht
mocht ik werken
werken in
in den
denlochting.
lochting.
Turk
Poortere
ofhij
hij schrikte
schrikte bij
bij dat
datwoord,
woord,maar
maarhij
hijhield
hield
Poort ere deed of
zich in.
in.
—
?
zei hij
hij tegen
tegen uu?
- Wat zei
- Niets.
Niets. Dat
Dat 't jammer was en
en schande
schande omdat
omdater
ermij
mij niemand
niemand
—
zal
hielp. En
En alzoo
alzooben
benikikererdoor
door
gesukkeld
maarwat
watzal
en hielp.
gesukkeld
—-maar
nu zijn
zijn?? Wat
Wat zult
zultgij
gijnu
nuaanvangen
aanvangen?
?
't nu
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bleef ziften
Poortere bleef
zitten staren
staren zonder
zonder een
een woord
woord te
te zeggen.
zeggen.
Hij was
tegen
Hetwas
washeel
heel
tegenzijne
zijneverwachting
verwachting
Hij
was onftooverd.
onttooverd. Het
uitgevallen. In
In plaats
uitgevallen.
plaats van
van een wijf
wijf die
die kapot
kapot geweend
geweend is
is en
en
radeloos als
als een
een slons
slons door
radeloos
door 't verdriet
wanhoop, vond
vond
verdriet en
en de
de wanhoop,
hij Barbra
hij
Barbra die
die heur
heurongeluk
ongeluk met
met stevige
stevigevuisten
vuisten had
hadaange,
aangegrepen.Ze
Ze had
had zich
grepen.
zich in
in 't ergste
geschikt, had
had over
over geen
geen
ergste geschikt,
flauw worden
flauw
worden gedacht en
en de
deduivel
duiveldie
diePoortere
Poorterebezeten
bezeten hield
hield
en
waar hij
hij nog
nogaan
aanweerstaan
weerstaan wilde
wilde om
omvoort
voortden
denbraven
braven
en waar
werkman
hangen, diezelfde
zijn wijf
wijf ge,
ge~
werkman uit
uit te
te hangen,
diezelfde duivel
duivel was
was in zijn
varen
en·• als
een dronken
dronken furie
furie gekte
gekte ze
ze nu
nu haar
haar eigen
eigen zelf
zelf
varen en
als een
uit en heel
uit
heel haar
haar verleden
verleden leven.
leven.
Heur hert
gemoed waren
waren hard
hard en
dor, alle
alle begeerte
begeerte of
of
hert en
en gemoed
en dor,
verlangen
had
zijnevoelen
voelenver,
ver~
verlangenwas
wasereruit.
uit....
HijHij
zelfzelf
had
hethet
zijne
teederen
verwachting van
van het
het verleden
verleden weer
weer te
te vinden
vinden
teederen bij
bij de verwachting
in zijn
zijn ouden
ouden stand
stand;; maar
maar 't bleek een leelijke begoocheling
begoocheling—
het verleden
verleden was
was wel
wel voor
vooraltijd
altijdweg
wegenenhijhijstond
stondbeschaamd,
beschaamd,
durfde zijn
niet bekennen
durfde
zijn verwachting
verwachting niet
bekennen nu dat
dat Barbra
Barbra hem
hem al
al
zoo ver
ver voor
voor was
was en
enzelfs
zelfsaan
aangeen
geenmogelijkheid
mogelijkheidmeer
meerdacht
dacht
om iets
iets te
te herbeginnen.
herbeginnen.
Hij bleef
bleef met
metdedeellebogen
ellebogenopop
tafelenen
wenkbrauwen
Hij
tafel
dede
wenkbrauwen
opgetrokken te
te staren
staren in
in zijne
zijneverbeelding.
verbeelding.
hoog opgetrokken
—
- Wat zult
zult gij
gijnunuaanvangen
aanvangen?
Ja,naar
naardedewalen
walengaan
gaan
? Ja,
werken in eene
eenefabriek
fabriekofof
naarFrankrijk
Frankrijk in
inde
desteenovens.
steenovens.
werken
naar
Maar medeen
af. Dan
Dan moest
moest hij
hij 't nest hier
hier
Maar
medeen schrikte
schrikte hem
hem dat
dat af.
toch
toch alleen
alleen laten
laten en
en dat
dat was
was hem
hem 't ergste.
ergste. Er was
was anders
anders
geene uitkomst
en met
met een
een grol
grol stoofte
stootte hij
hij
uitkomst I1 Hij verdomde
verdomde 't en
't allemaal
van zich
allemaal van
zich af.
af.
—
- We zullen
zullen 't effenaan zien
zien1I Tijd
Tijd zal
zal raad
raad geven.
geven.
Om maar
maar iets
te doen
doen en
en den
den tijd
tijd tetedooden,
dooden,zefte
zettehij
hijuit,
uit,
Om
iets te
benieuwd
om
menschen
te
ontmoeten
en
om
dat
gewest
eens
benieuwd
menschen te ontmoeten en om dat gewest eens
bij
bij klaren
klaren dag
dag tete bekijken.
bekijken.

o
0
dedorpsplaats
dorpsplaats hadden
haddende
deburgershuizen
burgershuizenalle
alleom
om't'teven
even
Op de
deftig en
en gezeten
gezeten uitzicht.
uitzicht. Aaneengereekt
Aaneengereekt stonden
stonden ze
ze om
om
een deftig
driekantig plein
plein dat
datlangs
langsden
denbreeden
breedenkant,
kant,aan
aanelken
eIken
het driekantig
hoek opening
opening gaf
gaf op
op een
eenbreeden
breed en steenweg
steenweg en
en aan
aan den
den over,
overhoek
kant spitsvormig
spitsvormig toeliep
toeliep waar
waar de
dekerk
kerkenenhet
hetkerkhof
kerkhofden
den
kant
smallen
smallen hoek toesloot.
toesloot.
een vluchtig
vluchtigbezoek
bezoekzou
zoudedevreemdeling
vreemdelingnooit
nooitvermoeden
vermoeden
Bij een
er inindie
dienauwe
nauwespleet,
spleet,tusschen
tusschentvvee
twee gevels
gevels van
van deftige
deftige
dat er
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burgershuizen, in dat nauwe gangske, een heele
heele wereld
wereld woekerde
woekerde
met de
deplaatsenaars
plaatsenaars geen
geen uitstaans
uitstaans had.
had. De
Debakkerij
bakkerij van
van
die met
Verhoost en
en Cuypers
Cuypersbeenhouwerij
beenhouwerijvormden
vormdenvan
vanweerskanten
weerskanten
den hoek
hoek langs
langs waar
waar het
het gebroed
gebroed naar
naar buiten
buiten kwam.
kwam. Had
Had er
er
den
maar
een blind
blind poortje
poortje die
die opening
openingafgesloten,
afgesloten, geen
geen mensch
mensch
maar een
of hij
hij zou
zou gedacht
gedacht hebben
hebben aan
aan een
eenwagenkot,
wagenkot, eene
eenestalling
stalling of
of
aan den
den uitweg
uitweg van
vaneen
eenachterkoer
achterkoer van
van den
den bakker
bakker of
of den
den
aan
beenhouwer.
Maar
het poortje
poortje ontbrak
ontbrak er
het een
een hol
hol en
en
Maar het
er aan
aanI !Nu
Nu leek
leek het
tusschen die
die tvvee
twee donkere zijgevels, was die
die spleet
spleetals
als een
een wonde
wonde
in die
diedeftige
deftigehuizenreek
huizenreek en
endedeonderpastor,
onderpastor, meer
meer dan
dan eens,
eens,
in
had het
het e:Gangske»
«Gangske» van
van uit
uitzijn
zijnpreekstoel
preekstoel betifteld
betitteld als
als de
de
had
kankerplek der
nest waar
waar al
al het
het kwaad
kwaad uitge,
uitge$
kankerplek
der parochie,
parochie, het
het nest
broed wordt,
wordt, als
als een
een besmefting
besmetting die
diegedurig
gedurigdreigt
dreigt uit
uit tete
broed
gezonde deel
deel aan
aan tetetasten.
tasten.
zetten
zeften en
en het gezonde
onderpastor was
een nieuweling
nieuweling op
op 't dorp
en dat
dat
De onderpastor
was een
dorp en
dicht in
in 't hert
vreemde
verschijnsel had
getroffen. Zoo dicht
vreemde verschijnsel
had hem
hem getroffen.
waar de
debewoners
bewonerswelstellende,
welstellende,goedgezetene
goedgezetene
dorp, waar
van 't dorp,
burgers waren,
erg ingenomen
ingenomen met
met de
de eer
eer van
van hun
hun goeden
goeden
burgers
waren, erg
naam en de
de vlekkeloosheid
vlekkeloosheidder
dergoede
goede
zeden,
rakelingstegen
tegen
naam
zeden,
—- rakelings
de
kerk, leefde
leefdeerereene
eenebevolking
bevolkingtotaal
totaal verschillend
verschillend van
van de
de
de kerk,
andere.
Genesteld
in
den
kom
der
gemeente
en
in
nauwen
andere. Genesteld den kom der gemeente en in nauwen
kring afgesloten,
afgesloten, woekerde
woekerde daar
daar een
een ras
ras met
met eigen
eigen zeden
zeden en
en
kring
gewoonten,
gespuis waar
waar niemand
niemand vat
vat of
ofpak
pak aan
aan heeft
heeft
gewoonten, een gespuis
te
en
noch met
met goedheid
goedheidnoch
noch met
met kwaadheid
kwaadheid te
te leiden
leiden of te
en noch
bekeeren viel.
Rechts gelijk
gelijk in stad
stad waar
waar de
deeene
eenewijk
wijkvan
van de
de
bekeeren
viel. Rechts
andere
verschilt en
men soms
somsdedeergste
ergstetegenstelling
tegenstellingschril
schril
andere verschilt
en men
tegenover en nevens
nevens elkander
elkander geplaatst
geplaatst ziet
ziet —
- z66
zóó was
was't'thier
hier
tegenover
gelegen. Daarbinnen
Daarbinnen in
indat
datachterbuurtje,
achterbuurtje, in
in dat
datwarnet
warnet van
van
gelegen.
steegjes,
koertjes en
en gangjes
gangjes was
was het
het een
een gekrioel
gekrioel als
als in
in een
een
steegjes, koertjes
mierennest en
daar kwamen
kwamen de
debewoners
bewonersslechts
slechtsuitkruipen
uitkruipen
mierennest
en daar
om
kwaad en onrust
onrust te
te stichten
stichten op
op de
degemeente.
gemeente.
om kwaad
De oude
oude pastor
pastor echter,
echter, die
diehier
hiereen
eenhalven
halvenleeftijd
leeftijdgesleten
gesleten
had,
zag de
dezaken
zakenkalmer
kalmer in.
in. Hij
Hij wist
wistwat
wathij
hij kost
kost en
enwat
wat
had, zag
hij mocht
mocht en hij
hij noemde
noemde 't Gangske:
kwaad, de
hij
Gangske : 't onmisbaar kwaad,
temptatie
Heer opgelegd
opgelegd om
om de
de geestelijke
geestelijke en
en
temptatiehem
hem door
door den
den Heer
wereldlijke
te laten
laten induften
induttenenentetevrijwaren
vrijwaren
wereldlijke overheid
overheid niet
niet te
«Wat zouden
zouden wij
wijhier
hieranders
anderste
te doen
doenhebben
hebben
voor vadsigheid.
vadsigheid. c<Wat
en uitrichten
uitrichten?»
hadhij
hij eens
eens tegen
tegenzijn
zijn verontweerdigden
verontweerdigdenonder,
onder$
?» had
brave menschen
menschen waren,
waren, hebben
hebben ze
ze
gezegd —- c<als
«als 't al
al brave
pastor gezegd
ons
niet noodig!
noodig INu
Nuhebben
hebbenwij
wijeene
eenegelegenheid
gelegenheid om
om veel
veel
ons niet
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goed
goed te
te doen
doen en
en met
met lastig
lastig werk
werk die
die zielen
zielen te
te winnen.»
winnen.» Dat
Dat
zegde de
de pastor
pastor maar
maar zoo,
zoo,want
wanthij
hijwist
wistbeter
beterdan
daniemand
iemand
zegde
zonderwerk,
werk,altijd
altijddezelfde
dezelfdeschamele
schameleoogst
oogst
dat het,
het, met
metofof
dat
zonder
al dien
dienkant
kantenenhijhijhad
hadererzich
zichsedert
sedertlang
langbij
bijneergelegd
neergelegd
bleef al
en deed
deed lijk
lijk de
debrandweer
brandweer bij
bij een
eenbrand
brandwaar
waarer
er niet
niet te
te
en
blusschen valt
valt:: hij
hij trachfte
trachtte de
deomgeving
omgevingtetevrijwaren
vrijwaren voor
voor
blusschen
gevaar —
- het
het kwaad
kwaad af
af tete dammen
dammen en
en tetebeleften
beletten dat
dat het
het
't gevaar
zich langs
langs buiten
buiten voortzefte
voortzette over
over 't dorp.
dorp. En
En hij
hij leefde
leefdegerust
gerust
zich
voort, de
de pastor,
pastor, want
want hij
hij nam
nam alles
alles al
al den
den goeden
goeden kant
kant op.
op.
voort,
A! wie
wie er
er niet
niet bij
bijhoorde
hoordemoest
moestererzich
zichniet
nietininwagen.
wagen. Het
Het
Al
Gangske werd
werd aanzien
aanzien als
als een
eenoord
oordder
derverdoemenis
verdoemenis —
- iets
iets
Gangske
wat men
men niet
nietbenaderen
benaderen kan
kanzonder
zonder zich
zich vuil
vuiltetemaken
maken en
en
wat
bewoners wierden
wierden dus
dus maar
maar aan
aan zich
zichzelf
zelfovergelaten.
overgelaten.
de bewoners
uitgang langs
langsdedeplaats
plaatsvormde
vormdededemiddensteeg
middensteegwaar
waar
De uitgang
rechts en
en links
links over
over heel
heel de
dediepte
dieptenog
nognauwer
nauwersteegjes
steegjes uit,
uit.
rechts
mondden die leidden
leidden naar
naar buurtjes
buurtjes enenbinnenkoertjes.
binnenkoertjes. De
De
mondden
huisjes stonden
stonden haak
haak uit,
uit, haak
haak in
inmet
metsmerige
smerigepleintjes
pleintjeswaar
waar
huisjes
zwarte eerde
eerde en de
de vuiligheid
vuiligheid altijd
altijd morsig
morsig bleef
bleefen
ennooit
nooit
de zwarte
opdrogen kon
omdat er
er de
de zon
zon nooit
nooitinindoordrong.
doordrong. Al
Al de
de
opdrogen
kon omdat
waren eender
eender van
vanuitzicht
uitzicht:
ééndeur
deurenenéén
éénvenster
venster
voorgevels waren
: één
met uitgevreten,
uitgevreten, uitgekankerden
uitgekankerden drempel
en wanden,
wanden, met
met
met
drempel en
be,
bepläkte vensterloopen
kassijnen glimmend
glimmend vuil
vuil van
van 't beo
bepla.kte
vensterloopen en
en kassijnen
pootelen. Geen enkel
enkel raam
raam zonder
zonderglasscherven
glasscherven waarachter
waarachter in
in
pootelen.
bonte
verscheidenheid de drolligste
drolligste dingen
dingen dienst
dienst deden
deden als
als
bonte verscheidenheid
gordijn
of behangsel.
behangsel.
gordijn of
In hoeken
hoeken en
en kanten
kanten bleef
bleefdedeafval
afvalenenvuiligheid
vuiligheidliggen
liggen
In
gesmeten was
was ofofwerd
werderervertrappeld
vertrappeld tot
tot
rotten
gelijk 't er
er gesmeten
roften gelijk
van de
de
smoes
verging er
er in
in den
den modder
modder met
met 't water
water van
smoes en
en verging
laatste
regenvlaag.
laatste regenvlaag.
De bewoners
bewoners van
van 't Gangske vormden
vaste gemeen.
gemeen.
vormden een vaste
schap
iemand uit
uit wegging
wegging en
enzelden
zeldeneen
eenvreemde
vreemde
schap waar
waar nooit
nooit iemand
leefde van
van alles
allesin.
in.Pieke
PiekeVet,
Vet,dede
haringman,
bijkwam.
bijkwam. Er
Er leefde
haringman,
woonde
den ingang.
ingang. Hij
Hij hield
hieldererwinkel
winkelenenhad
hadvan
van
woonde bij
bij den
alles
koop. Hij
Hij had
had vier
vierhonden
honden lijk
lijk leeuwen
leeuwen die
diezorgden
zorgden
alles te
te koop.
staakten nooit
nooit van
van blaffen
blaffen als
als
's nachts
voor 't geruchte
geruchte en staakten
nachts voor
verwoed.
Bij dage
dageketsten
ketsten zij
zij aan
aan de
dekar
kar de
deheele
heelestreek
streek afaf
verwoed. Bij
met
haring, stokvisch
stokvisch en
en citroenen
citroenen met
Pieke Vet boven
boven op
op
met haring,
met Pieke
de
koopwaar die
die luidop
luidop zijn
zijnkomst
komstuitschreeuwde.
uitschreeuwde.
de koopwaar
Satie
Kabootere, de
eenige hier
hier die een
een publiek
publiek ambt
ambt ver.
ver.
Satie Kabootere,
de eenige
vulde
op
't
dorp
als
lanteernopsteker
en
leveraar
van
de
vulde op
dorp als lanteemopsteker en leveraar van de
petrolie
kerk. Dat
Dat was
wasdedegroote
grootelevenhouder,
levenhouder, de
de
petrolieinin de
de kerk.
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onbarrnhertige tuitere, die
onbarmhertige
drie dagen
dagen te
te weke
weke zat
zat liep
liep en
en met
met
die drie
luide
stem en
en groote
groote gebaren
gebaren alles
alles uitschreeuwde
uitschreeuwde wat
wat de
de an,
anluide stem
deren dachten
dachten en
en binnen
deren
binnen hielden —
- hij
hij was
was 't egeweterro
«geweten» van
Gangske 0:de
't Gangske
«de ziely
ziel» van
de bende,
bende, die
dieoveral
overalbij
bijwas,
was, iedereen
iedereen
van de
aansprak
en niemand
niemand zwichfte
zwichtte of
ofontzag
ontzagom
om
aanspraken
en te
te keere
keere ging en
hem zijn
hem
zijn zaligheid
zaligheid te
te zeggen.
zeggen.
Verder
woonden in
in de
dereek
reek:: Zuftere
Zuttere en
enTilde
Tildezijn
zijnwijf
wijf;;
Verder woonden
Pille,
Loket, Koekuyt,
Koekuyt, Soete,
Soete, Houtekiet,
Houtekiet, Catry
Catry en
en heel
heel de
de
Pille, Loket,
bende.
Al mannen
mannen die
dieop
opelkaar
elkaargeslepen
geslepen waren,
waren, die
dievochten
vochten
bende. ..
. . Al
en verbroederden
verbroederden om
om een
een nietigheid,
nietigheid, die
dieduizend
duizendvakken
vakkendeden
deden
en geen
en
geen een,
een, die
dieoveral
overalbijbijwaren
warenals
alsereriets
ietsteterapen
rapen viel
viel
maar nergens
maar
nergens vast
vast aan
aan 't werk
en liefst
liefst van
van al
al rond
rond.
werk bleven
bleven en
kuierden van
kuierden
van 't
eene deurgat naar
naar 't andere
te verzonnen
verzonnen
't eene
andere of te
lagen op 't plankier
lagen
beenhouwer of
ofvan
vanden
denbakker.
bakker.
plankier van
van den
den beenhouwer
Verder waagden
waagden zij
zelden dan
bij de monding
monding van
van de
de
Verder
zij zich
zich zelden
dan bij
buurt;
buurt; buiten
buiten 't
Gangske voelden
zij zich
zich minder
minder vrij
vrij en
en
't Gangske
voelden zij
ongedwongen
maar daar
daar bij
bij de
deopening
openingwaren
warenereraltijd
altijd een
een
ongedwongen maar
thoeveel
samengeschold die
die er
er kwamen
kwamen een
eenluchtje
luchtjescheppen
scheppen
thoeveel samengeschold
en
kijken wat
wat er
er op
op de
deplaats
plaats alal roerde.
roerde. Meermaals
Meermaals was
was er
er
en kijken
getracht de
de mannen
getracht
mannen aan
aan 't gestadig
werk te krijgen
krijgen in
in de
de
gestadig werk
groote zwingelarijen
zwingelarijen rond
het dorp
dorp en
enlangs
langsdedeLeie,
Leie,maar
maar
groote
rond het
't was
was te
te vergeefs.
vergeefs. Buiten
Buitenhun
hunnest
nestaardden
aarddendedekerels
kerelsniet
niet;
;
zij konden
konden er niet
niet in
in toegeven
toegeven om
omhun
hunwijf
wijfalleen
alleentetelaten
laten—
zij
moesten bij
bij de
de deur
deurblijven
blijvenen
enverlangden
verlangdenwat
watafwisseling
afwisseling
ze moesten
en vooral
vooral de
de vrijheid
vrijheid in
in hunne
hunne bezigheid.
Niet dat
dat ze
ze vol,
vol.
en
bezigheid. Niet
strekt lui
waren;; eenige
hadden een weefgetouw
weefgetouw thuis
thuis of
ofeen
een
strekt
lui waren
eenige hadden
zwingelkot bij
deure;; andere
andere trokken
trokken wel eens
eens den
den oogst
oogst
zwingelkot
bij de deure
gaan doen
doen naar
naar Frankrijk
Frankrijk of
ofwaagden
waagdeneen
een«campagne»
«campagne» bij
bij
gaan
steenbakkers, maar
maar daarna
daarna moesten
moestenze
zeweer
weereen
eenseizoen
seizoenaan
aan
de steenbakkers,
overgelaten blijven
blijven en
en wat
watslenteren.
slenteren.
zichzelf overgelaten
wijven deden
dedenniets.
niets. Kinders
Kinderskweeken,
kweeken,eten
etenkoken
koken en
en
De wijven
kleeren en
en huisraad
huisraad bezorgen
bezorgen —
- dat
dat deden
deden ze
ze zoo goed
goed of
of
kleeren
zoo kwaad,
kwaad, elk
elk volgens
volgens eigen
eigenbegaafdheid
begaafdheid ofoflust
lust—- voor
voor
zoo
overige zaten
den drempel
drempel of stonden
stonden met
met de
de
't overige
zatenze
ze op
op den
Want dat
dater
ereen
een
kinderen op
den arm
arm te
te kouten
koutenbij
bijmalkaar.
malkaar. Want
kinderen
op den
leefde
woordeke gelost
werd onder
onder dat
dat soort
soorten
enwat
watereralalleefde
woordeke
gelost werd
en liep
liep van
vanvertelsels,
vertelsels,ruzie,
ruzie,enengepraat
gepraatenenschelden
scheldenenenvet.=
ver~
en
wijten, opspelen
opspelen en
en verhaal
verhaal en
enwederhaal,
wederhaal, was
was zonder
zonder einde
einde
wijten,
grond. Wie
Wiedede
felste
keel
had
kwaadstetong,
tong,hield
hield
of grond.
felste
keel
had
en en
de de
kwaadste
of
bovenhand en
en alwie
alwie achter
achter zijn
zijn woorden
woorden zoeken
zoeken moest
moest of
de bovenhand
niet luide
luide genoeg
genoegophalen
ophalenkon,
kon,gerucht
gerochtonder
onderde
devoeten
voeten!
!
't niet
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In 't't Gangske
Gangske zelf waren
waren maar
maar drie herbergen —
- meer konden
er
niet zijn
zijn want
want er
er waren
waren siechts
slechts drie
drie huizen
huizen die
die er
er eenigs,
eenigs~
er niet
zins
toe schikten
schikten —
- al
al de
deandere
andere bleken
bleken zoo
zooslecht
slecht bedeeld,
bedeeld,
zins toe
hadden
niets meer
meer dan
dan de
de eenige
eenigewoonkamer
woonkamer waar
waar men
men met
met
hadden niets
de voordeur
voordeur in
in huis
huisviel
viel;
zooeng
engdat
datmen,
men,volgens
volgensKabootere
Kabootere
; zoo
beweerde,
sommige plaatsen
plaatsen de
de voordeur
voordeurkon
kontoesteken
toesteken
beweerde, in
in sommige
met den
met
den pollepel
pollepel terwijl
terwijl met
met den
den pap
pap roerde
roerde op
op de
de stoof;
stoof; en
en
elders,
naar buiten
buiten moest
moest om
omdedekleeren
kleerenaan
aantetetrekken
trekkenomdat
omdat
elders, naar
er
geen weister
weister was
was de
de armen
armen uit
uit te
te steken
steken!
er geen
De eerste
eerste herberg
herberg was
was bij
bij baas
baas Stoop,
Stoop, in
in 't't Nachtlichtje.
Nachtlichtje.
Stoop
en Stientje
Stientje zijn
zijnwijf,
wijf,speelden
speeldenhun
hunspel
spelinindeemoed,
deemoed,
Stoop en
hielden
zich ondergeschikt
ondergeschikt en
entrachften
trachtten eenieder
eenieder ten
ten dienste
dienste
hielden zich
te zijn
zijn en
en prondelend
prondelendvergaarden
vergaarden zij
zijininstilte
stiltehun
hunopgespaarde
opgespaarde
eenige van
van heel
heel de
de buurt
buurt zeker
zeker die
die met
met
centjes. 't Waren
Waren de eenige
gierigheid
of spaarlust
spaarlust behebt
behebt waren.
waren.
gierigheid of
Sloovere was
de tweede
tweede herbergier,
herbergier, die
die woonde
woonde op
op een
een
was de
achterkoer, in
den Zoeten
Zoeten Inval
Inval en
endat
dathofje
hofjestond
stondgekend
gekend
achterkoer,
in den
als
zijnde niet
heel pluis.
pluis. Stanse
Stanse trad
trad bij
bij gelegenheid
gelegenheid op
op als
als
als zijnde
niet heel
de wijze
wijze vrouw
vrouw;; ze
ze had
had den
dennaam
naamdat
datze
ze 't geluk of
of de
de planete
planete
voorspellen kon en
en iemand
iemand 't kwaad kon overzenden
overzenden;; ze
ze werd
voorspellen
in enkele
enkele gevalien
gevallen wel
wel geraadpleegd
geraadpleegd door
venten die
die uit
uit
in
door venten
vreemde van
van 't
't werk
of hun
hun
't vreemde
werk terugkwamen
terugkwamenen
en die
die hun
hun wijf of
wantrouwden of
ofverdachten
verdachten dat
dat ze
ze zich
zichmisgaan
misgaan hadden
hadden
lief wantrouwden
hunne afwezigheid.
afwezigheid. Met
Metheur
heursibyllijnsche
sibyllijnsche uitspraken
uitspraken had
had
in hunne
Stanse
soms schromelijke
schromelijke tooneelen
tooneelen veroorzaakt
veroorzaakt en
endurende
durende
Stanse soms
oneenigheden in veel
veelhuishoudens
huishoudensverwekt.
verwekt.Daarom
Daarombijzonder
bijzonder
oneenigheden
werd het
het wijf
wijfgevreesd
gevreesdenenhad
hadzijzijeen
eenzeker
zekeraanzien
aanzienverkregen
verkregen
werd
in haar
haar midden.
midden. Voor
Voorvreedzamer
vreedzamer dingen
dingen werd
werdhare
hare hulp
hulp
in
perels aflezen
aflezen van
van de oogen,
oogen, de
de
wel ingeroepen
ingeroepen:: ze
ook wel
ze kon perels
genezen, eerdbrand
eerdbrand blusschen
blusschen en
en voor
vooronbepaalde
onbepaaldeziekten
ziekten
vijt genezen,
bij kinderen
kinderen was
was hare
hare invloed
invloed doorwegend.
doorwegend. Overal
Overalwaar
waar
bij
ziekte
ziekte was
was en
en bij
bij sterfgevallen
sterfgevallen kwam
kwam zij
zij er
er altijd
altijd bij
bij en
enmet
met
hare ondervinding
ondervinding en
handigheid was
was hare
hare hulp
hulp wel
wel gewaar,
gewaarhare
en handigheid
deerd.
deerd. Voor haar
haar werk
werk wilde
wilde zij
zij nooit
nooitdedeminste
minstevergoeding,
vergoeding,
liet het
hetwel
weleens
eens
verstaanals
alsdedeklanten
klantenwat
watlang
lang
maar ze
maar
ze liet
verstaan
zeveel
veeltetedoen
doen
den Zoeten
Zoeten Inval
Inval wegbleven.
wegbleven. En
En zoo
zoo had
had ze
uit den
in hare
hare herberg.
herberg.
De derde
Maan
Sissen
derde was
wasinindedeHalve
Halve
Maanbijbij
SissenBusschere.
Busschere.Daar
Daar
was 't zooveel
zooveel als 't gemeentehuis,
gemeentehuis, de centrale
centrale vergaderplaats
vergaderplaats
van 't Gangske.
Gangske. Het was
was er
er veruit
veruit de
deruimste
ruimsteherberg
herberg —
- er
er
waren
waren twee
twee plaatsen
plaatsen naareen
naareen :: de
degelagkamer
gelagkamer en
en een
eengroote
groote
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achterplaats waar
bijzondere dagen
als heel
heel de
de
waar op bijzondere
dagen zoo
zoo goed
goed als
bevolking binnen
In de
de Halve
HalveMaan
Maanwas
was 't voor
bevolking
binnen kon.
kon. In
voor de
klanten
de inzet
inzet en
en de
deuitzet.
uitzet.Daar
Daarbegon
begonen
eneindigde
eindigdealles
alles
klanten de
want Sissen
goed als
als de
de hoofdman,
hoofdman, de
de meest
meest gezag,
gezag_
want
Sissen was
was zoo
zoo goed
persoon van
vandedegemeenschap.
gemeenschap.Met
Metzijn
zijnmacht
machtzonder
zonder
hebbende persoon
einde,
zijne bespraaktheid,
bespraaktheid, zijn
zijn stout
stout optreden,
optreden, had
had hij
hij zich
zich
einde, zijne
een
soort meesterschap
meesterschap opgedrongen
opgedrongen en
en eerbied
eerbied bekomen
bekomen bij
bij
een soort
de andere
andere venten.
venten. Als
Alsmen
meniets
ietsaan
aanzou
zougaan
gaanofofverrichten
verrichten
de
moest men
men Sissen
Sissen eerst
eerstraadplegen,
raadplegen, in
inruzie
ruzie ofofoneenigheid
oneenigheid
moest
was Sissen
Sissen de
de scheidsman
scheidsman en
en niemand
niemand had
had het
het ooit
ooitgewaagd
gewaagd
was
zijn
uitspraak te wederstaan,
wederstaan, want
want zezevreesden
vreesdenvooral
vooral den
den
zijn uitspraak
greep van
van Sissens
Sissens vuist
vuist en
enzezewisten
wistendat
dat
nietaarzelde
aarzelde
greep
hijhijniet
envierkant
vierkant omhoog
omhoog te
te
iemand
bij den
den schouder
schoudertetestekken
stekken en
iemand bij
heffen
neer te
te deuken
deuken als
alseen
eenslunse.
slunse.InInzijne
zijneherberg
herbergwas
was
heffen en neer
Sissen
een kostelijke
kostelijke baas.
baas. Hij
Hijwist
wisteenieder
eeniederteteverlustigen,
verlustigen,
Sissen een
vertelde altijd
altijd wat
wat nieuws,
nieuws, had
had over
over alles
alles een
een inzicht
inzicht en
en een
een
vertelde
en bij
bij groote
grootevergaderingen
vergaderingenenenfeestelijke
feestelijkestemmingen
stemmingen
oordeel en
werd hij
hij uitgelaten
uitgelaten en
en dan
danhaalde
haaldehij
hijzijn
zijntoeren
toerenvoor
voorden
den dag
dag
werd
gelijk
een Hercuul
Hercuul op de
de foore
foore en
endaar
daarwaren
waren alalde
demannen
mannen
gelijk een
en wijven
wijven van
van 't Gangske om 't even op
op verzot.
verzot. Binst
Binst de
de week
week
speelde
hij een
een beetje
beetje koopman.
koopman. Hij
Hijreed
reedmet
meteen
eenhondenkar
hondenkar
speelde hij
en
kocht konijnen
konijnen en
en gevogelte,
gevogelte, vellen,
vellen,beenderen
beenderenen
envodden.
vodden.
en kocht
In besloten
besloten tijd
tijd had
had hij
hij het
hetechter
echter bijzonder
bijzonder druk
druk om
om wild
wild
In
aan
den man
man te
te brengen
brengen en
endat
datbracht
brachthem
hemzijn
zijnbijzonderste
bijzonderste
aan den
leefte op.
op.
leefte
Maar
van 't Gangske, iets als het g&
ge~
Maar de eigenlijke wonderheid van
heim zinnig opperwezen,
opperwezen, de
de onzichtbare,
onzichtbare, maar alomtegenwoordige
heimzinnig
alomtegenwoordige
heel de
de buurt,
buurt,
en de
debezieling
bezieling—
- 't innerlijke
innerlijke geweten van heel
geest en
dat was
middensteeg
was de
de Groote
Groote Turk
Turk!I Hij woonde
woonde heel tenden de middensteeg
Hetwas
wasvierkant
vierkant
in
een net
net huis
huis dat
dat niet
niet op
opdedeandere
andereleek.
leek.Het
in een
opgebouwd, stond
stond alleen,
alleen, met
met een
een voorhof
voorhofafgesloten
afgesloten door
door een
een
ijzeren
met dubbele
dubbele poort
poort en
eneen
eengroote
grootelochting
lochtingbachten
bachten
ijzeren hek
hek met
thuis die uitgaf
uitgaf op
op de
debeek.
beek.De
DeGroote
GrooteTurk
Turkwoonde
woondedaar
daarinin
thuis
zijne
den wandel
wandel werd
werd van
van hem
hem verteld
verteld dat
dat hij
hij
zijne eenigheid.
eenigheid. In
In den
aan
deftige familie
familie behoorde
behoorde uit
uitstad,
stad,een
eenzonderling
zonderlingwas
was
aan een deftige
vrouwen
die zich
zich niet
niet kon
kon schikken
schikken in
in 't deftige fatsoen
fatsoen en
en vrouw
en
die
kinderen had
laten zitten
zitten omdat
omdat hij
hij ginder
ginderzijn
zijnleven
levenniet
nietkon
kon
kinderen
had laten
inrichten naar
hier nog min
min nog
nog meer
meer de
de koning
koning
inrichten
naar wensch
wensch en
en hier
kwam
spelen
in
die
verdachte
volksbuurt.
Hij
had
den
naam
kwam spelen die verdachte volksbuurt. Hij had den naam
schromelijk
zijn maar
maar zijn
zijn persoon
persoon en
enzijne
zijnelevenswijze
levenswijze
schromelijk rijk
rijk te
te zijn
gaven het
het niet
niet uit.
uit. Hij
Hijwas
wasnoch
nochpreusch
preuschnoch
nochzindelijk,
zindelijk,
gaven
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stoorde zich
zich niet
niet aan
stoorde
aan vuiligheid
vuiligheid of aan
aan vuil
vuil volk
volk want
wanthijzelf
hijzelf
tot
de
uiterste
eenvoudigheid
gebracht.
had
zijn
levenswijze
had zijn levenswijze tot de uiterste eenvoudigheid gebracht.
Hij was
was de
dealgemeene
algemeeneeigenaar
eigenaar van
vanheel
heeldat
datschunnige
schunnigeluizen,
luizennest, uitgenomen
uitgenomen van
van twee
tweedrie
driehuizen
huizen—- Busschere,
Busschere,Zuttere
Zuttere
nest,
en
Stoop —
- die
dieininhun
hun
eigendomwoonden.
woonden.En
Enhij
hijleefde
leefde
en Stoop
eigendom
vreedzaam
goeden voet
voetmet
metzijne
zijnehuurders.
huurders. In
Inzijn
zijn huis
huis
vreedzaam en
en op goeden
was hij
hij altijd
altijd alleen,
alleen, en
en hij
hij verrichfte
verrichtte er
de gewone
gewone bezig,
bezig#
was
er al
al de
heden en
en daar
daar had
had niemand
niemand eenig
eeniginzicht
inzichtover.
over.Hij
Hijdeed
deedalles
alles
heden
andere
werd
gedaan
door
de
't
ging
't
andere
werd
gedaan
de
zelf
over
dat
ging —
zelf — over dat
wijven
dochters die hij
hij beurtelings
beurtelings of
of volgens
volgens eigen
eigen inval
inval
wijven en dochters
om zijne
zijnehuiselijke
huiselijkezaken
zakenteteredderen
redderenenenop
optetepassen.
passen.
ontbood om
Het was
was algemeen
algemeenaanveerd
aanveerd en
en gewoonte
gewoonte geworden
geworden dat
dat alle
alle
't Gangske
Gangske kosten
worden om bij
bij den
den
vrouwliên van
van 't
vrouwliin
kosten genood
genood worden
Grooten
gaan helpen
helpen en
enniemand
niemanddacht
dachteraan
eraanzooiets
zooiets
Grooten Turk
Turk te gaan
of vreemd
vreemd te
te vinden.
vinden. Dat
Datdienstbetoon
dienstbetoonmiek
miekzoo
zoo
te weigeren
weigeren of
te
goed als
als deel
deeluit
uitvan
vanhet
hethuurcontract
huurcontract en
ende
dewijven
wijvenstelden
stelden
goed
het
op prijs
prijs en
en waren
waren soms
soms ijverzuchtig
ijverzuchtig om
om bij
bij den
den Grooten
Grooten
het op
Turk in dienst
dienst tetegaan.
gaan.Het
Hetwerd
werdaanzien
aanzienals
alseene
eeneeer
eer de
de
Turk
voorkeur te
te hebben
hebben en
enmeer
meergevraagd
gevraagdteteworden
wordendan
daneene
eene
voorkeur
ze clààr
dààr ondervonden
ondervonden en
enwat
watzezemet
methem
hemtetedoen
doen
andere.
andere. Wat ze
hadden,
dàt hield
hield elk
elk voor
voor zich
zichzelf,
zelf,maar
maar met
meteen
eeninzichtig
inzichtig
hadden, clåt
gelonk
of een
eenglimlach
glimlachwerd
werdererwel
weleens
eensopopgezinspeeld,
gezinspeeld,meer
meer
gelonk of
niet
- en
en dedemannen
mannenalalgelijk,
gelijk,lieten
lietenzich
zichdie
diebehandeling
behandeling
niet —
Groote Turk
Turk mocht
mochtalles
allesdoen,
doen,zezedachten
dachten
welgevallen.
welgevallen. De Groote
er
nooit
aan
dien
ouden
heer
in
iets
zijn
goesting
tegen
te
er nooit aan dien ouden heer in iets zijn goesting tegen te
opspraak tetemaken.
maken. Om
Om het
hettetezeggen,
zeggen,zij
zijzagen
zagen
werken of opspraak
werken
niet goed
goed klaar
klaar en
engerochten
gerochten niet
niet wel
wel wijs
wijs uit
uitde
dehandeling
handeling
niet
dien vreemden
vreemdenkerel.
kerel. Weken
Wekenlang
langbleef
bleefhij
hijsoms
somsopgesloten
opgesloten
van dien
hijleefde
leefdeofofgestorven
gestorvenwas.
was.Dan
Danweer
weer
dat niemand
niemand wist
wist ofofhij
dat
kwam hij
hij geregeld
geregeld de
deronde
rondedoen,
doen,ging
gingwat
wat
pratenbij
bijden
deneen
een
kwam
praten
werkteininzijnen
zijnenhof.
hof.Bij
Bijde
dewijven
wijvenen
en
en
bij den
denander
anderofofwerkte
en bij
zeaan
aan den
den
meisjes kon
hij zich
zich halve
halvedagen
dagenophouden
ophouden en
en ze
meisjes
kon hij
klap helpen.
helpen. Altijd
had hij
hij er
er eene
eene die
diehij
hijbijzonder
bijzonderverkoor
verkoor
klap
Altijd had
en zijne
zijne gunsten
gunstenbewees
bewees—- maar
maarhet
hetwas
wasgewoonlijk
gewoonlijkvan
vankorten
korten
't
met
eene
andere
en
hij
schrikkelde
duur.
Dan
weer
was
duur. Dan weer was
met eene andere en hij schrikkelde
er
weinig of
of geene
geene over
over zoodat
zoodat ze
zenooit
nooitafgunstig
afgunstighoefden
hoefden te
te
er weinig
zijn
van malkaar.
malkaar. Hij
Hij zag
zag er
er een
een frissche
frissche oude
oude man
man uit
uit met
met
zijn van
grijzen puntbaard,
vriendelijk wezen.
wezen. Hij
Hij
grijzen
puntbaard,levendige
levendige oogen
oogen en vriendelijk
was
tamelijk verzorgd
en droeg
droeg altijd
altijd een
een
was tamelijk
verzorgdover
over zich
zich zelf
zelf en
turksche muts
astrakan en
en dikwijls
dikwijls een
eenwijden
wijdenmantel
mantelover
over
turksche
muts in astrakan
de schouders.
schouders. Die
Die twee
tweedingen
dingenaan
aanzijne
zijnedracht
dracht hadden
hadden hem
hem

240

DORPSLUCHT.

waarschijnlijk
aamaam van
van Grooten
GrootenTurk
Turkverschaft.
verschaft. Buiten
Buiten
waarschijnlijk den aarnaam
de steeg
steeg kwam
kwam hij
hij heel
heel zelden
zelden en
enmet
metiemand
iemand van
vande
deplaats
plaats
de
of de
deingezetenen,
ingezetenen, sprak
sprak hij
hij nooit
nooit een
een woord.
woord. Met
Metzijn
zijn volk
volk
hij meegaande,
meegaande, inschikkelijk,
inschikkelijk, maar
maar zezemoesten
moestenhem
hemininzijn
zijn
was hij
zotste
kuren voldoen
voldoen zonder
zondervreemd
vreemdop
optetekijken
kijkenof
ofverwonde,
verwondezotste kuren
ring te
te toonen,
toonen, anders
anders was
was 't vriend
voor eenigen
eenigcn tijd.
tijd.
ring
vriend uit voor
't Vrouwvolk
vooral moest
hem ten
ten dienste
dienste staan
staan in alles
alles en
en
Vrouwvolk vooral
moest hem
hem te
te komen
komen helpen
helpenininzijn
zijn hof
hofkoos
kooshij
hij niet
niet
altijd.
alfijd. Om
Om hem
altijd de
de jongste
jongste of
of de
de snelste
snelste maar
maar wel
wel deze
deze die
die erervroolijk
vroolijk
altijd
uitzagen en
en hem
hem goed
goedbepraten
bepraten konden
konden en
en dan
dan liet
liet hij
hij zich
zich
uitzagen
ook wel
wel wetens
wetens en
enwillens
willensuitbuiten.
uitbuiten.ofoftoonde
toondezich
zichvrijgevig.
vrijgevig.
't Geen
hij niet
niet verdroeg
verdroeg 't'twas
was als
alszezehaar
haarafstand
afstahdniet
nietwisten
wisten
Geen hij
te behouden
behouden of
of zelf
zelftetevrijpostig
vrijpostigofofongemanierd
ongemanierdwerden.
werden. Bij
Bij
hem bleef
bleef er
er altijd
altijd iets
ietsover
overuit
uitzijn
zijndeftige
deftigeafkomst
afkomsten
enop
opeen
een
hem
zeker
punt kon
kon hij
hij zich
zichineens
ineens stop
stopzeften
zetten en
en de
dezaken
zaken een
een
zeker punt
andere wending
wending geven. Venten en
andere
en meiden
meiden kenden
kendenhem
hem op
op een
een
draad,
wisten hoe
hoezezehem
hempakken
pakken moesten
moesten en
en ze
zehadden
hadden
draad, ze wisten
anders nooit van
van hem
hemteteklagen.
klagen.ZeZeeerden
eerdenhem
hemenenverdroegen
verdroegen
anders
nooit dat
nooit
dat er
er iemand iets van hem zeggen zou wit
wàter
ernaar
naar zweemen
zweemen
kon
een verkeerden
verkeerden uitleg
uitleg te
te geven
gevenover
overzijne
zijnehandeling.
handeling.
kon een
Bij al
al 't geen hij
hij er
ervroeger
vroegerover
over gehoord
gehoordhad,
had, kreeg
kreeg Poortere
Poortere
Bij
nader inzicht
inzicht ininalaldie
dietoestanden
toestandenen
enlevensgewoonten
levensgewoontendoor
door
nu nader
't geen
Barbra
er
hem
van
vertelde
en
door
't
geen
hij
er
geen Barbra er hem van vertelde en door
geen hij er
door anderen
anderen van verham op zijne wandelingen
wandelingen door
door 't Gangske.
scheen hem
hemeen
eenrare
rareboel,
boel,maar
maarnu
nureeds
reedsstoofte
stootte 't vreemde
Het scheen
ervan
Hij voelde
voelde zich
zich hier
hier veilig
veilig
ervan hem
hem zoo
zoo zeer
zeer niet
niet meer
meer af.
af. Hij
en
erbuiten wilden
wilden ze
ze toch
toch van
van hem
hemniet
nietweten
weten—- daar
daarwerd
werd
en erbuiten
gebeurd was,
verwezen. Van
Van zijne
zijne eigene
eigene ge,
gehij om
om 't gene
gene gebeurd
was, verwezen.
hij
vaarten
zelden —
- dat
dat was
was van
vanminder
minderbelang
belangen
endat
dat
vaarten sprak
sprak hij
hij zelden
achter den
den rug.
rug. Maar
Maar diep
diepininzijn
zijnbinnenste
binnenstewas
was 't bijlange
lag achter
niet
alles in
in orde
orde en
en in
in gerustheid.
gerustheid. Hij
Hijvoelde
voeldezich
zichhier
hierals
als
niet alles
een vogel
vogel in
in de
dekooi.
kooi.HijHij
genoot
van
vriendschap
een
genoot
welwel
van
dede
vriendschap
en een
een soort
soortvereering
vereeringuituitdankbaarheid
dankbaarheid bij
bijde
dekerels
kerelshier,
hier,
en
maar
zijn velden en
en het
het bosch
boschI1Hij
Hijdie
diegewend
gewendwas
was
maar hij
hij miste
miste zijn
zonnekrieken zijn
te gaan
gaan rekken
rekken
eIken
morgen bij
bij 't zonnekrieken
zijn leden te
elken morgen
dagen
zijn pijp
pijp te gaan
gaan smoren
smoren —
- de
beste van
van heel
heel den
den dag
en zijn
de beste
—
veld waar
waarhij
hijvogels
vogelsenenandere
anderebeesterije
beesterije kon
kon
open veld
naar 't open
nagaan in
opene lucht.
lucht.
nagaan
in de opene
Hier
hij den
den stank
stank en
endedeverdossemdheid
verdossemdheidniet
nietgewend
gewend
Hier kon hij
worden.
-— 'K en
en 'k en
zal in
in alle
alle geval
gevalhier
hiermijn
mijnleven
levenniet
niet
en zal
en wil en
einden 1 verklaarde
verklaarde hij.
hij.
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-— We
zullenzien
zienhoe
hoe
eruit
geraakt1 Jbeweerde
beweerdezij
zijgelaten.
gelaten.
We zullen
gege
eruit
geraakt
Hij liep
liep lijk
lijk verdoold
verdoold ininafwachting
afwachting van
vaneene
eeneuitkomst.
uitkomst. De
De
Hij
mannen
gerust —
- ze
ze zouden
zouden zij
zij wel
wel voor
voor iets
iets
mannen stelden
steiden hem
hem gerust
zorgen
intusschen zou
zou hij
hij toch
tochniets
nietstetekort
korthebben
hebben1I Maar
Maar
zorgen en intusschen
zeggen dat
Dat
hij durfde
durfde 't niet
niet zeggen
dat hem
hem hier
hier alles
alles tegenstak.
tegenstak. Dat
hij
krielend
gebuurte, die
die wijventroep
wijventroep met
met haar
haar gekakel
gekakel en
en die
die
krielend gebuurte,
keutelbende
kinders;; —
- geen
geen weister
weister voor
voor noch
nochachter,
achter,
keutelbende van
van kinders
geen zon,
zon, geen
geen lucht,
lucht, geen
geen lapje
lapje land,
land, geen
geen groen
groen en
en 't geen
geen
't meest
hij niet
niet verkroppen
verkroppen kon
kon zon,
zonhem 't
hem
meest tegen
tegen ging, 't't geen hij
te durven
durven uitspreken
uitspreken omdat
omdat ze
ze er
er al
al zoo
zoo lam
lam in
in be,
beder 't te
die verdomde
verdomde Turk
Turk die hier
hier al
al de
de wijven
wijven en
en
was die
rustten, 't was
meiden
in zijn
zIJn dienst
diensthad
hadenennaar
naarzijn
zijngesloten
gesloten kasteel
kasteel kon
kon
meiden in
lokken
en dat
dat ererdaar
daarniemand
niemand eenig
eenigerg
ergininzag?
zag?Barbra
Barbra
lokken en
niet!i
zelf niet
daarop tete
-— Laten
die venten
venten dat
dat gebeuren
gebeuren en
enstaan
staanzezedaarop
Laten die
gapen?
I
't
En
zou
met
mij
geen
waar
zijn?
En zou met mij geen waar zijn ?
gapen ? 1
-—Wat
Wat zoudt
zoudt gij
gij doen
doen?
- gij
gijzoudt
zoudtdoen
doengelijk
gelijkeen
eenander,
ander,
?—
suste
zijn wijf.
wijf.
suste zijn
mij dat
dat g' er
er eens
eens den
den voet
voet hebt
hebt gezet
gezet en
en 't en
-— 't Spijt
Spijt mij
zal niet
niet meer
meergebeuren
gebeuren1I
- Kijk,
kijk I1 wat
scheelt eraan,
eraan, man
man?
—
Kijk, kijk
wat scheelt
?
'K heb er
kost verdiend
verdiend voor
voor uwen
uwen bucht
buchtvan
vanjongens
jongens
er den kost
die gij
gij mij
mij op
op den
den hals
halsgelaten
gelaten hebt
hebt1I Moest
Moestikikzezemisschien
misschien
die
laten
creveeren of
gij er
er voor
voorgezorgd
gezorgd?
laten creveeren
of hebt gij
?
meer dan
dan eenig
eenig ander
ander wijf
wijf uit
uit de
debuurt
buurtwilde
wildezij
zijtoe,
toe~
Niet meer
spelingen
verdragen op
dat punt.
punt. 't Was te
te onnoozel,
onnoozel, vond
vond ze.
ze.
spelingen verdragen
op dat
-— Is 't in 't gevang
dat ge
gejaloersch
jaloersch geworden
geworden zijt
zijt?
gevang dat
? 't Is
nog wel
wel een
eenschoon
schoondingen
dingen:
eenwijf
wijfmet
metvijf
vijfjongens
jongens die
die
nog
: een
heuren kost moet
moet verdienen
verdienen en
en jaloersch
jaloersch zijn
zijn van
van een
een ouden
ouden
heuren
rambok
blijven?? Mag er
er
rambok??I 1Moet
Moethij
hij misschien
misschien zonder
zonder hulpe
hulpe blijven
worden?
in zijn
zijn lochting
lochting niet
niet gewerkt
gewerkt worden
?
Moet
zijn bed
bed niet
niet opgeschud
opgeschud worden
worden en
en zijn kIe
eren ver,
verMoet zijn
kleeren
steld
steld ?
-— Waarom
geen meid
meid in
in huis
huis?
Waarom neemt
neemt hij
hij geen
?
- Kan
helpen dat
dat hij
hij ze
ze allemaal
allemaal geern
geem ziet
ziet en
en ons
ons
—
Kan ik
ik het helpen
Wathijhijvoor
voormij
mijgedaan
gedaanheeft,
heeft,
overhands
voordeeligzijn
zijn??Wat
overhands wil voordeelig
deed
hij voor
voor een
een ander
ander en
ende
deburgemeester
burgemeester noch
noch de
de pastor
pastor
deed hij
de dokter,
dokter, noch
nochKoornaert,
Koomaert, noch
noch de
de nonnen
nonnen uit
uit 't klooster
noch de
en hebben
hebben het
het voor
voormij
mijgedaan
gedaan!
- Had
Hadikikden
denGrooten
Grooten Turk
Turk
en
I—
niet
gehad we
we waren
waren al
al t't'hoope
hoopevergaan
vergaanvan
vanden
denhonger
honger1 I
niet gehad
Poortere vond
het gansch
gansch nutteloos
nutteloos om
omerernog
nogwoorden
woorden
vond het
I.
1.
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aan te
verkletsen. Hij
Hij stond
stond als
als een
eenstommerik
stommerik die
die iets
iets aan,
aanaan
te verkletsen.
geraakt heeft
dat hij
hijgerust
gerustmoest
moestlaten
latenenenbinnen
binnenhouden.
houden.
geraakt
heeft dat
Hij had
had het
hetmet
metden
deneersten
eerstenoogopslag
oogopslaggezien,
gezien,den
deneersten
eersten
Hij
nu had
had hij
hij volle
volle zekerheid
zekerheid:: Barbra
Barbra was
was dezelfde
dezelfde
reeds, maar
maar nu
dag reeds,
ze wist
wisthet
hetzelf
zelfniet
nietdat
dat
veranderdwas.
was. Heur
Heur
meer en ze
niet meer
zezeveranderd
heur houding
houding en
en gebaren,
gebaren, het
hetdraaien
draaien van
vanheur
heurhoofd
hoofd
oogen, heur
zwaaien van heur
heur armen,
armen, heur
heur stemme
stemme vooral
vooralenen't
geen
't geen
en 't zwaaien
zij
eruit
rammelde,
't
was
als
van
een
wijf
die
Poortere
nooit
zij eruit rammelde, 't was als van een wijf die Poortere nooit
had. Barbra
Barbra was
was voortijds
voortijds zoo
zoo eigenhandig,
eigenhandig, zoo
zoonauw,
nauwgekend had.
geenhijhijmet
meteen
eennaam
naam
zoo gematigd
gematigdenenmijdbaar
mijdbaarenen't 't
lettend, zoo
geen
noemen kon
kon —
- heur
heur teederheid
teederheid en
en gevoeligheid
gevoeligheidvan
vanwijf
wijf
niet noemen
er nooit had
had in
in
moeder —
- clAt
dàt was
heelemaal weg alsof
alsof 't er
en moeder
was heelemaal
gezeten! ! Nu roefelde
roefelde zezeererdeur
deurals
alseen
eenlansknecht,
lansknecht, schafte
schafte
gezeten
niets, maakte
maakte geen
geen kommernis
kommernis in
groot of
of klein
klein;; ze
ze was
was
op niets,
in groot
blij of
ofwerd
werdkwaad
kwaadom
omeen
eenprul
prul
vandedeopvliegende
opvliegendegramte
gramte
blij
enen
van
ze plots
plotsinindedeuitgelatene
uitgelatene pret.
pret. Was
Was't'tde
dearmoede,
armoede, de
de
viel ze
viel
ellende, de
de wanhoop
wanhoop die
diehaar
haarveranderd
veranderd hadden
hadden?
Op't't einde
ellende,
? Op
misschien best zoo,
zoo, dat
datze
zeongevoelig
ongevoeliggeworden
geworden was.
was. Ze
Ze
was 't misschien
heeft er zich
zich boven
boven gewerkt
gewerkt en
en het
hetvoor
vooraltijd
altijdopgegeven
opgegevenom
om
heeft
heeftnergens
nergenseenige
eenige
nog in
in dededeftigheid
deftigheidmeE
meê te
te doen.
doen. ZeZeheeft
nog
ze stond
stondalleen
alleen en
en zezeheeft
heeftererheur
heur eigen
eigen
hulp gekregen
gekregen —
- ze
hulp
zelf bij
bij verloren
verloren om
omtetegelijken
gelijken op
opde
deandere
andere van
van hare
hare om,
omzelf
geving
- zij
zij is
is een
een wijf
wijfgeworden
gewordenuit
uit't'tGangske!
Gangske!
geving —
De jongens
jongens ook
ookwaren.
waren dezelfde
dezelfde niet
niet meer.
meer. Hun
Hunwezen
wezenwas
was
vergrofd, hun
verslungeld, hun
hun oogen
oogen stonden
stondenstout
stout als
als
vergrofd,
hun leden verslungeld,
hunbrokken
brokken tetebijten.
bijten. Hij
Hijhad
hadgezien
gezien
van brakken,
brakken, gereed om
om hun
van
ze 't brood van voor zijn neus hadden weggesnapt en
en buiten
hoe
hoe ze
waren
ermede zonder
zonder juw
juw ofofjouw
jouwtetezeggen
zeggen!
Poortere
waren ermede
! enenPoortere
hunniet
nietaangaat.
aangaat. Hij
Hij paste
paste
was
voor hen
hen dedevreemde
vreemde die
diehun
was voor
hier
niet met
met zijne
zijne opvatting.
opvatting.Hij
Hijwas
washier
hiertetelang
langweg
weggeweest
geweest
hier niet
en
in zijne
zijne afwezigheid
afwezigheid was
was het
hethuisgezin
huisgezinuitgegroeid
uitgegroeidinineene
eene
en in
hem te
te
andere
richting. Hij
Hij zou
zouhet
hetniet
nietveranderen,
veranderen, 't was
was hem
andere richfing.
sterk
omgeving was
was hem
hem tetemachtig.
machtig. Al
Alwat
wat
sterk geworden
geworden en
en de omgeving
was zijn
zijn plaats
plaatserin
erinveroveren
veroverenererzich
zichinvechten
invechtenmet
met
hij
kon 't'twas
hij kon
de
vuisten en meé
meê gaan
gaan in
in de
de zelfde
zelfderichting.
richting. Nu
Nueerst
eerstwerd
werd
de vuisten
het
hem blijkbaar
blijkbaar dat
gewikkeld was,
was, diep
diep erin
erin en
en
het hem
dat hij
hij er
er in gewikkeld
er
niet meer
meer uit
uitzou
zoukunnen
kunnen;; dat
dathij
hijnu
nuaan
aande
debeurt
beurtwas
was
er niet
om
vergroeien en
en een
een man
man van
van 't Gangske te
worden. Dat
te worden.
om te vergroeien
hij
opene lucht
luchtmocht
mochtvaarwel
vaarwelzeggen
zeggenenenhier
hierinindie
diekrocht
krocht
hij de opene
Dat zou
zou wel
welgaan
gaanvan
vanlangerhand
langerhand
moest
moest trachten
trachtentete aarden.
aarden. Dat
veelopzichten
opzichtengewennen.
gewennen.De
Demannen
mannen
en
hij voelde
voelde zich
zich alalininveel
en hij
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waren ook
ook zoo
waren
zoo kwaad
kwaad niet
nietenenzezehadden
haddenhem
hem alalvast
vast hun
hun
volle
vertrouwen geschonken.
geschonken. Voor
VoorBusschere
Busschere had
had Poortere
Poortere
volle vertrouwen
van eersten
af genegenheid
genegenheid gevoeld.
gevoeld. Ontzag
Ontzag en
enbewondering
bewondering
van
eersten af
dat hij
hij hier
hier doelloos
doelloos
voor
zijn macht
macht en
en meesterschap
meesterschap en
nu dat
voor zijn
en nu
gewoonlijk tot
tot de
rond slenterde
de Halve
Halve Maan
Maan dat
dat
rond
slenterde was
was 't gewoonlijk
hij
zijn toevlucht
toevlucht nam.
Daar zag
zag het
het er
er ten
tenminste
minste niet
niet
hij zijn
nam. Daar
zoo
krottig en vernepen
vernepen uit —
- er
er was
was weister,
weister, ruime
ruime zate
zate en
en
zoo kroftig
welgezindheid
herberg. Alle levenslust
levenslust van
van 't
welgezindheid in
in die herberg.
't Gangske
was een
een fllinke
fllinke
kwam
van daar
daar uit,
uit, meende
meende Poortere.
Poortere. 't Wijf was
kwam van
eenvolslegen
volslegenferme
ferme meid,
meid,
bazinne, de
de oudste
bazinne,
oudste dochter
dochter werd
werd alal een
kopopgeschoten
los van
vanlijf
lijfmet
metblinkende
blinkendeoogen
oogenininden
denkop
opgeschoten en los
—
dàt
telde al
al meé
meê —
- een
een die
die
clAtzou
zou iets
iets worden!
worden !De
De jongen
jongen ook
ook telde
beloofden—op zijn
zijn vader
vader trok
trok en
entwee
tweedrie
drieandere
anderedie
dieook
ookalalbeloofden
schoone
Maar Sissen
Sissen was
was het
hetbijzonder
bijzonderdie
diePoortere
Poortere
schoone jongens! Maar
aantrok en hij
aantrok
hij waardeerde
waardeerde 't vooral
zijn gratie
gratie te
te staan
staan en
en
vooral in
in zijn
zijn
vriend
te
worden.
zijn vriend
worden.
En
Sissen toonde
toonde zich
zich gunstig
gunstiggestemd
gestemdtegenover
tegenoverPoortere.
Poortere.
En Sissen
T usschen de
was er
er iets
iets als
alseen
eengeheime
geheimeafspraak,
afspraak, eene
eene
Tusschen
de twee was
verstandhouding
bij den
den eene
eene uit
uiteen
een gevoel
gevoel
verstandhouding die
die ontstaan
ontstaan was
was bij
van
en een
een gevoel
gevoel van
van dankbaarheid
dankbaarheid en
van overgave
overgave uit
uit eerbied
eerbied en
en
bewondering bij
den andere.
andere. Bij
Bij geen
geen van
van de
de twee
twee was
was dat
dat
bewondering
bij den
in klare
klare gedachten
gedachten bepaald
bepaalden
eneen
eeningeboren
ingeborendrang
drang van
van
gevoel in
of't'tmet
met
mannelijke eerbaarheid
denken of
mannelijke
eerbaarheidbelette
belettehen
hen er
er aan
aan te denken
een woord
woord maar
maar uit
uit tetespreken.
spreken.Sissen
SissenBusschere
Busschere wist
wist wat
wat
een
door te
te zwijgen
zwijgenbij
bij 't gerecht,
maar
Poortere voor hem gedaan had door
gerecht, maar
evengoed voor
voor Poortere
Poortere gedaan
gedaan hebben
hebben ininzijn
zijn
hij zelf zou
zou 't'tevengoed
hij
dat lag
lag in
in de
destrooperszeden
strooperszeden :: daar
daarpraatte
praatte men
men niet
niet
geval —
- dat
geval
over. En
EnPoortere
Poortere van
van zijnen
zijnen kant
kant had
had het
het bij
bij ingeving
ingeving zoo
zoo
over.
gevoeld en
en opgenomen
opgenomen —
- hij
hij had
had er
er zelfs
zelfs nooit
nooitaan
aangedacht
gedacht
gevoeld
voor geen
geengoed
goedterterwereld
wereldzou
zouhijhijeen
eenstroo
strooverlegd
verlegdhebben
hebben
en voor
om
om zijne
zijne onschuld
onschuld te
te bewijzen
bewijzen —
- het
het was
was met
met liefde
liefdegedaan
gedaan
en à1
àl wat
wat er
er van
vangekomen
gekomen was,
was, bleef
bleefvergeten
vergeten—
- zelfs
zelfs geen
geen
en
«dank u» had
had hij
hij erervoor
voorgewild.
gewild.Maar
Maarmet
metdat
datvoorval
voorval hadden
hadden
«clank
die
ontdekt —
- ze
zewaren
waren aan
aan
die twee,
twee, zonder
zonder spreken,
spreken, elkaar
elkaar ontdekt
Zonder vertoog
vertoogofofplechtigheid,
plechtigheid,kort
kortweg,
weg,
malkaar voor
altijd. Zonder
malkaar
voor altijd.
vrienden —
- dat hoefden
hoefden ze
ze elkaar
elkaar niet
niettetezeggen
zeggen—waren ze
waren
ze vrienden
het was
was er.
er.
Sissen
Sissen had er
er zijn
zijn genoegen
genoegenininmet
metPoortere
Poorteretetekouten,
kouten, hem
hem
al 't'tgeen
geenhij
hijalalgedaan
gedaanenentegen
tegen
zijn gevaarten
gevaarten te
vertellen en
en al
zijn
te vertellen
gekomen had
had in zijn leven. Hij
Hijhad
had van
van soorten
soortenuitgericht
uitgericht;; was
was
eerst begonnen
begonnen met weven,
weven, was
wasdaarna
daarnagaan
gaanzwingelen
zwingelenmaar
maar
eerst
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daarvoor
zittende gat
kon er
er niet
nietaanblijven
aanblijven
daarvoor had
had hij
hij geen
geen zittende
gat en kon
om een
om
een dag
dag aan
aan een
een stuk
stuk tetewerken.
werken. 't Eene lijk
het andere
andere
lijk het
had hij
hij laten
latenstaan
staanenenhij
hijwas
wasdedewereld
wereldingegaan
ingegaanop
opcommerce.
commerce.
Maar
Maar altijd
altijd weergekeerd
weergekeerd naar
naar 't Gangske. .. .... Bij
de makkers
makkers
Bij de
was
hij een
een beetje
beetjededebaas
baasomdat
omdathij
hij een
eenstoute
stoute muile
muile had
had
was hij
en nooit
nooit bang
bangwas.
was.Hij
Hijgafgaf
den
toon
algemeenebelangen
belangen
den
toon
alsalsereralgemeene
in 't spel
waren en bleek
bleek de
de aanvoerder
aanvoerder als
als er
er iets
iets gebeuren
gebeuren
spel waren
moest en
en hij
hij kon
kon er
er orde
orde ininhouden
houdenook
ookeneniemand
iemandbij
bij't'tgat
gat
moest
Dat
en
van zijn
zijn broek
broek alover
aloverdedehoofden
hoofdengooien.
gooien.
van
Dat
memeesterschap
esterschap en
overheidsgevoel was
overgegaan op zijn
zijn wijf
wijf in
inhare
hare wereld
wereld
overheidsgevoel
was overgegaan
en in
in hare
hare betrekkingen
betrekkingen en
en zijn
zijnjongens
jongensook
ookhadden
haddeniets
ietsmeer
meer
zeggen dan
dan hunne
hunnemakkers
makkers—- dedeBusschers
Busscherswerden
werdenontzien
ontzien
te zeggen
maar ook geëerd.
geëerd.
maar
-— Dat is
is omdat
omdat we
wegoed
goedvolk
volkzijn
zijnenentreffelijk
treffelijkI1beweerde
beweerde
Sissen
en met
metdie
diegoedheid
goedheidenenhethet
treffelijkheidmeende
meendehij
hij
Sissen en
treffelijkheid
eerlijk —
- maar
maar volgens zijn
zijn inzicht.
inzicht
het eerlijk
-— 'K en
nog nooit
nooit gelogen
gelogen 11 beweerde
beweerde hij
hij en
en dat
dat was
was
en heb nog
volgens hem
hem de
de schoonste
schoonste hoedanigheid.
hoedanigheid. Dat
Dat vindt
vindt ge
ge niet
niet
volgens
veel,
zelfs bij
bij de
derijken
rijkenniet
nietIIen
enhij
hijdoelde
doeldeopopdedeplaatsenaars.
plaatsenaars.
veel, zelfs
had Poortere
Poortere rechtstreeks
rechtstreeks opgemerkt.
opgemerkt Er
Er was
was iets
iets in
in
Dat had
van dien
dien helderen
helderen blik
blik dat
dat
den
oogopslag en
in 't blauw
den oogopslag
en in
blauw van
oprecht was
en zonder
zonder fatsoen.
fatsoen. Sissen
Sissen miek
mi ek alaldedeleelijke
leelijke
oprecht
was en
watererbij
bijafstak
afstakinin 't Gangske
goed voor
voorPoortere
Poortereenenalalwat
dingen goed
was vergeten
vergeten als
als hij
hij maar
maar met
met dien
dien man
man kon
kon omgaan.
omgaan. Door
Door
was
Sissen
werd hij
hij ingelicht
ingelicht en
en onderwezen
onderwezen in
zeden en
en ge,
geSissen werd
in de zeden
bruiken der
En Sissen
Sissen kon
kon het
het hem
hem voor,
voor.
bruiken
der mannen
mannen ondereen.
ondereen. En
leggen
zoodat het
het een
een wezen
wezen van
vanschoonheid
schoonheidkreeg.
kreeg.
leggen zoodat
-— Alleman
Alleman vrij
vrij en
en malkaar
malkaar helpen
helpen waar
waar 't nood
doet
nood doet.
Vreemden
buiten en
en 't
spel onder
ons houden.
houden. Elk
Elk zorgt
zorgt
Vreemden buiten
't spel
onder ons
we in
in 't't gemeene.
gemeene. De Turk
Turk
voor zich
zich zelf
zelf en
en altemets
altemets zorgen
zorgen we
voor
houdt
het vrouwvolk
vrouwvolk bezig
bezig en
en dat
dat is
is al
al veel
veel als
als we
wevan
van die
die
houdt het
temptatie verlost
zijn, want
want wijven,
wijven, dat
dat loopt
loopt overal
overal in
in den
den
temptatie
verlost zijn,
weg en
en ze
ze dienen
dienen maar
maar om
om de
dezaak
zaakteteverbrodden
verbrodden!!
Dat
zegde hij
hij omdat
omdat Rika
Rika 't hoorde
om ze
ze te
te doen
doen
hoorde en
en om
Dat zegde
opgaan
met een
een vloed
vloedgeruchte
geruchtewaaronder
waaronderSissen
Sissenmet
met gebogen
gebogen
opgaan met
dathij
hijschudde.
schudde.
kop en
en schelmsche
schelmsche oogen zat
zat te
te lachen
lachen dat
kop
hij
Een
anderen keer
keer dat
dat hij
hij met
metPoortere
Poorterealleen
alleenwas,
was,zegde
zegdehij
Een anderen
hem
onverschillig en
en zonder
zonderinzicht
inzicht:
hem onverschillig
:
Hebt ge
ge Koornaerts
Koornaerts toebak
toebak alal gezien
gezien?? Dat
Dat isiskadee,
kadee,
-— Hebt
kerel,
die heeft
heeft erereen
eenhandje
handjevan
vanom
omtoebak
toebaktetekweeken.
kweeken.
kerel, die
Hij ziet
ziet er
er zoo
zooverdomd
verdomdfijn
fijnuituitvan
vanblad
blad—- zoo
zooschoone
schoone
Hij
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groene
louter goesting
goesting om
omdaar
daarook
ookeen
eenpijpe
pijpevan
van
heb louter
groene.....
. . . 'K heb
te smoren.
smoren. Koornaert
Koornaert kan
kan dat
dat toch
tochalleene
alleeneniet
nietopkrijgen
opkrijgen?
?
Poortere
monkelde.
Poortere monkelde.
dokter heeft
heeft er
er ook
ookeen
eenschoone
schoonekweek,
kweek,maar
maar toch
toch
-— De dokter
tochliefst
liefstvan
vanKoornaerts
Koornaerts
minder en,
en, 'k weet
niet, 'k zou
zou toch
weet niet,
minder
bakte smoren,
smoren, en
en gij
gij?? vroeg
vroeg hij
hij plots
plots Poortere
Poortere in de
de oogen
oogen
bakte
kijkend.
-— Dat is
is te
te zien,
zien,zegde
zegdePoortere
Poortereontwijkend.
ontwijkend.
-— 'k Ga
er t't' avond
avond mijn
mijn gerief
gerief halen,
halen, voegde
voegde hij
hij erbij
erbij op
op
Ga er
natuurlijkste zaak
zaak
denzelfden
alsof 't de natuurlijkste
denzelfden onverschilligen
onverschilligen toon,
toon, alsof
tijd worden,
worden, hij
hijisisbijkans
bijkansrijpe,
rijpe,en
en 't't is
is
ter wereld
wereld gold.
gold. 't Zal tijd
ter
maneklaar nu,
blaren zullen
zullen niet
niet schenden.
schenden.
maneklaar
nu, en
en de blaren
altijd niet
niet of 't gemeend
ofwel voor
voor
gemeend was ofwel
wist nog altijd
Poortere wist
de
kluchte verteld.
verteld. Hij
Hij wachfte
wachtte nog
nog en
enzweeg,
zweeg,maar
maar zijn
zijn ge,
ge.
de kluchte
dachten
in eene
eeneandere
andere richting.
richting.
dachten gingen
gingen in
-— Hij
Hij heeft
heeft mij
mij doen
doenverhuizen,
verhuizen, die
die sloeber!
sloeber! liet
liethij
hij zich
zich
onbedacht
ontvallen.
onbedacht ontvallen.
-— Dan
Dan moogt
moogt ge
geook
ookwel
wel
pijpkevan
vanzijnen
zijnentoebak
toe bak
eeneen
pijpke
smoren!
smoren !
En plots
plots heel
heel gemeend,
gemeend, in
in zichzelf:
zichzelf:
En
is een
een kostelijke
kostelijke ware
ware om koopen
koop en en
en in
in 't Gangske
-— Dat is
wordt
er veel
veel gerookt.
gerookt. 't Is
kwestie om
om eraan
eraan te
te geraken
geraken en
en
Is kwestie
wordt er
eerst gediend
gediend en
en de
de esoortz
«soort»doet
doetererook
ooknog
nog
die
eerst gaat
gaat is eerst
die eerst
is I
wat
- ik
ik smoor
smoor geern
geern iets
iets dat
dat fijn
fijn is1
wat toe —
ga.je dat
dat doen
doen?
vroegPoortere
Poortere ineens
ineens benieuwd.
benieuwd.
— Hoe ga,je
? vroeg
simpel:: de
de blaren
blaren gaan
gaanplukken
plukken!
— Heel simpel
I
— En
En dan?
ergens wegsteken
wegsteken tot
tot dat
dat 't verschot
gekoeld
— Ho,
Ho, ergens
verschot wat gekoeld
is en
en....
te drogen
drogen hangen.
hangen ....
. . . . te
...
-— Hier
Hier op den
den zolder?
zolder?
ge denken
denken!1 De
Dechampetter
champetterzou
zouhem
hemrieken
rieken van
van
-— Dàt kunt
kunt ge
op
plaatse! Afhalen
Afhalen zou
zouhij
hijwel
welniet.
niet.Maar
Maardat
datbrengt
brengt toch
toch
op plaatse!
ruzie meé.
meê. Ik
Ik leg
leghem
hemliever
liever
waar
geentoebak
toebakgaan
gaanzoeken
zoeken!
ruzie
waar
zeze
geen
!
dat nog
nogzien,
zien,meende
meendePoortere.
Poortere.
-— 'k Wil dat
-— Hebt
Hebt gij
gij goesting
goesting naar
naar een
een pijpe
pijpebesten
bestentoebak
toebak. ....
lijk
. . . lijk
een hand
hand op
op uw
uwhoofd
hoofdleggen
leggen—- g'g'enenmoet
moetniets
nietsanders
anders
een
doen dan
dan staan
staan kijken.
kijken.
—
- 'k Zou
Koornaert nog
willen die
die poets
poets helpen
helpen bakken!
bakken!
Zou Koornaert
nog willen
Poortere.
meende Poortere.
- Hewel t't' avond.
Maar onder
onder ons,
ons, zulle.
zulle.
—
avond. Maar
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van andere
Ze koutten van
andere dingen
dingen nog
nogenenscheidden
scheiddenallicht,
allicht,
zonder meer.
In
den avond
avond vonden
vondenzij
zijmalkaar.
malkaar.
In den
late genoeg.
genoeg. We
Wegaan,
gaan,merkte
merkte
- 't Is vanpasse donker
—
donker en
en late
Sissen.
Kom, en
en hij
hij haalde
haalde zijn
zijn kordewagen.
Sissen. Kom,
trokken alover de
plaatse, de
huizen uit
uit en
en 't land
Ze trokken
de plaatse,
de huizen
land in
rechte
naar Koornaerts. Ze draaiden
draaiden al
al bachten den
en
rechte naar
den hof en
door 't nauwe
wegeltje tusschen de
twee hagen
hagen die
die
kwamen door
nauwe wegeltje
kwamen
de twee
scheidden van
van dokter
dokter Blondeels. Aan Sissen
Koornaerts doening scheidden
was
er niets
niets te
te zien,
zien, maar
maar Poortere zijn
herte klopte
klopte van
van
was er
zijn herte
aandoening.
door de
de hage,
hage, sprong
sprong op
op den
den
Sissen
hield zich
zich stil,
stil, loerde
loerde door
Sissen hield
kop
van zijn
zijn kruiwagen,
kruiwagen, greep
greep den
den nok
nokder
derhage
hagevast
vasten
en
kop van
zwaaide er
er in
in één sprong
de beide
beide beenen over
en viel
viel al
al
zwaaide
sprong de
over en
den overkant.
overkant.
-— Blijf maar,
maar, fluisterde
fluisterde hij,
hij, 'k kome seffens.
seffens.
hoe Sissen
Sissen zonder
zonder haperen,
haperen, met
met vlugge
vlugge
hoorde hoe
Poortere hoorde
hand,
de blären
den stengel
stengel knakken
knakken deed.
deed. In
In een
een haai
haai
bliren bij
bij den
hand, de
en
een draai
draai had
had hij
hij eene reek
planten afgeloopen en telkens
telkens
en een
reek planten
bracht hij
vracht met
met handsvollen naar Poortere die ze op
bracht
hij de vracht
den kop
kop van
van den
denkruiwagen
kruiwagen overgereikt
overgereikt werd
werd en
enafnam.
afnam.
den
't Ging
gezwind als
als getooverd en
eer 't iemand
Ging gezwind
en eer
iemand gepeinsd
had, was
was er
er een
een voer
voer vol.
vol. Ze
Ze reden
reden met
met de
devracht
vracht een eindje
had,
verder in
in 't wegeling.
verder
- Hier
moet hij
hij over,
over, zegde
zegde Busschere en hij
hij klouterde
Hier moet
—
maar seffens
seffens op
op het
hetmuurtje
muurtje dat
dateen
eenpaar
paar meters
meters hoog,
hoog, een
een
maar
deel van
van dokter
dokter Blondeels hoving afsloot.
afsloot.
deel
ge maar
maar opgooien?
-— Wilt ge
opgooien ?
ze dan
dan plat,
plat,
Hij
stapelde de
de reesems op
den muur
muur en
en liet
liet ze
Hij stapelde
op den
al
den overkant
overkant neervallen.
neE'rvallen. Daarna
Daarna sprong
sprong hij
hij er
er over
over en
en
al den
een
tijd
lang
stond
Poortere
te
wachten
zonder
te
weten
wat
een tijd lang stond
wachten zonder te weten wat
Sissen
nu uitrichtte.
uitrichtte.
Sissen nu
Eindelijk verscheen
op den
denmuur
muurenensprong
sprongnaar
naar
Eindelijk
verscheen hij
hij boven
boven op
beneden.
-— 't Spel
gespeeld, zegde
zegde hij,
hij, en als
als ge
ge er
er ook
ook uw gerief
Spel is gespeeld,
wilt -— ge moet maar
maar spreken,
halen er
er morgen
morgen nog
nog eene
spreken, we
we halen
vracht.
Ze waren
waren al
al in
in 't open veld
veld met
met hun kruiwagen eer Poort
ere
Ze
Poortere
doen.
zijn mond durfde
durfde open doen.
Waar zijt
zijt ge er
er meê
meê belonden
belonden?
hij.
— Waar
? vroeg hij.
-— De dokter
dokter heeft
heeft daar
daar een
een schuurke dat
hij niet
niet en
en ge~
dat hij
ge.
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dat mij
mij goed van
van pas
pas komt!
komt 1 Hij
Hij heeft
heeft den
den sleutel
sleutel
en dat
bruikt en
ervan
verloren
en
ik
heb
hem
gevonden
hij
zou
moeten
ervan verloren en ik heb hem gevonden — hij zou moeten
na~
inbreken
gaan zien
zien wat
wat er
er omgaat
omgaat en
en dat
dat doet
doet hij
hij na,
inbreken om
om te
te gaan
tuurlijk niet
- hij
hij heeft
heeft ander
ander dingen
dingen tetedoen.
doen. 't Is
een
tuurlijk
niet —
Is een
beste kot
kot om
om toebak
toebakinintetedrogen,
drogen,dede
wind
kanereraan
aanen
endaar
daar
beste
wind
kan
zal hem
hem niemand
niemand gaan
gaan zoeken.
zoeken ....
vindenzezehem
hemclààr,
dààr,
zal
. . . enenvinden
dat ware
ware nog
nog eene
eene
de
dokter heeft
heefthem
hem gestolen
gestolen!
de dokter
i haha1Jhaha!
1 dat
historie!!
historie
hartelijk meê
meê en
Pootere loech
loech hartelijk
en 't geval
stond hem
hem aan.
aan.
Pootere
geval stond
-— Nu heb
heb ikikhelpen
helpenstelen
stelen1Jmerkte
merkte hij.
hij.
-— Ba,
menschen stelen
stelen al van
van malkaar
malkaar -— de
doen
Ba, de menschen
de eene doen
't bij
bij dage,
dage, de
de andere
andere bij
bijnachte
nachteenenKoomaert
Koornaertzal
zalererniet
nietdoor
door
zijn!!
ontriefd zijn
'k Wille wedden
wedden dat
dat hij
hij toebak
toebakop
opzijnen
zijnenzolder
zolderheeft
heeftvan
van
tien jaar
jaarverre
verre1J
- Hij
verdient het,
het, gromde
gromde Poortere.
Poortere. Maar.
Maar....
als we
we nu
nu
—
Hij verdient
. . . als
morgen
keeren, zal
hij de
de wacht
wacht niet
niet houden
houden?
morgen weer
weer keeren,
zal hij
?
-— Ghoe!
loe'ch Sissen,
hij is
is bevreesd
bevreesd gelijk
gelijkeen
eenschijtende
schijtende
Ghoe ! loech
Sissen, hij
hond, dat
dat zal
zal een
eenreden
reden zijn
zijn omdat
omdat hij
hij diepe
diepe in
in zijn
zijn dekens
dekens
hond,
zal blijven
blijven!1
-— Nu
N u kunnen
kunnen ze
ze ons
onspakken
pakken voor
voordiefte
dieftemet
metinbraak,
inbraak,
Poortere.
zegde Poortere.
-— Ja,
merkte Sissen
Sissen kortweg.
kortweg.
Ja, merkte
-— Morgen, newaar
newaar?
?
-— Ja,
als ge
ge niet
niet bevreesd
bevreesd en
en zijt
zijt?
Ja, als
?
-— Ik
Ik!?
Poortere, gekrenkt
gekrenkt omdat
omdatSissen
Sissenhem
hem
! ? verweerde zich Poortere,
voor
een truntaard
truntaard scheen
aanzien. Willen we
we 't bij klaren
voor een
scheen te
te aanzien.
doen?
dage
gaan doen
dage gaan
?
-— 't Is
beter in
in 't manesching.
manesching. En
laat er
er 't vrouwvolk
Is beter
En ge laat
buiten!! waarschuwde
nog.
buiten
waarschuwde Sissen
Sissen nog.
verschafte Poortere
Poortere zijn
zijn eerste
eerste wraakgenot
wraakgenot en
en hij
hij was
was
Dat verschafte
er
gesteld om
om morgen
morgen teteherbeginnen.
herbeginnen.
er op gesteld
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1.
Waar ik mij
Waar
mij wend
wend
Heb ik
ik erkend
erkend
Eén bedoelen
Eén
bedoelen::
In Al
àl het wilde
wilde
In
En ongestilde
En
ongestilde
In al
In
al het
het woelen.
woelen.
En niet één
En
één ster
ster
Is mij
Is
mij nog ver
ver
Aan den
Aan
den hemel
hemel
En niet
En
niet één
één beemd
beemd
Mij
Mij nog
nog vreemd
vreemd
Onder 't't lichte gewemel
gewemel
Van
Van den
den dag
dag
Van den
den lach
lach
Van
jeugdige aarde.
aarde.
Onzer jeugdige
En
En geen
geen beest
beest
mijn geest
geest
Of mijn
er iets
iets van
van zich
zichzelven
zelven;;
Ziet er
mijn ras
ras
Van mijn
Is 't gewas,
gemaaid staat
staat op
op schelven
schelven
Dat gemaaid
dat groeit,
groeit, dat
dat bloeit
bloeit
Of dat
dedonkere
donkereaarde.
aarde.
Op de

ben ik,
ik,
Wat ben
Dat ik
ik wik,
wik.
ik dwaas
dwaas ben
benvan
vandaden
daden'?
Dat ik
?
Laat ik stil
stil
Laat
Zijn van
van wil
wil
Zijn
het Diepste
Diepste teteraden
raden
Om het
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Laat mijn
mijn oog
oog
Laat
Aan den
den boog
Aan
boog
Van het uitspansel
Van
uitspansel lezen
lezen
Wat tot nu,
Wat
nu,
Bleek en schuw,
Bleek
schuw,
Mij verborgen
Mij
verborgen wou
wou wezen
wezen::
Teeken dat
Duidt het pad
Duidt
pad
Tot
het hart
hart van
van mijn
mijn aarde,
aarde, mijn
mijn aarde.
Tot het
Van mijn
Van
mijn wensch
wensch
Is elk
Is
elk mensch
mensch
De gelijke
gelijke behoeder
behoeder
En voortaan
voortaan
Zal ik gaan
Zal
gaan
Slechts
broeder naast
naast broeder
broeder
Slechts als broeder
Door de
de kleur
kleur
En den geur
En
geur
Van
de nu
nu bpene
opene aarde.
aarde.
Van de
'k Heb geleerd
geleerd
vermeerd
Dat vermeerd
Slechts mijn
wordt door
door Oven.
géven.
Slechts
mijn goed wordt
En
En ik
ik vind
vind
In 't bemind
terug en
en mijn
mijn leven;
leven;
Landschap mij zelf
Landschap
zelf terug
Maar verreind
verreind
Als een
een stroom die de
...
Als
de zee
zee heeft
heeft gewonnen ...
En
En o0 neen
neen
Nu zijn één
één
en de
dehooge
hoogebronnen
bronnen:
Monding en
:
Alles is
is
Nu gewis
gewis
In
In den
den diepen
diepen schoot
schootzoo
zooveilig
veiligder
deraarde.
aarde.
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11.
I I.

lauwe stad,
stad, die
die ik
ik nog
nog nauw
nauw ontvlood,
ontvlood,
De lauwe
Ligt achter
achter mij
mij vaag
vaag en
en verlaten
verlaten
Ligt
En
mijn verlangens
verlangens als
vloot
En mijn
als een
een volle vloot
Ontzeilen
open havengaten...
havengaten ...
Ontzeilen de open
Hier ben
ben ik
ik veilig
veilig thuis,
thuis, gelijk
gelijk een
een kind
kind
Hier
In 't't huis der
der ouders,
ouders, hièr
hièr op
op 't'tland.
land.
Ik weet
weet dat
dat ik
ik dit
ditimmer
immer heb
heb bemind
bemind
Ik
Meer dan der
der steden
steden donkren
donkren brand.
brand.
Meer
N u slaap
slaap ik
ik in
in bij
bijkeer
keeren
entegen,keer
tegen.keer
Nu
Van lente,zieke
lente.zieke nachtegalen,
nachtegalen,
Die uit
uit hun
hun dichte
dichte haag
haag over
over en
enweer,
weer,
Elkaar beroepe'
eendre talen.
talen.
Elkaar
beroepe' in eendre
\XT
anneer ik 's morgens
vroeg en
en sterk
sterk ontwaak.
ontwaak.
morgens vroeg
Wanneer
Dan is
is mijn
mijn kamer
kamer vèl
vol met
met licht,
licht,
Dan
Al wat
wat ik
ik om
om mij
mij zie,
zie,betast
betast en
enraak
raak
Draagt
mijn blij
blij gezicht...
gezicht. ..
Draagt weer.gloed
weer,gloed van
van mijn

Ik
ben niet
niet angstig
angstig ininmijn
mijneenzaamheid
eenzaamheid
Ik ben
En
de stilte
stilteniet
nietverlaten,
verlaten,
En in de
Omdat ik
wéét, hoe
hoe ieder
ieder ding
ding bereid
bereid
ik wéét,
Is om met
met mij
mij van
van U te
te praten...
praten ...
Is

o
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111.
doorsnijd ik den
Op den
den snellen
snellen wielslag doorsnijd
den nacht.
nacht.
trillen langs
langs mijne
mijne ooren.
van gesuis trillen
Twee veedren van
Het vriest.
vriest. Koel
Koel mijn
mijn gezicht.
gezicht. Een
Eenzacht
zacht
Het
Prikklend
tintlen in mijne
mijne handen.
handen.
Prikklend tintlen
Mijn licht breekt
breekt met
met een
een kartelige
kartelige snede
snede
Mijn
vaste duister
Een vagen
vagen vorm
vorm in
in 't vaste
duister
Een
Dat alom
alom is,
is, van
van voren,
voren, achter
achter en
en beneden
beneden ......
Bóven dedevele
hun hoogen
luister ......
hoogen luister
Bs:Wen
vele sterren
sterren in
in hun
Waarheen
de tocht?
Waarheen de
Van waar
waar ben
door den
den nacht
nacht heen
heen gekomen
... ??
gekomen...
Van
ben ik door
Recht
is daarginds
daarginds een
een bocht?
weg ? Of is
Recht de weg?
Blijf
op 't vlakke land
land ofofrijd
rijdikikstraks
straksweer
weeronder
onder boomen?
boomen ?
Blijf ik
ik op
Ik ben
ben gekomen
gekomen
Ik
de duisternis
Uit de
En
het duister
duister tegen.
tegen.
En ga het
hel,licht
Bóven
de sterren,
sterren, hel.
licht en gewis
&wen de
En dan
dan mijn
mijn zwakke
zwakke schijnsel
schijnsel op de
de wegen;
En
wegen ;
en vol
Maar
ben onbevreesd en
vol van
van kracht
kracht
Maar ik
ik ben
Ik
houd van
van den
den kouden
kouden wind
wind langs
langs mijn
mijn wangen.
wangen.
Ik houd
En
op
mijn
snellen
wielslag
doorsnijd
ik
den
nacht
doorsnijd
ik
den
nacht
En
mijn snellen
Sterk
het heden
heden en
enzonder
zonderverlangen
verlangen
Sterk in
in het
Naar verre
verre en
en vage
vage en
en onbekende
onbekende dingen:
Naar
dingen :
een doel,
doel, maar
maar ongeweten.
ongeweten.
Heb een
Vreugd is
me de
de tocht
tocht óm
zmgen
Vreugd
is me
6m den tocht;
tocht ; suizelend zingen
Van wind
wind aan
aan mijn
mijn ooren:
Van
ooren : vergeten
Ben
al het
het noodeloos gedane
Ben ik
ik al
het dwaze,
dwaze, het
het vooze, het
ijdele en
en leege,
Al het
het ijdele
sc
hen
en
tranen.
Gezuiverd van
van wen
wenschen
tranen.
verkregen.
En versmeten is alles onzuiver verkregen.
Wèrken in
het duister,
duister, in het
het duister
duister en
en koude
koude
in het
Getijden
winters, maar
maar met
met een
een warm
warm hart
hart
Getijden des winters,
En sneI.schietend
snel,schietend bloed,
lichtend en moed
Met lichtenden
Volgehouden
stille werkingen.tégen
En
alle wilde of stille
En alle
werkingen,tègen getart.
Gereden vooruit. Zonder
omzien of
of rusten
rusten
Zonder omzien
Omvèr alle
die de
dewegen
wegenversperren,
versperren,
alle dingen die
het donker
donker zonder
zonder kusten
kusten
Kijkend vooruit in het
alleen -— zoo
nu en
en dan
dan -— een
blik naar
naar de
de sterren.
sterren.
En alleen
zoo nu
een blik
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I.

T

EGEN achten
achten liep Corrie
Corrie in10dedeholle
hollewoonkamer
woonkamer heen
heen
TEGEN
weer.
en weer.
De late
latemorgenschemering
morgenschemering was
was kil
kil en
enhuiverig
huiverig;; achter
achter in
in
het vertrek
vertrek was
was dedescherpte
scherptevan
vanlijning
lijningnog
nogweggedoezeld
weggedoezeld;
het
;
het trage
door
trage licht
lichtvan
vanden
denmistigen
mistigenFebruari,ochtend
Februari.ochtend kwijnde
kwijnde door
hooge vensters.
vensters.
de hooge
Corrie was geheel
Corrie
geheel gereed
gereed om
omtetevertrekken,
vertrekken,maar
maarmet
metopzet
opzet
ze nog,
nog,omdat
omdatzezezich
zichhad
hadvoorgenomen,
voorgenomen,niet
nietvoor
vooracht
acht
toefde ze
uur
weg tetegaan.
gaan.Een
Een
beetjenerveus
nerveusvan
vanverwachting
verwachting om,
om.
uur weg
beetje
trent
nieuwe, voor
voorhaar
haar liggende
liggende levensdingen,
levensdingen, drentelde
drentelde
trent de
de nieuwe,
ze
rond de
detafel,
tafel, zefte
zette voor
voor den
denspiegel
spiegelhaar
haar hoed
hoed recht,
recht, en
en
ze rond
streek
een paar
paarweerbarstig
weerbarstignaar
naarvoren
vorenspringende
springendekrulletjes
krulletjes
streek een
onmiddellijkopnieuw
opnieuw
weg,
met geen
geen ander
ander gevolg
gevolgdan
dandat
datzezeonmiddellijk
weg, met
naar
sprongen.
naar voren
voren sprongen.
De pendule
pendule wierp
wierpmet
metacht
achtnijdig,schrille,
nijdig.schrille, korte
korteklankge,
klankge.
ruchten
droom.stille rust
rust van
van den
den uchtend.
uchtend.
ruchten stoornis
stoornis in
in de droom,stille
Is nu
nu maar
maar twintig
twintig minuten
minuten meerz,
meer»,
«Dag
Moe! ik ga
ga weg.
weg. 't Is
«Dag Moe!
ze haar
haar moeder
moeder tegemoet,
tegemoet, die
die de
dekamer
kamer intrad.
intrad. «Da,ag,
«Da.ag,
zei
zei ze
tot
van.avond.»
tot van,avond.»
Ze
zoende vluchtig,
vluchtig, maar
maar toch
toch hartelijk
hartelijk het
het gerimpeld,goe,
gerimpeld.goe.
Ze zoende
dige
gelaat.
dige gelaat.
«Dag kindje, tot
totvan=avond
van=avond hoor, en
en wees
wees vooral
vooralvoorzichtig
voorzichtig;
;
't'tisis zoo
druk in
in Den
DenHaag»,
Haag»,zei
zeimoeder
moederzorgvol,
zorgvol,enenmet
meteen
een
zoo druk
teederen
ze haar
haar kind
kind na,
na, dat
dathaastig
haastighet
hettrapje
trapje vóér
vóór
teederen blik
blik zag
zag ze
de
kamerdeur afstapte,
door het
hetportaal
portaal en
en den
den winkel
winkel
de kamerdeur
afstapte, en
en door
naar
Het was
was de
de eerste
eerste dag.
dag.
naarbuiten
buitenging.
ging. Het
Prettig
moed op
opwat
watkomen
komenging,
ging,met
methare
hare
gestemd, en
en vol moed
Preftig gestemd,
meisjeslijke
bestaanswijziging wel
welaandur,
aandur.
meisjeslijke luchthartigheid
luchthartigheid hare bestaanswijziging
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vend, stapte
stapte ze de
de gracht
gracht af,
af, waar
waar de
destemmige
stemmige puntgeveltjes,
vend,
in de
als droomend in
de nevelige
nevelige stilte,
stilte, tegen
tegenelkaar
elkaaraanleunden.
aanleunden.
Hoe overbekend
overbekend was
haar deze
stille buurt,
buurt, de huizen
huizen en
en de
de
was haar
deze stille
wel-vertrouwd in
één,voor,één wel,vertrouwd
boomen, de boomen vooral, één.voor.één
hun spichtig
spichtig aanzien
aanzien van
van stadsgracht-boomen,
in den
den
stadsgracht,boomen, nu,
nu, in
hun
hun knoestig-klam
uchtendmevel, roerloos
heffend hun
knoestig,klam getakte
getakte in
roerloos heffend
uchtend,nevel,
de grijze
grijze stilte.
stilte.
voorstel,
Dapper voort-stappend,
zich allerlei
allerlei voorstel.
voort,stappend, maakte
maakte Corrie zich
nu aanvangend
en werkkring
werkkring:: hoe
die
lingen omtrent
haar nu
aanvangenden
hoe die
omtrent haar
Hove er
er zou
zouuitzien,
uitzien,want
wantzijzijwas
wasalleen
alleenop
op
meneer Van
meneer
Van Hove
schriftelijke informaties
informaties aangenomen;
zou worden ont,
ont.
aangenomen ; hoe
hoe ze zou
vangen;; waar
komen te
te zitten, en
wat voor
haar
en wat
v oor werk haar
waar ze
ze zou komen
vangen
dat zij,
zij, nog
nog
Heerlijk vond
opgedragen. Heerlijk
vond ze
ze 't,
't, dat
zou worden opgedragen.
zoo'n mooie
maar zeventien
al zoo'n
mooie betrekking had gekremaar
zeventien jaar,
jaar, nu
nu al
gekre.
te beginnen,
gen.
Negen gulden
gulden per
per week,
week, 't was toch goed om te
gen. Negen
op verhooging. «Bij
«Bij gebleken bekwaamheid»
en
dan nog kans
kans op
bekwaamheid:o
en dan
zelf,bewust
had er
er in
in de
deadvertentie
advertentie bijgestaan,
bijgestaan, en
en zelf.
bewust bekeek
ze
had
bekeek ze
even
hare behandschoende vingertjes,
alsof hare
hare vaardigheid
vaardigheid
vingertjes, alsof
even hare
er van
in type,writen
type-writen er
van buiten
buiten op
op te
te zien
zien was.
was.Ze
Zehadden
haddenhaar
haar
wel afgeraden,
afgeraden, voor
voor dat
dat diploma
diploma tetegaan
gaan werken!
werken ! Ze zou
nog wel
er niets
niets aan
aan hebben
hebben;; op een
een kantoor
kantoor namen
namen ze
ze er zoo'n meisje
er
niet
voor, als
als ze
zeniet
nietmeer
meer handels.correspondentie
kende ...
handels,correspondentie kende.
..
niet voor,
Maar
Corrie,
dapper
en
wèlwetend,
zelfstandig
vrouwtje,
had
Maar Corrie, dapper en
had
haar wil doorgezet.
doorgezet.
haar
Het station
station had
had ze
ze spoedig
spoedig bereikt;
een sprongetje
sprongetje
Het
bereikt ; met
met een
wipte ze
ze de
de wit.blauwe
hardsteenen stoep op, zoodat
haar nog
wit,blauwe hardsteenen
zoodat haar
niet heelemaal lange rokken
rokken éven zwierig uit.woeyen.
Zenam
nam
uit,woeyen. Ze
ee'l abonnement
abonnement tweede,
ze zou
zou voortaan
voortaan eiken
een
tweede, want ze
elken dag heen
Den Haag.
Haag.
en
weer moeten
moeten tusschen het
stadje en
het stadje
en Den
en weer
onder de
de zwarte
zwarte perron,
perronEen
minuut of vijf
viif drentelde
drentelde ze
ze onder
Een minuut
heen en
en weer
weer;; toen kwam de trein, en
enmet
met haastige
haastige
overkapping heen
ze een leeg
pasjes de
de tusschengelegen rails
overstekende, zocht
zocht ze
rails overstekende,
pasjes
coupé.tje
stapte in.
in. ErErwaren
warenmaar
maar weinig
WeInIgreizigers
reIzIgers voor
voor
en stapte
coupé,tje en
den ochtend.trein.
ochtend,trein.
conducteur kwam
kwam kaartjes
kaartjes knippen,
knippen, en
en zonder
zonder zelf
zelf te
te
De conducteur
weten waarom,
waarom, misschien
misschien wel
wel uit onbewusten overmoed omdat
weten
ze
voortdurend alles
alles zoo
zoo beslist
beslist enenzelfgenoegzaam
zelfgenoegzaam deed,
deed,
ze voortdurend
ze tegen
tegen hem
hem tetelachen,
lachen,daarna
daarnaeen
eenbeetje
beetjebeschaamd
beschaamd
begon ze
begon
datzezebloosde,
bloosde,onmiddellijk
onmiddellijkweer
weervoor
voorzich
zichziende.
ziende.
en
voelend dat
en voelend
De conducteur
conducteur gaf
het boekje
boekje terug,
terug, lachte
lachte ook,
ook, goedigDe
gaf het
goedig.
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grijnzend in
in zijn
grijnzend
zijn grijzen
grijzen baard,
baard, bij
bij 't uitstijgen even aan de pet
tikkend,
misschien wel blij,tevreden,
blij-tevreden, dat
dat zijn
zijn dag
dag begon
begon met
met
tikkend, misschien
den
lach van
van zoo'n
zoo'n lief
liefmeisjesbekje.
meisjesbekje.
den lach
Eenige oogenblikken
Eenige
oogenblikken later
trein weg,
hotste over
over
later rolde
rolde de
de trein
weg, hotste
een paar
tot een
een regelmatig,
regelmatig.
een
paar wissels,
wissels, versnelde
versnelde dan
dan zijn
zijn vaart
vaart tot
rhythmisch
Dezich
zichaaneen,rijende
aaneen-rijende
rhythmisch voortbonzende
voortbonzende beweging.
beweging. De
rondingen van
van het
rondingen
het lage
lage landschap
landschap zag
zag ze
ze achter
achter elkander
elkander ver,
ver.
dwijnen
in de
de neveling
neveling van
vanden
denochtend,
ochtend,dede
telegraafdraden
dwijnen in
telegraafdraden
rezen en daalden.
rezen
daalden.
Even
stoppen aan
aan een
een halte
halte en
eneen
eenklein
kleintusschenstation
tusschenstation -,
Even stoppen
en
was in
in Den
DenHaag,
Haag,dedestad,
stad,die
dievoortaan
voortaanháár
háárstad
stadzou
zou
en ze was
wezen, haar
haar Haagje,
Haagje, als
als ze
ze al
al bij
bij zich
zich zelve
zelve had
had gezegd.
gezegd.
wezen,
Het
lange perron
perron was
was nog zoo
zoo goed
goed als
als verlaten,
verlaten, toen
toen ze
ze
Het lange
uitstapte
een witkiel
witkiel sjouwde,
uitstapte; ; een
sjouwde, het
het hoofd
hoofdvoorover,gebogen,
voorover-gebogen,
; een
de knieën
knieën gekromd,
gekromd, met
mettwee
tweezware
zwarekoffers
koffers;
eenpaar
paarconduc,
conduc.
teurs
slenterden
heen
en
weer,
de
handen
in
de
zakken
van
teurs slenterden heen en weer, de handen in de zakken van
wijd-uitstaande dienstjassen.
dienstjassen.
hunne wijd,uitstaande
Voordat
Voordat ze
ze van
van het
het perron
perron af den
den tunnel
tunnel inging,
inging, die
dienaar
naar
den
uitgang leidde,
leidde, haalde
haalde ze
zehaar
haar horloge
horloge uit
uitden
denceintuur
ceintuur
den uitgang
en
zette het
het gelijk
gelijk met
metdedegroote,
groote,logge
logge
stationsklok, die
die
en zette
stationsklok,
juist een
een minuut
minuut versprong
versprong en
envijf
vijfminuten
minuten over
over half
halfnegen
negen
juist
Hetkantoor
kantoor was
was op
opdedePrinsegracht
Prinsegracht ; dat
dat liep
liep ze
ze best
best
w'!es. Het
vr!es.
in een
een kwartier.
kwartier.
Met lichten
lichten stap,
stap, en
enaldoor
aldoorininzich
zichvoelende
voelendede
deblij,over,
blij.over.
Met
moedige sensatie
sensatie van
van iets
iets aan
aan te
te durven,
durven, ging
ging zezehet
hetlinker,
linker.
moedige
doorde
deWagenstraat,
Wagenstraat,
trottoir van den
den Stations,weg
Stations.weglangs
langs;
toendoor
trottoir
; toen
waar de
de dag,drukten
dag.drukten al
al waren
waren begonnen
begonnen;; troepjes
troepjes schoolgaande
schoolgaande
waar
hunkwetterend
kwetterend
meisjes en
en jongens
jongens vervulden
vervulden dedelucht
luchtmet
methun
meisjes
rumoer van
van gezellig,bedisselende
gezellig. bedisselende kinderstemmen,
kinderstemmen, met
met daar,
daar.
rumoer
tusschen het
het dofiklapperend
dof.klapperend getrappel
getrappel van
van rappe
rappe voeten
voeten op
op
tusschen
van den
den nacht,nevel
nacht.nevel nog
nogvochtige
vochtigeasphalt.
asphalt.
het van
ze 't'tzelve
zelve goed
goedwist,
wist,was
waszezein in
straat,waar
waarzezezijn
zijn
Voor ze
de de
straat,
ze voor
voorhet
hetbewuste
bewustehuis,
huis,eerst
eersthet
hetnummer
nummer nog
nog
moest, stond
stond ze
moest,
even zoekend,
zoekend, en
daarna een
de hoogte
hoogte werpende
werpende op
op
even
en daarna
een blik
blik in de
den gevel
gevel van
van het
het patricische
patricische gebouw,
gebouw, deftig,breed
deftig.breed en
en hoog.
hoog.
den
was haar
haarofofdede
kille
stilte
vanden
den
winterochtendhaar
haar
Het was
kille
stilte
van
winterochtend
nu plotseling
plotseling werd
werd tot
tot een
een vreemde
vreemde beklemming.
beklemming. De
Delange,
lange,
nu
breede straat,
straat, de zware
zware boomen,
boomen, de
destugge,
stugge,deftige
deftigehuizen
hui7.enmet
met
breede
hardsteen en stoepen,
stoepen, het
hetscheen
scheenhaar
haaralles
alles een
eenbeetje
beetjevijandig,
vijandig,
de hardsteenen
ze aarzelend
aarzelend den
den vinger
vinger drukte
drukte op
opde
dehuisbel,
huisbel, voelde
voelde
toen ze
en toen
een onbestemde
onbestemdeangst
angstvoor
voor
hetgeen
haarwachtte
wachtteachter
achter
ze een
hetgeen
haar
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dezen streng,kouden
streng-kouden gevel,
tot nu
nu toe
toe
dezen
gevel,een
eengevoel
gevoel dat
dat ze
ze tot
af gehouden
gehoudenhad,
had,maar
maardat
dathaar
haar nu
nu
instinctmatig van
zich af
instinctmatig
van zich
overrompelde,onverklaarbaar.
onverklaarbaar.
plotseling overrompelde,
Een bejaarde
bejaarde dienstbode
dienstbode liet
liet haar
haar in
in de
de gang,
gang, een
eenlange,
lange,
Een
ledige corridor
corridor met
met zuiver,witte,
zuiver-witte, hooge
hooge wanden.
wanden. «Juffrouw
«Juffrouw
ledige
Verbrugghe», liet ze
ze aandienen.
aandienen.
Verbrugghe»,
zealleen
alleeninindedegang
gang;
hetwas
was er
er dood,
doodEen
; het
Een oogenblik
oogenblik stond
stond ze
stil,
een
stilte
die
het
meisje
bijna
werd
tot
een
benauwing.
stil, een stilte die het meisje bijna werd tot een benauwing.
Even later
later stond ze
ze tegenover
tegenover haar
haar chef.
chef.
Even
was alles
alleseerst
eerstheel
heelvreemd
vreemd:
eentamelijk
tamelijkruime
ruimekamer,
kamer,
Het was
: een
veel licht
lichtvan
vandrie
driegroote
grooteramen
ramendiedie
een
tuinuitzagen
uitzagen;
met veel
opop
een
tuin
;
aan de
de wanden
wandeneen
eenpaar
paarBoileau's
Boileau's;
een
waaierpalmmet
metbreed,
breedaan
; een
waaierpalm
uitgespreide blaren
blaren in
in den
denhoek
hoekrecht
rechtvoor
voorhaar,
haar,enendaarachter
daarachter
uitgespreide
half-verscholen het
het glanzencM)ruine
glanzend-bruine brons
brons van
van een
een vrouwen,
vrouwen~
half,verscholen
Ditalles
alleszag
zagCorrie
Corrie gedurende
gedurende één
één oogenblik
oogenblik in
in een
een vage,
vage.
beeld. Dit
lijk
zichtot
totden
denpersoon
persoon
lijk alles
alles omvattende
omvattende fixie
fixie;; toen
toenrichtte
richttezezezich
stond;
eennog
nogjonge
jongeman
man
bij het
hetraam
raam voor
voordedeschrijftafel
schrijftafelstond
die bij
; een
een interessant,bleek
interessant.bleek gezicht
gezichtenenzeer
zeergesoigneerd
gesoigneerduiterlijk
uiterlijk;
met een
;
zorgvuldig in
in het
het midden
middengescheiden
gescheidenhaar,
haar,een
eenzwarten
zwartenknevel
knevelen
en
zorgvuldig
schitterende
heer Charles
Charles van
van Hove.
Hove.
schifterende oogen:
oogen : haar
haar patroon,
patroon, de
de heer
ze verrast.
verrast.
waren ze
Beiden waren
Corrie had
had gedacht
gedacht zich
zich tetezullen
zullenbevinden
bevindentegenover
tegenover een
een
Corrie
zwaarlijvig
man
met
een
baardeloos
koopmansgezicht,
een
kaal
zwaarlijvig man met een baardeloos koopmansgezicht, een kaal
heerVan
VanHove
Hovehad
hadzich
zichvoorgesteld,
voorgesteld,
hoofd en
en een
eenbril
brilopop;
; dedeheer
een klein
klein burgerlijk,
burgerlijk, stifies,nerveus
stijfjesmerveusenenwat
watbangelijk
bangelijkmeisje
meisjetete
zullen zien
zien;; en
en ininplaats
plaatsdaarvan
daarvan blikte
blikte hij
hij inineen
eenblozend
blozend
zullen
gezichtje
al gezonde
gezonde frischheid,
frischheid, omlijst
omlijst van
van over,
over.
gezichtje van
van een
een en al
vloedig
donkerblond haar
haar;; een
een gezichtje
gezichtje met
met bovenal
bovenal mooie
mooie
vloedig donkerblond
oogen,
groot en
en levendig,bruin
levendig-bruin onder
onder de
deininzuivere
zuiverebogen
bogen
oogen, groot
geteekende
wenkbrauwen. Een
Een oogenblik
oogenblikzag
zaghijhijstil
stilnaar
naarhaar,
haar,
geteekende wenkbrauwen.
ware geheel
geheel op
opininzijn
zijnbewonderenden
bewonderend enblik
blik;;
nam
haar als
als 't'tware
nam haar
toen,
onmiddellijk vormelijk,
vormelijk, en zich
zich voelend
voelend haar
haar chef,
chef, haar
haar
toen, onmiddellijk
meerdere,
zeide hij
hij::
meerdere, zeide
is dus
dus juffrouw
juffrouw Verbrugghe,
Verbrugghe, onze
typiste. Aange,
Aange.
«Ah,
«Ah, u is
onze typiste.
naam
zien;; gaat
gaat uu ziften.»
zitten.»
naam uu te zien
Hij
sprak met
met een
een sterk
sterk geprononceerd,
geprononceerd, beschaafd,Haagsch
beschaafd.Haagsch
Hij sprak
accent,
was dadelijk
dadelijkvriendelijker
vriendelijkertegen
tegenhaar
haar dan
dan hij
hij voornemens
voornemens
accent, was
was
geweest, geboeid
geboeiddoor
doorhaar
haarjong,interessant
jong.interessant uiterlijk
uiterlijk en
en
was geweest,
haar
lief.
beslist
en
bescheiden
optreden.
haar lief,beslist en bescheiden optreden.
Corrie
was dadelijk
dadelijkgerustgesteld
gerustgesteld door
doorhet
hetbeschaafd,wel,
beschaafd.wel.
Corrie was
willende
van zijn
zijn optreden
optreden;; de
detoon
toonwaarop
waarophij
hijsprak
sprak nam
nam
willende van
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haar beklemming
weg, en
en met
met de
dehaar
haareigene
eigenevrijmoe,
vrijmoehaar
beklemming geheel
geheel weg,
ze zijn
zijn enkele
enkelevragen.
vragen.
beantwoordde ze
digheid beantwoordde
«En wil
wil ik
iku ununu
eens
voorgaannaar
naar het
het kantoor
kantoor?? Uw
Uw
«En
eens
voorgaan
werkuren zijn,
weet, van
vannegen
negentot
tottwaalf
twaalfen
envan
van
werkuren
zijn, zooals
zooals uu weet,
tot vijf.»
vijf.»
twee tot
Achter hem
hem ging
ging ze de
de gang
gang door
door;; ze
ze volgde
volgde hem
hem in
in het
het
Achter
opdedestraat
straat
kantoor, een groot,
groot, hoog
hoogvertrek
vertrekmet
mettwee
tweeramen
ramenop
kantoor,
en een
een zijraam
zijraam dat
dat uitzag
uitzag op een
een van
van de
de vele
vele stegen
stegen die
die op
op
en
Prinsengracht uitkomen.
uitkomen.
de Prinsengracht
hoogekantoorkrukken
kantoorkrukken zaten
zateneen
eenzestal
zestalklerken
klerkenonder
onder
Op hooge
leidîng van den
den boekhouder
boekhouder te
te werken.
werken. Ze
Ze groetten
groetten even,
even, de
de
leiding
meesten linksch
linksch en
en houterig
houterig zich
zichhalf,omdraayend
half~omdraayend op
op hunne
hunne
meesten
weer door,
door, en
endeden
deden de
depennen
pennen
zitplaats
dan werkten
werkten ze
ze weer
zitplaats; ;dan
krassen over
folio~vellen.
krassen
over de folio,vellen.
«Hier is
is voorloopig
voorloopig uw
uwplaats»,
plaats», lichfte
lichtte de
depatroon
patroonin,
in, haar
haar
«Hier
voorgaande naar
het zijraam.
zijraam. Daar
Daar stond
stond een
een tafel,
tafel, bedekt
bedekt
voorgaande
naar het
met allerlei
allerlei papieren,
papieren, en
in het
hetmidden
middenstond
stondeen
eenschrijf,
schrijf~
met
en in
machine. «De
zich bezighouden
bezighouden met
met het
het
machine.
0:De eerste
eerste dagen
dagen kunt
kunt uu zich
copieeren van
van deze
deze lijsten.»
lijsten.»
copieeren
gaf nog
nogeenige
eenigeaanwijzingen,
aanwijzingen,aldoor
aldoorsprekende
sprekendemet
metzijn
zijn
Hij gaf
zacht~welluidend Haagsch,
overdreven, en niet
niet meer
meer zeg,
zegzacht,welluidend
Haagsch, niet
niet overdreven,
gende dan
dan noodig
noodig was.
was.
gende
«De Hammond,schriffmachine
Hammond~schrijfmachine is
is uutoch
tochbekend
bekend?»
?")
antwoordde bevestigend,
bevestigend, er
er niet
niet bij
bij zeggende,
zeggende, dat
dat het
het
Ze antwoordde
de
eenige was
was die
diezezekende,
kende,blij,tevreden
blij<tevreden dat
dat alles
alles tot
tot nog
nog
de eenige
toe
zoo goed
goed ging.
ging.
toe zoo
«Uw
en uw
uwmantel
mantelkunt
kuntuuhier
hierophangen.»
ophangen.» En
Enzachter
zachter
0:Uw hoed en
voegde hij
hij er
er bij
bij::
«Als
weet, vraagt
vraagt uu't'tmaar
maar aan
aan meneer
meneer Horn.
Hom.
iets niet weet,
«Als uu iets
Dat is
is de
deboekhouder
boekhouder;; hij
hij zit
zit op
opde
deverste
verstekruk,
kruk,bij
bijde
dekast.
kast.
Ik
nu heen,
heen, en
en kom
kom misschien
misschien den
den heelen
heelen dag
dag niet
nietterug.
terug.
Ik ga nu
Ik
kom niet
niet dikwijls
dikwijls op
ophet
hetkantoor.
kantoor.Maar
Maarmeneer
meneerHorn
Homkan
kan
Ik kom
u alle
alle gewenschte
gewenschte inlichtingen
inlichtingen geven.»
geven.»
Een
glimlach liet
even zijn
zijn wifte
witte tanden
tanden zien
zien;; toen
toen liet
liet hij
hij
Een glimlach
liet even
haar
een oogenblik
oogenblik later
later was
was ze
ze alalbezig,
bezig,eerst
eerstnog
nog
haar alleen,
alleen, en
en een
wat
onhandig, maar
maar weldra
weldra de
de lenig,vlugge
lenig~vlugge vingers
vingers rap
rap over
over
wat onhandig,
de
zwart<beletterde toetsen
Lijsten met
met allerlei
allerlei
cie zwart,belefterde
toetsen bewegend.
bewegend. Lijsten
handelstermen,
de beteekenis
beteekenissoms
somsinin't'tgeheel
geheelniet
niet
handelstermen, waarvan
waarvan ze
ze de
door haar
haar zachte
zachte handen,
handen, en
enhet
hetin
inbezigheid
bezigheid
verstond,
verstond, gleden
gleden door
doen
verglijden van
van den
den tijd
tijdbracht
brachthaar
haarinineen
eenprettige
prettigestem,
stemdoen verglijden
ming.
Van tijd
tijd tot
tot tijd
tijd rustte
rustte ze
zeeven,
even,om
ommet
meteen
eenvluchtigen
vluchtigen
ming. Van
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blik
; het
blik het
het kantoor
kantoor op
optetenemen
nemen;
hetwas
waseen
eenongezellig
ongezelligvertrek,
vertrek.
met
donkergrijs
behangsel;
tegen
den
achterwand
stonden
met donkergrijs behangsel ; tegen den achterwand stonden
groote, diepe
diepe kasten
kasten met
metdeuren
deurenvan
vangroen
groengaas
gaas;; bovenop
bovenop
groote,
lagen
stoffige, groote
groote portefeuilles,
portefeuilles, die
diezeker
zeker nooit
nooitgeopend
geopend
lagen stoffige,
werden;
gazen deuren
deuren lagen
lagen andere,
andere, kleinere
kleinere porte,
porte.
werden ; achter
achter de
de gazen
feuilles,
en lijvige
lijvige kantoorboeken,
kantoorboeken, stapels
stapels folianten,
folianten, die
die de
de
feuilles, en
al volgeschreven hadden.
hadden. Er
Er konden
konden
klerken
allemaal al
klerken misschien allemaal
datalles
allesdiende.
diende.
haast
meer bij.
bij. Corrie
Corrie wist
wistniet
nietwaartoe
waartoedat
haast geen meer
En
En achter
achter haar
haar krasten
krasten de
depennen,
pennen, dedeklerken
klerkenschreven
schreven en
en
schreven;
was een
eenaldoor
aldoorzacht,krakend,
zacht.krakend,eentonig
eentoniggerucht,
gerucht,
schreven ; het
het was
ofhet
het geluid
geluid
als
het geknaag
geknaag van
van een
een muisje
muisje in
in den
den nacht,
nacht, of
als het
Nu en
endan
danwerd
werd er
er
van een
een zachten
zachten regen,
regen, uren
uren aaneen.
aaneen. Nu
van
gedempt gesproken.
gesproken.
gezegd dat
dat hij
hijmaar
maarzelden
zeldenop
ophet
hetkantoor
kantoor
Meneer had
Meneer
had gezegd
Het bevreemdde
bevreemdde haar
haar niet
niet;; ze
ze vond
vond dat
dathij
hij in
in deze
deze
was. Het
was.
niet paste.
paste ...
Hijwas
waszoo
zoogeheel
geheelanders
anders
omgeving
in 't geheel
geheel niet
. . Hij
omgeving in
ze gedacht
gedacht had,
had, heelemaal
heelemaalgeen
geen koopman
koopman in
in suiker,
suiker, zooals
zooals
dan ze
dan
ze zich
zich had
had voorgesteld.
voorgesteld. Een
Een mooie
mooie stem
stem had
had hij,
hij, zoo
zoo zacht
zacht
ze
en
beschaafd, en
en toch
toch duidelijk
duidelijk verstaanbaar.
verstaanbaar. Hij
was in
in
en beschaafd,
Hij was
't
barsch geweest
uit de
de hoogte,
hoogte, waar
waar ze
ze nog
nog
't gehe~l
geheej niet
niet barsch
geweest of
of uit
bang voor
voor geweest
geweest was
was toen
toen ze
zehad
hadstaan
staan
een
oogenblik bang
een oogenblik
wachten
deftige, witte
witte gang.
gang...
wachten in
in de deftige,
..

Il.
eerste dagen
dagen op
ophet
hetkantoor
kantoorbevielen
bevielenCorrie
Corrieuitstekend
uitstekend;
De eerste
;
dat ze
zenu
nubetrekkelijk
betrekkelijk op
op zich,zelf
zich.zelf stond
stond ten
ten
het denkbeeld,
denkbeeld, dat
het
opzichte van
van thuis,
thuis, stemde
stemde haar
haar voortdurend
voortdurend genoeglijk
genoeglijk;; het
het
opzichte
bevredigde haar
wezen en
en tetebetee,
betee.
bevredigde
haar verlangen
'verlangenom
omzelf
zelf wat
wat te
te wezen
Hovebleef
bleefdezelfde
dezelfdebeschaafde
beschaafdehouding
houdingvan
van
kenen. Van
Van Hove
kenen.
superioriteit
hem weinig,
weinig, en
ensommige
sommige dagen
dagen
superioriteit aannemen;
aannemen ; ze
ze zag hem
geheel niet.
niet. Dan
Danverliet
verlietzezealtijd
altijdlichtelijk
lichtelijkonbevredigd
onbevredigd
in 't'tgeheel
in
het gebouw,
gebouw, want
want ze
ze voelde
voeldevan
vanden
denbeginne
beginneafaf
aaneen
eenstille
stille
het
aan
voor hem
hem;; een
een vaag
vaagverlangen
verlangen om
om iets
iets teteweten
weten
sympathie
sympathie voor
aangaande het
waas van
van nauw
nauw merkbare
merkbare melancholie,
melancholie, dat
datzijn
zijn
aangaande
het waas
wezen
voortdurend scheen
scheen te
te omgeven
omgeven;; waarvan
waarvan iets
iets op
ophaar
haar
wezen voortdurend
afstraalde als
bij haar
haar stond,
stond, om
omhaar
haarmet
metzijn
zijnzachte
zachtestem
stem
afstraalde
als hij
hij bij
een
enkele aanwijzing
aanwijzing te
te geven,
geven,een
eenopmerking
opmerkingtetemaken
maken;; iets
iets
een enkele
dat
haar. aan
aan haar,zelve
haar.zelve maar
maar half bewust,
bewust, influenceerde,
influenceerde, ook
dat haar,
wanneer ze zich
zich buiten
buitenhet
hetgebouw
gebouw
bevond;
dathaar
haarsomtijds
somtijds
wanneer
beyond
; dat
een
weinig beklemde,
beklemde, en
enhaar
haartegelijkertijd
tegelijkertijd een
eenzoete
zoetestreeling
streeling
een weinig
1.
I.
17
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gaf in
in haar
haar denken.
denken. Een
Een stille
stillegeheimzinnigheid,
geheimzinnigheid, bekorend
bekorend en
en
beangstigend,
maar bekorend
bekorend het
hetmeest
meest;; een
eenbekoring
bekoringwaarvan
waarvan
beangstigend, maar
ze
zich geen
geen rekenschap
rekenschap wist
wist te
te geven,
geven,enenwaarvan
waarvan ze
ze de
de
ze zich
oorzaak
vermoedde, al
ging wel
weleens,
eens,als
alsiets
ietsheel
heelvèr.afs,
vèr-afs,
oorzaak niet
niet vermoedde,
al ging
vagelijk
zweem van
van zinnen
zinnen op
opliefde
liefdedoor
doorhare
haregedachten.
gedachten.
vagelijk een
een zweem
Doch
wat er
er in
in hare
hare ziel
ziel werkte,
werkte, wist
wist ze
ze niet.
niet.
Doch wat
Het
gebeurde in de
devierde
vierde ofofvijfde
vijfde week
week dat
dat ze
ze op
op het
het
Het gebeurde
kantoor
werkte, dat ze
ze tegen
tegenvijven
vijvennog
nogeen
eenbrief
brieftetecopieeren
copieeren
kantoor werkte,
af moest
moest;; daarom
daarom bleef ze
ze nog
nog een
eenoogenblik
oogenblikziften,
zitten,
had,
had, die af
zoodat
laatste was
was die
die het
het gebouw
gebouw verliet.
verliet. Ze
Zelegde
legdede
de
zoodat ze
ze de laatste
papieren op elkaar
; daarna
papieren
elkaar en
ensloot
slootdedeschrijfmachine
schrijfmachine;
daarna kieedde
kleedde
ze zich
ze
zich aan,
aan, en
en liep
liep de
de gang
gang in.
in.
Aan de
de trap
trap bleef
bleefzezestaan,
staan,plotseling
plotselingverrast
verrastdoor
doorde
detonen
tonen
van een
van
een viool.
viool.
Hove;; hij.zelf
hij.zelf
Ze wist
wist onmiddellijk,
onmiddellijk, dat
dat hij
hij het
het deed,
deed, Van
Van Hove
had
haar eens
eens gezegd,
gezegd, dat
dathij
hij(Keen
«een weinig
weinig deed
deed aan
aan vioolv,
vioo1»,
had haar
nadat hij
hij haar
haar terloops
terloops had
had gevraagd
gevraagd of
ofzezemusiceerde.
musiceerde.
nadat
Ze luisterde.
luisterde.
klonk als
als de
deklagende
klagendestem
stemvan
vaneen
eeneenzaam
eenzaam kind,
kind, dat
dat
Het klonk
li.efzijn,
zijn,
zonder zijne
zijne moeder,
moeder, en
en zonder
zonder anderen,
anderen, die
die het
het lief
zonder
ronddoolt in
ineen
eenvreemde,
vreemde,verlatene
verlatenestraat
straat;
vanheel
heelver
verscheen
scheen
; van
tot haar
haar door
door tetedringen
dringen;
alskwam
kwamhet
hetweeke
weekegezang
gezangvan
van
het tot
; als
de viool
viool uit
uit een
een ander
ander huis,
huis, zoo
zoo zacht
zacht en
en innig
innig was
was het
hetvan
van
de
ingehouden hartstochtelijkheid.
hartstochtelijkheid. Het
Hetwas
washaar
haareerst
eerstonbegrij.
onbegrijingehouden
pelijk, wel innig
innig en
en droef
droefvan
vanweeke,
weeke,deinende
deinendegedragenheid,
gedragenheid,
pelijk,
maar zonder
de zin
zinvan
vanhet
hetspel
spel
haardoordrong.
doordrong.
maar
zonder dat
dat de
tottot
haar
weldra werd
werd dedeweenende
weenendeweemoed
weemoedhaar
haartot
totdroeve
droeve
Doch weldra
klaarheid. Dit was
was de
demelancholie,
melancholie, dit
ditwas
wasdededroefheid,
droefheid,
klaarheid.
waarvan Van
Hove nooit
nooitgesproken
gesprokenhad,
had,maar
maardie
diezezevan
vanden
den
waarvan
Van Hove
af
aan
had
geweten
om
zijn
wezen;
die
als
een
eersten
dag
eersten dag af aan had geweten om zijn wezen ; die als een
fluïde van
van weemoed
weemoed op
ophaar
haaroverging
overgingen
enininhare
hareziel
zielhet
hetvet..
verfluïde
langen wekte
wekte om te
te weten
weten zijn
zijn innigst
innigstgevoelen.
gevoelen.
langen
Het spel
spelwerd
werdkrachtiger
krachtiger;; langzaam
langzaam zwelden
zwelden de
de luidere
luidere gelui.
gelui.
Het
aan, tot
totdedezachte,
zachte,ingehoudene
ingehoudeneklacht
klachtwerd
werddedeweenende,
weenende,
den aan,
weeke hulpkreet
hulpkreet van
vaneen
eeneenzamen
eenzamenwereldling
wereldling;
wonderlijk,
weeke
; wonderlijk,
maar van
beangstigend mysterie
mysterie waren
Corrie de
de lange,
lange,
maar
van beangstigend
waren voor
voor Corrie
mineurende tonen,
die plotseling
plotseling uitsnikten
uitsnikten in
in een
een kort.afge.
kort.afge.
mineurende
tonen, die
broken klankenval.
klankenval. Matelooze
Matelooze droefheid
droefheid sprak
sprak tot
tothaar
haar uit
uit
broken
hartstochtelijke
smart doolde
doolde erer
- stochtelijke spel;
spel ; duistere,
duistere, doodelijke
doodelijke smart
dit hart
die lage,
lage,vibreerende
vibreerendetonen,
tonen,waaruit
waaruitop.huiverde
op.huiverdede
deellende
ellende
in die
van den
den eenzame.
eenzame. Plotseling
Plotseling werd
werd het
het hooger
hooger en
enheller
heller;; als
als
van
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de expressie
expressie van
van heftiger
heftiger smart
smart voelde
voelde ze
ze het
hetsnijden
snijden door
door
de
haar ziel;
wild. snerpende wanhoopstonen
wanhoopstonen ;; de
de bekentenis
bekentenis der
der
haar
ziel ; wild,snerpende
vertwijfeling van
doodmoe.gestredene ziel.
ziel.
vertwijfeling
van een doodmoe,gestredene
Langzaam~aan werd
het zachter,
zachter, alal zachter,
zachter, ofofereriemand
iemand
werd het
Langzaam,aan
ging
sterven, die
die na
naeen
eenlangen,
langen,wilden
wildendoodsstrijd
doodsstrijd met
met een
een
ging sterven,
berustend verlangen
verlangen zijn
zijn verscheiden
verscheiden wacht.
wacht. ....
berustend
..
was alles
alles weer
weer stil,
stil,maar
maar het
hetscheen
scheen haar,
haar, of
ofdedelaatste
laatste
Nu was
weeke weeklanken
weeklanken nog
nogdroomend
droomendruischten
ruischtendoor
doorde
derustigheid
rustigheid
zich met
met de
de eene
eene
van het
het groote
groote huis.
huis. Ademloos
Ademloos wachfte
wachtte ze, zich
van
hand vasthoudend
vasthoudend aan
balustrade van
trap: ; ze
ze voelde
voelde
hand
aan de
de balustrade
van de
de trap
het kloppen
kloppen van
van haar
haar hart
hart heftig
heftig en
ensnel,
snel,enentranen
tranenwelden
weldenin
in
haar
Een machtige,
machtige,nooit,gekende
nooit-gekendeaandoening
aandoeningvervulde
vervulde
haar oogen. Een
haar,
trilde door hare
haar, trilde
hare ziel
ziel met
metstaeg,sterker
staeg-sterker aanzwellende
aanzwellende gol,
gol.
plotselingeen
eengroot
grootverlangen,
verlangen,naar
naar
vingen. Toen
Toenvoelde
voeldezezeplotseling
vingen.
hem
toe te
te gaan,
gaan,om
omhem
hemtroost
troostte te
brengeninindedeeenzaamheid
eenzaamheid
hem toe
brengen
van
zijn bestaan.
bestaan. Want
Want zijn
zijn spel
spelwas
wasvoor
voorhaar
haarde
deopenbaring
openbaring
van zijn
ofde
desluyer
sluyer
geweest
van zijn
zijn innigste
innigste leven,
leven, het
hetwas
was haar,
haar, of
geweest van
van mysterie,
mysterie, dien
tot nu
nu toe
toegeweten
gewetenhad
hadom
omzijn
zijnwezen,
wezen,
van
dien ze tot
ofhaar
haargetoond,
getoond, als
alsiets
ietsreëels
reëels
voor haar
haar werd
werd opgelicht
opgelicht;; of
voor
ofhij
hijhaar
haarzeide
zeide
getoond
werd de
de leegheid
leegheid van
vanzijn
zijnbestaan
bestaan;; of
getoond werd
op.
zijn
verlangen
naar
een
verwante
ziel,
die
met
hem
wilde
zijn verlangen naar een verwante ziel, die met hem wilde op,
gaan
één gemeenschappelijk
gemeenschappelijk dragen van de dingen des
des levens.
levens.
gaan, in
in één
Ze
wachtte, maar
maar alles
alles bleef
bleef stil,
stil, en
enverwonderd,
verwonderd, als
als ont,
ontZe wachtte,
hooge, lange
lange gang,
gang,
wakende,. .vond
wakende,
vond ze
ze zich.zelve
zichszelveterug
terugin
in de
de hooge,
waar het
matglas omgeven
omgeven licht
licht van
van de
deelectrische
electrischelamp
lamp
waar
het door matglas
een zachten,
zachten, getemperden
getemperden glans
de witte
wittemuren.
muren. Ze
Ze
een
glans wierp
wierp op de
peinsde nog even,
even, zonder
zonderzelf
zelfteteweten
wetenwaaraan
waaraanzezedacht,
dacht, met
met
peinsde
haar
éven reageerend
reageerend op
op de
depas
pasdoorleefde
doorleefdeemotie
emotie;; toen
toen
haar geest
geest éven
zacht het gebouw,
gebouw, en
en ging,
ging, dicht
dicht langs
langs de
dehuizen,
huizen,
verliet
verliet ze zacht
Dedingen
dingen
door de
de vroege
vroege donkerte
donkerte van
van den
denFebruari,avond.
Februari.avond. De
door
de straat
straat gingen
gingenvagelijk
vagelijklangs
langshaar
haarvoorbij
voorbij;; het
hetmenschen,
menschen.
van de
rumoer, het
geratel van
rijtuigen, het
het gonzend
gonzend aan,
aan~ en
en weg,
wegrumoer,
het geratel
van rijtuigen,
snorren
de trams
trams mengde
mengde zich
zichininhaar
haar gehoor
gehoor tot
tot een
een
snorren van
van de
onbestemde
geluidsgewaarwording, die
ze hoorde
hoorde zonder
zonder tete
onbestemde geluidsgewaarwording,
die ze
onderscheiden.
onderschei den.
Toen ze
ze thuis
thuis was
was werd
werd ze
zekalmer,
kalmer, begon
begon ze
zena
natetedenken
denken
Toen
over wat
wat er
er diep
diepininhaar
haarwoelde
woeldeenenwerkte
werkte;
; 's avonds al vroeg
ze hoofdpijn
hoofdpijnvoor
voorenen
ging
naar
haar
slaapkamertje,
wendde ze
wendde
ging
naar
haar
slaapkamertje,
voelende heel
heel sterk
sterk een
een behoefte
behoefte om
om alleen
alleen te
te zijn,
zijn, alleen
alleen tete
voelende
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denken.
Ze kleedde
kleedde zich
zichuit,
uit,maar
maarging
gingniet
nietdadelijk
dadelijknaar
naar
denken. Ze
bed;; ze
een poos
poos inindedekamer
kamerheen
heenenenweer,
weer,tot
totzezevoor
voor
bed
ze liep een
den spiegel
spiegel bleef
bleefstaan,
staan, zich,zelve
zich~zelve een
een poos
poos beschouwend
beschouwend in
in
den
overrompe~
doelloos mijmeren.
mijmeren. Als bij
bij plotselinge,
plotselinge, haar
haar zelve
zelve overrompe,
lende
intuïtie voelde
voelde zezetoen,
toen,dat
datzezehare
harezelfstandigheid,
zelfstandigheid,haar
haar
lende intuïtie
zich~zelftetestaan,
staan,voor
voorhem
hemgaarne
gaarne
voortdurend
op zich,zelf
voortdurend willen
willen om op
ten offer
offer zou
zou brengen
brengen;; dat
dat het
hethaar
haareene
eenezegening
zegeningzou
zouwezen,
wezen,
ten
wanneer
wilde aannemen
aannemen haar
haar troost,
troost, hare
haretoewijding,
toewijding,
wanneer hij
hij wilde
geheel haar
haar zelf,
zelf, haar
haar liefde.
liefde.
geheel
Even
bed, maar
maar het
het duurde
duurde nog
nog lang,
lang, vóór
vóór
Even later
later lag
lag ze
ze in bed,
ze
sliep. InInhare
haregedachten
gedachtenwas
waseen
eenvreemde
vreemde spanning,
spanning, en
en
ze sliep.
ze peinzen.
peinzen... . Toen
Toen hoorde
hoorde ze
ze door
door de
dediepe,
diepe,
aldoor
bleef ze
aldoor bleef
avondlijke
stilte weer
weer opeens
opeensdedeweenende,
ween ende,hartstochtelijke
hartstochtelijke
avondlijke stilte
klacht
van
zijn
vioolspel,
en
met
het
gelaat
in
haarkussen
kussen
klacht van zijn vioolspel, en met het gelaat in haar
ze zachtjes
zachtjes te
te schreien.
schreien.
begon ze
«Ik heb
een typiste
typiste op
opmijn
mijnkantoor,»
kantoor,» zeide
zeide Van
Van Hove
Hove
heb een
dienzelfden avond
die op
op zijn
zijn
dienzelfden
avond tegen
tegen zijn
zijn vriend
vriendDe
De Waerdt,
Waerdt, die
kamer
een causeuse
causeuse lag.
lag.
kamer op
op een
«Een
vroeg De
DeWaerdt,
W aerdt,enenhijhijblies
bliesden
denrook
rookvan
van
«Een typiste?» vroeg
zijn
sigaret
in
een
kringetje
weg.
«Wat
doe
je
dáár
nou
mee.»
zijn sigaret een kringetje weg. «Wat doe je clAár nou mee.»
«Och, 't't is hoofdzakelijk
hoofdzakelijk voor
voor't 'tcopieerwerk
copieerwerk;; de
deklerken
klerken
cOch,
kunnen
't werk
Je moet
moet ze
ze eens
eens komen
komen zien
zien;; ze
'7.e is
is
kunnen 't
werk niet
niet af.
af. Je
de moeite
moeite waard.»
waard.»
«Hoe oud
oud?» informeerde
W aerdt niet
niet zonder
zonder belang,
belang~
«Hoe
informeerde De
De Waerdt
stelling.
beschouwde zich~zelf
een kenner
kenner van
van
stelling. Hij
Hij beschouwde
zich,zelf als
als een
vrouwelijk
zijn lange,
lange, woelige
woelige jeugd
jeugdhad
hadhem
hemdan
dan
vrouwelijk schoon,
schoon, en
en zijn
ook
wel in
in de
degelegenheid
gelegenheid gesteld,
gesteld, desbetreffende
desbetreffende kennis
kennis op
op
ook wel
doen.
te doen.
«Zeventien,»
Charles. et
«'tIs
Is een
een lief
liefdiertje.
diertje. Niet
Niet
cZeventien,» antwoordde
antwoordde Charles.
erg
groot,
en
god~zoo'n
lief
gezicht.
Donkerblond
haar,
en
erg groot, en god,zoo'n lief gezicht. Donkerblond haar, en
een
paar oogen
als bloemen.
bloemen. Als
Als 't niet
gek was,
was, werd
werd ik
ik
een paar
oogen als
niet te gek
er
verliefd op.
op ...
er verliefd
. .»»
W aerdt gewichtig,
gewichtig, «ik
«ikkom
komeens
eenskijken.»
kijken.»
«Hm», deed
deed De Waerdt
Op't 't
kantoornatuurlijk
natuurlijk
«Ja, maar
maar dat
dat gaat
gaat maar
maar zóó
zóó niet.
niet. Op
eja,
kantoor
niet;; daar
daar zitten
klerken, en
en Horn,
Hom, de
deboekhouder.»
boekhouder.»
zitten de klerken,
niet
Dan
doe
ik,
of
ik
ook
eenkantoor,sjors
kantoor~sjors
«Dat geeft
niks.
geeft niks. Dan doe ik, of ik ook een
ben, een
een compagnon
compagnon van
zoo.»
ben,
van je
je of zoo.»
ook
«En eigenlijk
eigenlijk gezegd,»
gezegd,» ging
ging Charles
Charles voort,
voort, «hou
ahou ik
ik ze ook
(‹En
zetbch
toch
liever voor
voor me.zelf.
me-zelf. Trouwens,
Trouwens, als
als jij
jij er
er aan
aan raakt,
raakt, is
is ze
liever
niks meer.»
gauw 'lilts
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gaf De Waerdt
Waerdt kalm
«Dankje,» gaf
hij even
even zijn
kalm terug,
terug, terwijl
terwijl hij
zijn
pot verwijt
verwijt den
den ketel.»
gouden lorgnet
lorgnet verschoof.
verschoof. 0:De
gouden
«De pot
«Ik moet
voorzichtigzijn.
zijn. Hier
«Ik
moet natuurlijk
natuurlijk voorzichtig
Hier in
in huis
huis heb
heb jeje
de klerken
de
klerken en
en de
de meiden.
meiden. ''s
s Avonds
woont in
Avonds is
is ze weg;
weg ; ze
ze woont
Leiden en eIken
elken avond
avond gaat
ze naar
naar huis.»
Leiden
gaat ze
«Wat doe je
«Wat
je nog
nog langer
langer met
met dit
dit groote
hernam De
groote huis», hernam
Waerdt. «Ik
zou jejedanken
danken om
om alleen
alleen in
in zoo'n klooster
«Ik zou
klooster te
wonen. Hoe
wonen.
Hoe lang
lang is
is je
je ouwe
ouwe heer
heer al
al dood?»
dood ?»
«Een maand
maand of
of tien,» antwoordde
Charles.
antwoordde Charles.
(c«Nou,
Nou, en
en al
al dien
dien tijd
tijd zit je je te verkniezen in dit reuzepakhuis.»
»Ja,
ik zal
»J
a, ik
zal er
er maar
maar haast
haast mee
mee uitscheien. Ik
er alal meer
meer
Ik heb er
op kamers
kamers te
te gaan
gaan wonen,
wonen, en
eneen
eenafzonderlijk
afzonderlijk
over
over gedacht,
gedacht, op
kantoor te huren. Maar
kantoor
Maar't't is zoo'n verandering, zoo'n
... "
zoo'n soesah
soesah...„
zit die typiste
's middags, tusschen de kantooruren ?»
Waar zit
typiste'smiddags,
»»Waar
vroeg De W
Waerdt
aerdt verder.
blijft ze toch
toch niet
niet hier?»
vroeg
verder. «Dan
«Dan blijft
«Ze eet
eet in een
in de
een melksalon in
de Korte
Korte Poten;
Poten ; dat
dat is familie
het te
te
van haar.
haar. Maar
Maar je
je gaat
gaat er
er niet
niet naar
naar toe
toe hoor;
van
hoor ; als
als ik
ik het
kom....
. .»»
weten kom
«Nee,
«N
ee, wees
wees gerust;
zal me
me niet
niet encanailleeren met
met jouw
gerust ; ik
ik zal
typistes,» antwoordde
antwoordde De Waerdt met superieure
superieure minachting.
Even
later vertrok
vertrok hij,
en Charles
Charles bleef
bleef alleen
alleen achter.
achter. Hij
Hij
Even later
hij, en
voelde spijt,
dat hij
hij De
De Waerdt over
Corrie gesproken
gesproken had.
had.
voelde
spijt, dat
over Corrie
Van
Van den
den beginne
beginne af
af aan
aan had
had hij
hij geweten,
geweten, dat
dat zij geheel en
al stond
stond buiten
buiten en
en boven
bovendedesfeer,
sfeer,waarin
waarinhij
hij leefde
leefde:: de wilde
al
fuiven
fuiven met
met zijn
zijn vrienden
vrienden;; zijn
zijn omgang
omgang met
met de vrouwen
vrouwen uit
uit
het Haagsche
Haagsche demi,mondaine
demi.mondaine leven
leven;; zijn
zijn losbandig en
en nutte,
nutte.
loos bestaan.
..
bestaan ...
wistniets
nietsvan
vandedekringen,
kringen,waarin
waarinhijhijdagelijks
dagelijksverkeerde
verkeerde;;
Zij wist
hare
hadhem
hemererdadelijk
dadelijk op
op
hare vrije,
vrije, naïeve wijze
wijze van
van doen
doen had
gewezen. .... Stond
Stond zij
zij ininhaar
haaronbewuste
onbewusteonschuld
onschuld niet
niet ver,
ver,
ver boven
boven hem,
hem, die
diehet
hetleven
levenkende
kendevan
vanzijn
zijn
afschuwelijksten
ver
afschuwelijksten
kant, en
en de
de energie
energie miste
miste om
om gehoor
gehoor te
te geven
gevenaan
aan de
de zwakke
kant,
stem
stem in hem,
hem, die
die hem
hem zeide dat alles nog wel
wel weer
weer kon
kon worden
als toen
toen zijne moeder
moeder nog
nog leefde
leefde?
?
Achterover liggend
liggend in
in zijn
zijn stoel,
stoel, dedetoppen
toppenzijner
zijnervingers
vingers
Achterover
tegen elkander,
elkander, dacht
dacht Charles
Charles na.
na.
Zijne
. . die was
was nu
nu al
al bijna twaalf
twaalfjaren
jaren dood. Hij
Hij
Zijne moeder ....
zestien jaren
jaren geweest,
geweest, toen
toen zij
zij stierf
stierf...
had haar altijd
was zestien
. . . hij had
aangehangen
met een
aangehangen met
een dwepende
dwepende liefde,
liefde, als voelde
voelde hij,
hij, dat
dat in
in
hare.
hare. teederheid
teederheid de kracht
kracht zou
zou moeten
moeten worden
worden geopenbaard,
geopenbaard,
die
die noodig
noodig was om
om zijne
zijne al te
te wankele
wankele schreden
schreden teterichten.
richten.
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twaalf jaren,
jaren, die
diesedert
sederthaar
haardood
doodverloopen
verloopenwaren,
waren,
De twaalf
gingen in
in een
een lange
lange gedachten,golving
gedachten.golving door
zijn geest.
Zijn
gingen
door zijn
geest. Zijn
aan de
de academie
academie —
- hij
hij had
had ininLeiden
Leidengestudeerd,
gestudeerd, eerst
eerst
leven aan
de rechten,
rechten, en
en toen
toeninindedemedicijnen,
medicijnen, maar
maarzonder
zonderresul,
resul.
in de
taat . .". . zijn
terugkeer in
Haag, en
endedeverwijdering,
verwijdering,
taat
zijn terugkeer
in Den Haag,
langzaam-aan grooter,
zijn vader
vader ...
zijne reizen,
reizen, en
en zijn
zijn
langzaam,aan
grooter, van
van zijn
. . . zijne
leven in
inBrussel
Brusselen
enParijs,
Parijs, plotseling
plotseling geiindigd,
geëindigd, toen
toen
losbandig leven
zijn vader hem noodzaakte, naar
naar Holland
Holland
het naderend einde van zijn
terug te
te komen.
komen.
terug
de oude
oude heer
heer Van
VanHove
Hovegestorven
gestorvenwas,
was,had
hadCharles
Charles
Toen de
affaire maar
maar overgenomen,
overgenomen, zooals
zooalsvan
vantetevoren
vorencontractueel
contractueel
de affaire
met den
den compagnon
compagnon in
in Amsterdam
Amsterdam was
was vastgesteld.
vastgesteld. Dat
Dat was
was
met
een zakenman
zakenman. .... . Charles
niets aan
aan . ..
het was
was geen
geen
een
Charles deed
deed er
er niets
. . het
werk voor hem,
hem, vond
vond hij.
hij...
Hij had
hadererhet
hetgrootste
grootstekapitaal
kapitaal
werk
. . Hij
dat was
was ook
ookiets.
iets. .... Zijn
Zijnleven
levenwas
wasledig
ledigvan
vanwat
watalleenlijk
alleenlijk
in . .... dat
dat leven
leven duldelijk
duIdelijk en
enbeminnenswaard
beminnenswaard kan
kan maken.
maken. Zijne
Zijne
dat
muziek openbaarde
openbaarde hem
in zijn
zijn beste
besteoogeblikken,
oogeblikken, dat
dater
er
muziek
hem wel in
hem reine
reine intenties
intenties sluimerden,
sluimerden, maar
maar hij
hij miste
miste de
de kracht...
kracht. ..
in hem
bewustzijn maakte
maakte hem
hem zwaarmoedig
zwaarmoedig en
enonverschillig,
onverschillig, en
en
Dat bewustzijn
juist deze
deze onverschilligheid
onverschilligheid trok
trok hem
hemnanadagenlange
dagenlangegrijze
grijze
juist
gelijkmoedigheid weer
sfeer van
van giftig
giftiggenot.
genot.
gelijkmoedigheid
weer terug
terug in
in de sfeer
Door de
deberegende
beregende ruiten
ruiten staarde
staarde hij
naar buiten,
in den
den
hij naar
buiten, in
tuin. De
DeMaartsche
Maartsche dag
dagwas
wasgrijs
grijsenenstil
stil;
klammekastanje,
kastanje.
tuin.
; dedeklamme
stammen
de knoestige
knoestige takken
takken onbewogen
onbewogen ten
ten hooge.
hooge.
stammen hieven
hieven de
111.

volgenden dag
dag onttnoefte
ontmoette hij
Het
Den volgenden
hij Corrie
Corriein
in de
de gang.
gang. Het
was tvvaalf
twaalf uur, en
en zij
zijwilde
wildejuist
juistweggaan.
weggaan.Maar
Maarhij
hijhield
hieldhaar
haar
staande, want
want hij
hij zag
zag dat
·dat ze
ze zeer
zeer bleek
bleek was
was en
en er
er vermoeid
vermoeid uitzag.
uitzag.
«Scheelt
iets?»
hij zacht.
zacht.
vroeg hij
«Scheelt u iets
?» vroeg
Ze
ontkende, en
en wilde
wildemet
met
afgewendgelaat
gelaatdoorloopen.
doorloop en.
Ze ontkende,
afgewend
Doch Charles
Charles verhinderde
verhinderde dat
dat door
door verder
verder tetevragen.
vragen.
«Het werk
werk vermoeit
vermoeit uu misschien
misschien te
te veel
veel;; type,writen
type-writen vergt
vergt
of....
nog
iets van
van de
dezenuwen
zenuwen;; of.
nog al iets
. .:*»
Hij zweeg
zweeg even,
even,want
wantdedeklerken
klerkenkwamen
kwamen uit
uit het
het kantoor,
kantoor, en
en
beiden
even op
opzij,
zij,om
omdedeondergeschikten
ondergeschikten tetelaten
laten
beiden gingen
gingen ze even
passeeren.
T
oen vervolgde
vervolgde hij
hij::
Toen
«Ik zou natuurlijk
natuurlijk niet
niet graag
graag een
een indiscrete
indiscrete vraag
vraag willen doen,
doen,
maar
hinderde ... »
maar het
het zou
zou kunnen
kunnen zijn,
zijn, dat iets op het kantoor u hinderde...»
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Ze zag
Ze
zag hem
hem aan,
aan, en
en zeide
zeide snel
snel::
er
is
niets
;
heusch
niet,
qNeen er
'<Neen
niets; heusch niet, meneer.»
meneer.»
Maar
tranen in
haar mooie
oogen, en
en een
eenvreemde
vreemde
Maar hij
hij zag
zag tranen
in haar
mooie oogen,
trilling van
van sinds
sinds lang niet gevoelde
trilling
gevoelde teederheid
teederheid doorgolfde
doorgolfde hem.
hem.
«Komt
mee,» zeide
zeide hij
hij;; ezu
«u moet
moet iets
iets drinken
drinken om
om
«Komt u eens
eens mee,»
dat uuerg
ergnerveus
nerveus bent.»
bent.»
wat te kalmeeren,
want ik
ik zie, dat
wat
kalmeeren, want
Het was
was haar,
haar, of
of de
de zachte
zachte klank
klank zijner
zijner stem
stem zonk
zonk ininhare
hare
ziel
als eene
eene zoete,
zoete, weldadige
weldadige lafenis
lafenis;; ze
ze volgde
volgde hem
hem ininzijne
zijne
ziel als
kamer, hetzelfde
hetzelfde vertrek
vertrek waar
waar ze
ze den
den eersten
eersten morgen
morgen was
was
kamer,
binnengelaten.
«Gaat
zitten,» overreedde
overreedde hij,
hij, «ik
«ik zal
zaliets
iets voor
voor
«Gaat u maar
maar eens
eens zitten,»
u klaarmaken.»
klaarmaken.»
Werktuigelijk
zich neer
neer in
in den
den door
doorVan
VanHove
Hoveaan,
aan.
Werktuigelijk liet
liet ze
ze zich
geschoven
crapaud; ; een
oogen, want
want
geschoven crapaud
een oogenblik
oogenbliksloot
sloot ze
ze de
de oogen,
ze
voelde zich,
zich, na
na den
dennagenoeg
nagenoegslapeloozen
slapeloozennacht,
nacht,werkelijk
werkelijk
ze voelde
afgemat en ontdaan.
afgemat
ontdaan.
Charles
een glas
glasmet
metwater,
water, en
engoot
gootererenkele
enkeledruppels
druppels
Charles vulde een
in van
van een
een zenuwstillend
zenuwstillend middel.
middel.
Toen liet
liet hij
hij haar
haar drinken.
drinken.
?»
al over
over?»
«Gaat het al
«0 ja,
ja, dank
dank uu wel.»
weL»
lachte even,
even, en
en plotseling
plotseling flitste
flitste het
hetdoor
doorhem
hemheen,
heen, hoe
hoe
Ze lachte
mooi zij
zij was,
was, met
met haar
haar lachend
lachend rood
rood mondje,
mondje, en
en den
den terug,
terugmooi
keerenden blos
de wangen.
wangen.
keerenden
blos op de
zich goed
genoeg om
om van,middag
van.middag te
komen?? U
«Voelt uu zich
goed genoeg
te komen
anders gerust
gerust weg
weg kunnen
kunnen blijven.»
blijven.»
zoudt anders
maar ik
meneer. 't Is al heelemaal beter.»
beter.»
ik kan
kan best komen, meneer.
«0, maar
mijmeegegaan
meegegaanbent,»
bent,»
«'t Is
toch maar
maar goed,
goed, dat
datu ueven
evenmet
met
e't
Is toch
mij
hij lachend.
lachend. «Ik
«Ikheb
hebvroeger
vroegervoor
voordokter
doktergestudeerd.»
gestudeerd.»
zeide hij
stond op
op om
omheen
heentetegaan,
gaan,maar
maarzich
zichplotseling
plotselingomkee,
omkee.
Ze stond
rend, zeide
zeide ze
ze::
rend,
dank u voor
voor uw
uwvioolspel
vioolspelvan
vangisteravond
gisteravond;; ik
ik heb
hebhet
het
«Ik dank
gehoord.»
Verrast zag
zag hij
hijhaar
haar aan,
aan, enenzich
zichplotseling
plotselingherinnerende,
herinnerende,
Verrast
hij::
sprak hij
«Gisteravond?? o0 ja, ik
ik was
was niet
nietprettig
prettiggestemd
gestemd;
danspeel
speel
«Gisteravond
; dan
Hebtu geluisterd
u geluisterd?
Datwas
wastoch
tochheusch
heusch
ik wel
wel eens
eenswat.
wat. Hebt
ik
? Dat
een beetje
beetje ondeugend
ondeugend van
van u.»
u.»
een
ze
wou
weggaan,
voeldehij
hijeen
eensterk
sterk opko,
opko.
En
ziende,
dat
En ziende, dat ze wou weggaan, voelde
houden, met
met haar
haar door
door
mend verlangen,
verlangen, om
mend
om haar
haar bij
bij zich
zich te
te houden,
het waar
waar zijn
zijn?? Zou
Zou zeze
spreken over
over zijne
zijne muziek.
muziek .... . Zou
te spreken
Zou het
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dat zijn
zijn vioolspel
vioolspel de uifing
uiting was
was ge,
ge~
hebben gevoeld,
gevoeld, dat
heusch hebben
weest van zijne
zijne innigste
innigste gedachten?
gedachten?
weest
zal eens
eens wat
wat voor
voor u
u spelen,
spelen, als
als uu 't goed vindt,»
vindt,» zeide
zeide
«Ik zal
hij.
«Mag ikik?»
hij. «Mag
?»
En dadelijk
dadelijk antwoordde
antwoordde zeze:
:
«0,
ik wil
wil graag
graag luisteren.
luisteren. Het was
was zoo
zoo mooi
mooigisteravond,
gisteravond,
(.(0, ik
en tegelijk
tegelijk zoo
zooangstig
angstigenentreurig.:0
treurig.»
«Wannéér dan
Van~avond?»
(cWannéér
dan....
. . Van,avond
?»
bloosde, en
en zeide
zeidetoen
toen:
Ze bloosde,
:
«Goed.»
zevertrokken.
vertrokken. Hij,zelf
Hij~zelfliet
liethaar
haar
Een oogenblik
oogenblik later
later was
was ze
Een
uit en
en zag
zaghaar
haarnog
nogeen
eenoogenblik
oogenblikna,
na, toen
toenze,
ze,rank
ranken
engracieus
gracieus
figuurtje,
de huizen
huizen voortstapte.
voortstapte. Toen
T oenging
ginghij
hijnaar
naar
figuurtje, langs
langs de
lange, witte
witte
binnen. en
liep in
in gedachten
gedachten verzonken
verzonken door
binnen,
en liep
door de lange,
Had hij
hijwel
welgoed
goedgedaan,
gedaan,het
hetmeisje
meisjeop
opdeze
dezewijze
wijze
gang.
gang. Had
verbinden? Mocht
Mochthij
hijhunne
hunneverhouding,
verhouding,
nader aan
aan zich
zich te
te verbinden?
nader
tot nu
nutoe
toezuiver
zuiverwas
wasgeweest
geweest
van
superieurtot
totonder,
onder~
die tot
alsals
van
superieur
geschikte, wel
Zou het
het voor
voorhaar
haar., het
het reine,
reine, een,
een~
geschikte,
wel wijzigen?
wijzigen ? Zou
voudige
kind, dat
dat in
in alles
alleswat
wathaar
haaromringde
omringdeden
denweerschijn
weerschijn
voudige kind,
vond van eigen onschuld, niet
nietgevaarlijk
gevaarlijk zijn,
zijn, omgang
omgangtetehebben
hebben
mede~
met hem,
hem, den
den viveur,
viveur, die
die tot
totvoldoening
voldoeningvan
vaneigen
eigenlust
lustmede,
met
hielp
aan de schennis
schennis van
van wat
wat in
in haar
haar nog
nogleefde
leefdeininallerhei,
allerhei~
hielp aan
ligsten staat?
staat?
Maar
hij voelde
voeldeeen
eeninnig
innigverlangen
verlangennaar
naarhare
hareteederheid,
teederheid,
Maar hij
naar haar vertrouwen.
vertrouwen.
naar
Zouzezehem
hemwaarlijk
waarlijk
Hij dacht
dacht terug
terug aan
aan zijn
zijn vioolspel.
vioolspel. Zou
Hij
hebben
begrepen?? Zou
Zouzezeininzijn
zijnspel
spelhebben
hebbenverstaan
verstaan het
het
hebben begrepen
doorniemand
niemandgeweten
gewetenofofbegrepen.
begrepen
tragische
zijn leven,
leven,dat
datdoor
tragische van zijn
werd?? Ze
nog zoo
zoojong.
jong.. ..
Zouhare
hareziel
zielkunnen
kunnenvoelen,
voelen,
werd
Ze was nog
. Zou
kunnen
gloeyende, felle
felle passie,
passie, de
de
kunnen begrijpen
begrijpenhet
het leed
leed van
van de
de gloeyende,
datdededoodsnacht
doodsnachtnadert,
nadert, dat
dat
wanhoop van
ziel die
die weet
weetdat
wanhoop
van de ziel
de eigen
eigen schoonheid
schoonheid zal
zalverstikken
verstikkenininpoelen
poelenvan
vanbegeerte
begeerte?
...
? ...
Zou ze
ze hem
hemkunnen
kunnentroosten
troosten?
Hijgeloofde
geloofdehet,
het,want
wantalleen
alleen
? Hij
hem een
een weldoende
weldoenderust.
rust.
hare tegenwoordigheid
hare
tegenwoordigheid gaf hem
Met
het hoofd
hoofd in
indedehanden
handen dacht
dacht hij
hij na.
na. Zou
Zou ze
zehem
hem
Met het
leefde?..
Zij, een
een
kunnen
sfeer waarin
waarin hij
kunnen opheffen
opheffen uit
uit de
de sfeer
hij leefde
? . . . Zij,
doen...
Hij schudde
schudde het
het hoofd,
hoofd,
kind nog in
in haar
haar denken
denken en
en doen.
kind
. . Hij
hij niet
niet mècht
mocht nemen
nemen haar
haar vertrouwen.
vertrouwen. Hij
Hij
begrijpend,
begrijpend, dat
dat hij
zich~zelf overmeesteren,
overmeesteren, en bedacht
bedacht al
al een
een voorwendsel
voorwendsel
wilde zich,zelf
ze 's middags in
in zijne
zijne kamer
kamer zou
zou komen
komen;;
te verhinderen,
verhinderen, dat
dat ze
om te
hij zou
zou kunnen
kunnen zeggen,
zeggen, dat
dat hij
hij geen
gee!l tijd
tijd had,
had, dat
dat hij
hij de
de
hij
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stad
uit moest
moest ofofdatdat
plotseling
familiebezoekgekregen
gekregen
stad uit
hijhij
plotseling
familiebezoek
had.....
...
had
Maar
zag hij
hij weer
weer haar
haar zacht.lachend
haar
zacht,lachend mondje,
Maar dan
dan zag
mondje, haar
hoorde hij
hij weer
weer
haar slank
mooie oogen, haar
slank figuurtje.
figuurtje. ..
. . Dan
Dan hoorde
haar
stemgeluidje ; ze
mooi gevonden,
gevonden, zijn
zijn
haar lief stemgeluidje
ze had
had het
het zoo
zoo mooi
treurig. .. .
vioolspel, en
en tegelijk
vioolspel,
tegelijk zoo angstig
angstig en
en treurig.
Charles
eindigde met te
te beredeneeren, dat
Charles eindigde
dat het zijn schuld
niet
Kon hij
hij het
hethelpen,
helpen, dat
datdedeklerken
klerkenhet
hetwerk
werkniet
niet
niet was.
was. Kon
7
Was
het
zijne
schuld,
dat
de
typiste
jong
afgekund hadden
hadden? Was het
schuld, dat de typiste
en
mooi was?
was 7 dat
dat hij
hij ze
ze van.ochtend
gang ontmoette ?7
en mooi
van,ochtend in
in de gang
dat
ze niet
niet wel
wel was
was 7? Toen
Toen moest
hij haar
haar toch
toch helpen;
dat ze
moest hij
helpen ; ...
...
de rest
de
rest was
was vanzelf
vanzelf gekomen.
gekomen. Uit
Uiteigen
eigenbeweging
beweging had
had ze
ze
geluisterd ; feitelijk
gister.avond
zezijn
zijnvraag
vraagom
om eens
eens wat
wat
gister,avond geluisterd;
feitelijk had ze
voor haar
voor
haar te
te mogen
mogen spelen,
spelen, onbewust
onbewust uitgelokt
uitgelokt....
..
Hij
nam uit
uit de
deboekenkast
boekenkast een
een deel
deel van
van Heine,
Heine, bladerde
bladerde
Hij nam
doelloos in het
halfluid :
doelloos
het Buch der Lieder, en las toen halfluid:
«Du
bist wie
wie eine
ei ne Blume,
Blume.
«Du bist
So
hold und
und schiin
schön und
und rein;
rein; ....
So hold

Dien middag
middag was
was Corrie
Corrie met
met haar
haar gedachten
gedachten niet
niet bij'
haar
bif haar
werk.
werk. In
In hare
hare ooren gonsde
voortdurend zijn
zijn stemgeluid;
gonsde voortdurend
stemgeluid ;
in haar
haar gedachten
gedachten zag
zag ze
ze zich
zich terug
terug bij
bij hem
hem op
op zijn
zijn kamer;
in
kamer ;
hoe
hoe innig
innig en
en zorgzaam
zorgzaam was
was hij
hij voor
voor haar
haar geweest;
geweest ; hoe
vriendelijk
had
hij
haar
vijf uur,
uur,
vriendelijk had hij haar toegesproken. .... Straks
Straks om
om vijf
hij voor
voor haar
haar spelen,
spelen, voor
voorhaar
haaralleen,
alleen,omdat
omdatzezezijn
zijnspel
spel
zou hij
zoo mooi
mooi en
en zoo
zoobedroefd
bedroefdgevonden
gevonden had.
had.Hij
Hijhad
hadhet
het prettig
dat zezedat
dathad
hadgezegd.
gezegd.Misschien
Misschienluisterde
luisterdeereranders
anders
gevonden, dat
wel nooit
had hij
hij alleen
alleen zich,
zich.
nooit iemand,
iemand, als
als hij
hij speelde. . .. Dan had
zelf,
zelf, niemand
niemand om
om hem
hem te
te zeggen hoe mooilhet
mooi~het was
was en hoe
hoe
treurig . . .. niemand
niemand om
hem te
te troosten. .. ..
om hem
Herhaaldelijk
vergiste ze zich
Herhaaldelijk vergiste
zich bij
bij haar copieerwerk,
copieerwerk, door op
schrijfmachine een
verkeerde letter
letter aan
aan tete slaan
slaan;; dan
de schrijfmachine
een verkeerde
ze de
dejuiste
juisteletter
letterererkrachtig
krachtig overheen,
overheen, om
om de
defout
fout
drukte ze
drukte
zoo goed
goed mogelijk
mogelijk weg
weg tetenemen.
nemen.
Toen 't vijf uur
uur sloeg,
sloeg,verlieten
verlietende
deklerken
klerkenen
ende
deboekhouder
boekhouder
gehoord,
kantoor. Ze was
was alleen,
alleen, doch
dochnauwelijks
nauwelijks had
had zezegehoord,
het kantoor.
hoe de
delaatste
laatstevan
vanhethet
personeeldedezware
zware voordeur achter
achter
hoe
personeel
ofCharles
Charles trad
trad de
de kamer
kamer in.
in. aBent:u
«Bent ~u gereed
gereed ?»
7»
zich toesloeg,
toesloeg, of
zich
vroeg
maar mee.»
mee.»
vroeg hij zacht.
zacht. «Gaat uu dan maar
Ze volgde
volgde hem
hem door
door de
de gang
gang;; hij
hij liet
liet haar
haar in
in de`
de' kamer en
schoof een
een stoel
stoel bij.
bij. Nerveus,
Nerveus, inineen
eenblijde
blijdespanning,
spanning, ging
ging
schoof
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ze ziften,
zitten, want
want ze
ze voelde
voeldeheel
heelsterk
sterkdedebekoring
bekoringvan
vanmet
methem
hem
alleen
zijn.
alleen te zijn.
dag was
was somber
somber en
engrijs,
grijs, en
enhet
hetwerd
werdalalwat
watschemerig
schemerig
De dag
in
het vertrek,
vertrek, dezelfde
dezelfdekamer
kamerwaar
waarzezeden
deneersten
eerstenmorgen
morgen
in het
ze ook
ookmet
methem
hemalleen
alleengeweest,
geweest,
was binnengelaten.
binnengelaten. Toen
was ze
was
Toen was
maar
was nu
nu toch
toch heel
heelanders.
anders.
maar het
het was
«Ik vind
het heel
heel prettig
prettig dat
dat uu ereriets
ietsvan
vanbegrepen
begrepen hebt
hebt
vind het
gisteravond,» zeide Charles,
Charles, terwijl
terwijl hij
hij zijn
zijn instrument
instrument uit
uit de
de
gisteravond,»
vioolkist
nam.·• «Ik
ben er
erook
ookeen
een
beetjedankbaar
dankbaarvoor
voor;;
vioolkist nam.
odk ben
beetje
daarom
graag wat
wat voor
voor uu spelen.»
spelen.»
daarom wil
wil ik
ik nu graag
Een oogenblik
oogenblik aarzelde
aarzelde hij,
hij, en
entoen,
toen,alsalsvergat
vergathij
hij plotseling
plotseling
Een
hare
tegenwoordigheid, zette
hij de
de viool
vioolaan
aanden
denschouder
schouder
hare tegenwoordigheid,
zefte hij
en
begon te
te spelen.
spelen.
en begon
Het was
was een
eenslepende,
slepende,gedragene
gedragenemelodie
melodie;
zachtenenrustig
rustig;
; zacht
;
eene weldadig,aandoende,
weldadig#aandoende, rhythmisch,melodieuze
rhythmisch.melodieuzeval
valvan
vanzoete
zoete
klanken,
teedere en
en wonder,goede
wonder.goede vrede
vredehaar
haar
klanken, waaruit
waaruit een
een teedere
tegenruischte, alsof
zeggen de
de rust,
rust, die
diehem
hemin
in
tegenruischte,
alsof hij
hij haar
haar wilde
wilde zeggen
haar bijzijn omgaf.
omgaf.
haar
Corrie
verrast en
verwonderd; ; ze
ze had
had dit
dit zacht,
zacht.
Corrie luisterde,
luisterde, verrast
en verwonderd
bekorende spel
niet verwacht.
verwacht. het was
was zoo
zoo geheel
geheelanders
andersdan
dan
bekorende
spel niet
den vorigen
vorigen avond, zoo
zoo vredig
vredig en
en vroom,
vroom, zoo
zookalin
kalm en kuisch...
kuisch ...
Het was
was als
als had
had hij
hij haar
haar geheel
geheel vergeten.
vergeten. Het
Hetduister
duister van
van
den vroegen,
vroegen, grijzen
grijzenvoorjaarsavond
voorjaarsavond duisterde
duisterde aan, wegscheem,
wegscheem.
rend
vage vormen
vormen alle
alle schepte
schepte van
vanlijning.
lijning. De
Dekamer
kamer weld
werd
rend in vage
van een
een vreemde,
vreemde, wondere
wondere innigheid
innigheid vervuld
vervuld;; het
het scheen
scheen het
het
van
luisterende meisje,
de essence
essence van
vanhet
hetzoete
zoeteklanken,
klanken.
luisterende
meisje, als
als bleef de
spel
zweven in
in de
deruimte,
ruimte, deinend
deinend iningolvingen
golvingenvan
vanschoonen
schoonen
spel zweven
weemoed tusschen
tusschen al
al de
deonbewogene
onbewogenedingen
dingen:: de
debreed,ge,
breed.ge.
weemoed
spreide
blaren van den
den waayerpalm
waayerpalm in
in den
denkamerhoek
kamerhoek bij
bijhet
het
spreide blaren
venster;
stil en
en statig
statigininzware
zwareplooyingen
plooyingendonker,rood
donker.rood
venster ; de
de stil
neerhangende
gordijnen;; de
de lage
lagezwart,marmeren
zwart-marmeren schoorsteen
schoorsteen
neerhangende gordijnen
met
het bronzen
bronzen beeldwerk,
beeldwerk, en
en daarboven
daarboven de
de groote
groote spiegel,
spiegel,
met het
rijk en
weelderig in
in gulden
gulden lijst
lijst van
vankrullend
krullendbaroc.
baroc.
rijk
en weelderig
Met
eerbied luisterde
luisterde ze,
ze, terwijl
terwijl zezebeschroomd
beschroomd naar
naar hem
hem
Met eerbied
opzag.
Het
spel werd
werdzachter,
zachter,alalzachter
zachter—- het
hetscheen
scheen haar,
haar, als
als
Het spel
klonk
het
vèr
weg
en
nog
verder
even
was
alles
stil,
een
klonk het vir weg en nog verder — even was alles stil, een
stilte
een droom
droom van
van teederheid.
teederheid ...
stilte als een
..
Toen
hoorde ze
ze weer
weerineens
ineenshethet
schreienvan
vanzijne
zijne ziel,
ziel,
Toen hoorde
schreien
maar heftiger,
dan den
den vorigen
vorigen avond.
avond.Snerpende,
Snerpende,
maar
heftiger, wilder
wilder dan
schrijnende
deden haar
haar ininhevigen
hevigenschrik
schrik opzien
opzien;; ....
schrijnende tonen
tonen deden
..
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nu wist ze
nu
ze weer
weer opeens
opeens al
al zijn
zijn ellende,
ellende, al
al zijn
zijn wanhoop.
wanhoop. Dit
Dit
was
hetzelfde spel,
spel, dezelfde
dezelfde smartelijke
smartelijke zielsuiting
ziels uiting als
als die
dievan
van
was hetzelfde
gister~avond.
Doodsbleek, en
en met
metstarende
starendeoogen
oogenluisterde
luisterde
gister.avond. Doodsbleek,
ze naar
naar de hooge,
hooge,schrille
schrilleklanken,
klanken,daar
daardedewilde
wildevertwijfeling
vertwijfeling
van
zijn ziel
ziel ininweende
weende;
waarinhijhijhaar
haarzeide
zeidealalzijn
zijneenzaam.
eenzaamvan zijn
; waarin
heid,
geheel zijn
zijn onbevredigd
onbevredigd leven,
leven,alalzijn
zijn
hartstochtelijk
heid, geheel
hartstochtelijk
verlangen
reine zusterziel.
zusterziel. ....
verlangen naar
naar een reine
De heftige,
heftige, hooge tonen
tonen losten
losten zich
zich op
op in
in een
een zachte,
zachte, dee.
deemoedig.weeke
de rust
rustwegdroomde
alseen
een
moedig.weeke klacht,
klacht,die
die in
in de
wegdroomde als
gedachte
van diepen
diepen weemoed.
weemoed.
gedachte van
De reactie
reactie van
van de
de stilte,
stilte,de
deals
alsiets
ietsheiligs
heiligsdoorvoelde
doorvoeldestilte,
stilte,
die
altijd volgt op
op innige
innige muziek,
muziek, was
was voor
voorCorrie
Corrie tetehevig
hevig;
die altijd
;
ze
boog het
hethoofd
hoofden en
begon
ingehouden
hartstochtelijk tete
ze boog
begon
ingehouden
hartstochtelijk
schreien.
Charles
roerloos zitten,
zitten, voelende
voelende de
de wijding
wijding van
van dit
dit
Charles bleef roerloos
Het
was
half~duister
in
de
kamer,
en
hij
zag
vaag
oogenblik.
oogenblik.
was halficluister de kamer, en hij zag vaag
den glans
glans van
vanhaar
haardonker,
donker, gescheiden
gescheidenhaar
haar;; ze
ze hield
hield haar
haar
den
gelaat
gelaat in de
de handen
handen verborgen.
verborgen.
Zoo liet
liethij
hij haar
haar een
een korte
korte poos
poos over
over aan
aan haaraelve,
haar-zelve, niet
niet
wetend wat hij
wetend
hij moest
moest doezi.
doeri.
Ze schreide,
schreide, ze
ze schreide
schreide om
om hem
hem .. . .. .omdat
omdatzezegevoeld
gevoeldhad
had
in hem
hemronddolende
ronddolendesmart,
smart, de
de smart
smart van
...
de in
van de lage
lage vreugden
vreugden...
Hij stond
stond op
op en
entrad
tradop
ophaar
haartoe,
toe,zacht
zachtenenonhoorbaar,
onhoorbaar, en
en
Hij
zonder dat
zijne nadering
nadering vermoedde.
vermoedde. Toen boog
boog hij
hij zich
zich
zonder
dat ze zijne
haar neder,
neder, en
en legde
legdezijne
zijnehanden
handenom
omhaar
haarschouders
schouders;; en
en
tot haar
zeide hij
hij::
zacht zeide
eje
«Je moet
moet er niet
niet om
om schreien,
schreien, Corrie
Corrie;; het
het isiszoo
zooerg
ergniet.
niet.. ..
.»»
hief het
het hoofd
hoofdop
openenblikte
blikteininzijn
zijn
klare,droeve
droeveoogen.
oogen.
Ze hief
klare,
Doch hij
hij las
las inindedehare,
hare,dat
datzezehem
hemliefhad,
liefhad, met
metheel
heel de
de
Doch
van haar
haar ontluikende
ontluikendemeisjesziel.
meisjesziel. Hij
Hijaarzelde,
aarzelde,maar
maar
innigheid van
zich.zelven niet
niet meer
meer meester,
meester, nam
nam hij
hijhaar
haarininzijne
zijnearmen,
armen, en
en
zich.zelven
haar stil
stiluitschreien
uitschreienaan
aanzijn
zijnschouder.
schouder.En
Enterwijl
terwijlhij
hijteeder
teeder
liet haar
voorzichtig omvafte
omvatte haar
haar fijne
fijne schouders,
schouders, voelde
voelde hij
hijdiet).
diep.
en voorzichtig
innerlijk
oprijzen een
innerlijk oprijzen
een droeve
droeve weelde.
weelde.
eSchrei
watbedaard
bedaardwas,
was,
«Schrei niet,
niet, Corrie,»
Corrie,» zeide
zeide hij,
hij, toen
toenzezewat
«het is zoo
zoo erg
ergniet,
niet,kinclje.»
kindje.»
«het
hief haar
haar hoofd
hoofd op,
op,enenzag
zaghem
hemaan;
aan;zijne
zijneoogen
oogenzeiden
zeiden
Ze hief
haar het
het tegendeel.
tegendeel.
haar
«Het was
was zoo
zoodroevig
droevig.
. zoovreeselijk»,
vreeselijk»,zeide
zeidezezezacht
zachten
en
. . . zoo
ernstig. el-febt
«Hebt uuzooveel
zooveelverdriet
verdrietgehad
gehad?»
ernstig.
?»
eZeg
«Zeg niet
niet eu»,
«u», zeg
zeg maar
maar eje»,
«je», drong
dronghij
hijzacht
zacht aan,
aan, en
en
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zich plotseling
plotseling tot
tothaar
haaroverbuigende,
overbuigende, kuste
kustehij
hijhaar
haar wang,
wang,
zich
en
zeide:
en zeide:
dk
hou van
je.»
van je.»
«Ik hou
enze
zevleide
vleidehaar
haar
en dankbaar
dankbaar blikte ze hem
Diep en
hem in de oogen, en
aan zijn
zijn borst,
borst,ziels.gelukkig,
ziels-gelukkig,enenniets
nietsmeer
meerwenschende.
wenschende.
hoofd aan
«Ja, ik
heb wel
weldikwijls
dikwijlserg
ergveel
veelverdriet»,
verdriet», ging
gingCharles
Charles
ik heb
voort; ; «ik zal
zal er
er je
je later
later wel
weleens
eenswat
,watvan
vanvertellen
vertellen;; ik
ik kan
kan
voort
datjejeme
meerg
ergslecht
slecht
het zoo
zoo moeilijk
moeilijk zeggen.
zeggen. IkIkben
benbang,
bang,dat
het
zult vinden.»
vinden.»
het hoofd,
hoofd, en
enantwoordde
antwoordde::
Maar
Maar ze
ze schudde het
«Jij kunt niet slecht zijn
zijn;; ik
nooit slecht
slecht kunnen
kunnen vinden.»
vinden.»
«jij
ik zou je nooit
je dan
dan vaker
vaker bij
bij me
me op
opmijn
mijnkamer
kamer komen
komen?? Later
Later
«Wil je
kan
ik je
je misschien
misschien wel
wel alles
alles vertellen.
vertellen. Misschien
Misschien dat
dat jij
jij me
me
kan ik
zou kunnen
kunnen helpen»,
helpen», voegde
voegde hij
hij ererbij,
bij,met
meteen
eenmengeling
mengeling
zou
van
en twijfel
twijfel in
in zijne
zijne stem.
stem.
van hoop en
Ze
vond alles
alles goed
goed wat
wat hij
hij zeide,
zeide, blijde
blijdeen
entevreden,
tevreden, dat
dat
Ze vond
hij
nemen hare
hare liefde.
liefde.
hij wilde nemen
Maar hij
dat ze
ze hier
hier in
in huis
huis
Maar
hij beduidde
beduidde haar
haar toch
toch dadelijk
dadelijk dat
dienstboden.. ..
de menschen.
menschen ...
voorzichtig moesten
zijn: : de
voorzichtig
moesten zijn
de dienstboden
. . de
..
begreep hem,
hem, en
ennam
namzich
zichonmiddellijk
onmiddellijkvoor,
voor,thuis
thuisniets
niets
Ze begreep
zeggen, voorloopig
voorloopig ten
ten minste
minste niet.
niet.
te zeggen,
N u vertelde
vertelde hij
hij haar
haar van
vanzijn
zijnlang
langgekoesterd
gekoesterdplan
plan:
hijzou
zou
Nu
: hij
ofverhuren
verhuren;; een
eenkantoor
kantoornemen
nemenergens
ergens
het
huis verkoopen,
verkoopen, of
het huis
de stad,
stad, onverschillig
onverschillig waar,
waar, en
en zelf
zelf in
ineen
eenstil
stilgedeelte
gedeeltevan
van
in de
Den
Haag kamers
kamers huren
huren;; dan
dan kon
konzezeongestoord
ongestoord bij
bij hem
hem
Den Haag
zouhem
hemkunnen
kunnen
komen;; .. .. . hij
hij zou
zou haar
haaralles
allesvertellen
vertellen . .. .. .zezezou
komen
als zij
zijbij
bijhem
hemwas,
was, had
hadhij
hij
troosten, hem
maken ....
troosten,
hem gelukkig maken
. . als
geen verdriet.
verdriet. ....

IV.
Charles maakte
maakte nu
nu ook
ookwerkelijk
werkelijkaanstalten
aanstalten om
om zijn
zijn plan
plan
Charles
door te
te zetten.
zetten. Hij
Hijnam
nameen
eennotaris
notarisininden
denarm,
arm, en
entwee
twee
door
opdedePrinsegracht
Prinsegracht
maanden later
was het
het patricische
patricische huis
huisop
maanden
later was
ver~
verkocht,
hij zijn
zijn kantoor
kantoor naar
naar een
een andere
andere straat
straat ver.
verkocht, en
en had hij
plaatst. Zelf
Zelfhuurde
huurdehij
hijkamers
kamersinineen
eenstil,cleftige
stil-deftigestadswijk,
stadswijk,
plaatst.
en
deverandering
veranderingvan
vanzijn
zijn
uiterlijkelevensinrichting
levensinrichting kwam
kwam
en de
uiterlijke
hem zoo behaaglijk
behaaglijk voor,
voor, dat
dat hij
hij niet
nietkon
konbegrijpen
begrijpenwaarom
waarom
hem
hij
aan het denkbeeld
denkbeeld niet
niet eerder
eerder gevolg
gevolg had
had gegeven.
gegeven.
hij aan
tweemaanden
maandenhadden
haddenCharles
Charlesveel
veelinnerlijken
innerlijkenstrijd
strijd
Deze twee
gekost.
Meer dan
dan eens
eenswas
washij
hijvan
vanvoomemen,
voornemen,elke
elkebetrekking
betrekking
gekost. Meer
breken, door
door haar
haar onder
onder een
eenvoorwendsel
voorwendsel te
te
met. Corrie
met,
Corrie af
af te breken,
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te ontslaan
te
ontslaan; ; want
want hij
hij wist
wist zich,zelf
zich.zelf te
te zwak,
zwak, om
om tot
tot hunne
hunne
oorspronkelijke
kunnen terugkeeren,
terugkeeren, terwijl
terwijl dit
dit
oorspronkelijke verhouding
verhouding te kunnen
aan
meisje, dat
dat hem
hem intens
intens lief
liefhad,
heelemaal niet moge,
mogeaan het
het meisje,
had, heelemaal
lijk zou zijn.
lijk
zijn.
als ze
ze weg
weg was
was—- dan
danzou
zoualaldede
misèrevan
vanzijn
zijndonker
donker
En
En als
misère
nachtelijke
leven
terugkeeren;; hij
huiverde bij
bij de
degedachte
gedachte. ...
leven terugkeeren
hij huiverde
. . nachtelijke
zwelgpartijen met
met zijn
. . . omgang
zwelgpartijen
zijn vrienden
vrienden ...
omgang met
met vrouwen
vrouwen in
in
..
0,
hij
wist
het,
wier
zielen
alle
kuischheid
was
gestorven.
wier zielen alle kuischheid was gestorven . . . o, hij wist het,
hij wist
hij
wist het
het zoo
zooduidelijk,
duidelijk, dat
datdedeliefdesomgang
liefdesomgangmet
metCorrie
Corrie
het
laatste was
hem weghield
weghield van
van zijn
zijnondergang.
ondergang...
het laatste
was dat hem
..
Meer dan
dan eens
Meer
eens bepeinsde
bepeinsde hij
hij de
de mogelijkheid
mogelijkheid van
van een
een
engagement.
enkele gedachte
gedachte drongen
drongen zich
zich
engagement. Maar
Maar reeds
reeds bij
bij de
de enkele
op:: haar
haar familie,
familie, ongetwijfeld
ongetwijfeld een
een
tal
bezwaren aan
aan hem
hem op
tal van bezwaren
klein.burgerlijke
kring, waarin
waarin hij
hij nooit
nooitop
opzijn
zijnplaats
plaatszou
zouzijn
zijn;;
klein,burgerlijke kring,
zijn
kennissen in
in Den
DenHaag,
Haag,hij
hijzag
zagzezealalde
dehoofden
hoofdenbij
bijelkaar
elkaar
zijn kennissen
steken om over
; en
steken
over zijn
zijn mésalliance
mésalliance het
het hunne
hunnetetezeggen
zeggen;
endan,
dan,
hij
zou het
hetnunujuist
juist
interessantvinden,
vinden, op
opkamers
kamers tetegaan
gaan
hij zou
interessant
wonen,
. misschienlater
latersamen
samenmet
metDe
DeWaerdt
Waerdt. .. .. .het
hetkon
kon
wonen, .. .misschien
Hij zou
zou het
het
met
zoo'n meisje
meisje toch
niet eeuwig
eeuwig duren.
duren ...
met zoo'n
toch ook
ook niet
. . Hij
afmaken . .... . dat
dat zou
zoulangzamerhand
langzamerhand wel
wel van,zelf
van.zelf komen
komen ....
afmaken
..
hij
wilde niet
niet met
met haar
haar spelen.
spelen. .... Dan
Dandacht
dachthij
hijaan
aan zijn
zijn
hij wilde
enaan
aanhaar
haar
appartement meublé,
een paar
paar weken
weken ....
appartement
meublé, over
over een
. . en
bezoek; ; ze
was zoo
zoolief
liefenenzoo
zoomooi.
mooi.. .. En
. Enaltijd
altijdeindigde
eindigde
bezoek
ze was
hij met
met tetebetoogen,
betoogen, dat
dathij
hijniet
nietvoor
voorden
denloop
loopder
derdingen
dingen
hij
verantwoordelijk was.
Dan bladerde
bladerde hij
hij ininSchopenhauer
Schopenhauer en
en
verantwoordelijk
was. Dan
zoolang tot
tothij
hijiets
ietsvond,
vond,
waarop
zijngedachtengang
gedachtengang
zocht zoolang
waarop
hijhijzijn
meende
te kunnen
kunnen toepassen.
toepassen.
meende te
Er was
was een
eenfataliteit,
fataliteit,waaraan
waaraan jejegehoorzamen
gehoorzamen moest
moest ....
Er
..
waaraan je
zelf te
te weten
weten ....
zonder
waaraan
je gehoorzaamde
gehoorzaamde zonder
zonder het
het zelf
. . zonder
Overieder
iederleven
levenheerschte
heerschte
aansprakelijkheid te
eenige aansprakelijkheid
te dragen.
dragen..... Over
beo
een
onoverkomelijk,
onvermijdbaar
noodlot,
dat
den
een be,
een onoverkomelijk, onvermijdbaar noodlot, dat den een
stemde tot geluk,
geluk, den
denander
anderdoemde
doemdetot
totondergang.
ondergang. .. .. Tot
Totde
de
stemde
hij voelde
voelde den
den vloek
vloek die
die op
ophem
hem
laatsten
behoorde hij...
hij . . . hij
laatsten behoorde
rustte. . . Bovendien,
Bovendien, volgens
volgensde
denieuwste
nieuwstepsychiatrische
psychiatrischeonder,
onder.
rustte.
wasniemand
niemandgeheel
geheeltoerekenbaar
toerekenbaar;; een
eenoom
oomvan
vanhem
hem
zoekingen was
werd verpleegd
verpleegd in
in Meerenberg
Meerenberg ; misschien
misschien was
was hij
hij ook
ook niet
niet
werd
normaal voorzoover
mensch dan
dan normaal
normaal kon
kon wezen,
wezen, een
een
normaal
voorzoover een mensch
mensch werd
werd eigenlijk
eigenlijk meer
meer geleefd
geleefd dan
dan dat
dathij
hij willend
willend en
en
mensch
daadwerkelijk
leefde...
daadwerkelijk leefde
... En
Endan
danwas
was 't't heelemáál
heelemáál zijn schuld
schuld niet.
niet.....
Begin Mei was
was alles
alles in
in orde.
orde.
Begin
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Met den
denhem
hemaangeboren
aangeborensmaak
smaakhad
hadCharles
Charlesde
dekamers
kamers doen
doen
inrichten,
hij tegen
tegen de
dehospita
hospitazinspeelde
zinspeeldeop
opmogelijk
mogelijk
inrichten, en
en toen hij
bezoek van
van een
een dame,
dame, had
had ze
zehem
hemmet
meteen
eensluw
sluwlachje
lachjevan
van
bezoek
verstaander geantwoord,
vorige meneer
meneer dat
dat ook
ook
goed verstaander
geantwoord, dat
dat «de vorige
zoo had
had gehad
gehad;; die
die was
was altijd
altijd heel
heeltevreden
tevredengeweest.
geweest.. ...»»
Corrie had Charles
Charles gedurende
gedurende de
delaatste
laatsteweken
wekenbetrekkelijk
betrekkelijk
Corrie
weinig gezien
gezien en
en gesproken.
gesproken.
Maar eens
eens op
op een
eenmiddag,
middag,toen
toendede
anderenvertrokken
vertrokken
Maar
anderen
waren, riep
hij haar
haar bij
bij zich.
zich.
waren,
riep hij
«De volgende
volgende week
week ga
gaikikverhuizen,»
verhuizen,» zeide
zeide hij
hijzacht,
zacht, met
met
hand over
over haar
haar donkere
donkere lokken
lokken streelende.
streelende.
de hand
Corrie schrok
Ze wist
wistniet
nietdat
dathet
hetal
al zoo
zoogauw
gauwwas.
was.
schrok een
een beetje.
beetje. Ze
Hij
noemde haar
haar de
de straat
straat waar
waar hij
hij ging
ging wonen.
wonen.
Hij noemde
«Mijn kamers
orde», ging
ging hij
hij voort.
voort.0:Je
«Je komt
komt
0:Mijn
kamers zijn
zijn bijna
bijna in
in orde»,
toch wel
wel eens
eens zien,
zien, hoe
hoe ik
ik ze
zeheb
hebingericht,
ingericht, hè
hè Corrie?»
Corrie?»
toch
Ze zweeg.
zweeg. Hij
Hijhad
had
haaralalmeer
meervan
vandedeverandering
verandering ge,
ge$
Ze
haar
sproken,
en ook
ookwel
welgezinspeeld
gezinspeeld op
op wat
wat hij
hijhaar
haar nu
nu vroeg,
vroeg,
sproken, en
maar
wist ze
ze niet
niet wat
watzeze
maar altijd
altijdhad
hadze
ze gezwegen,
gezwegen, en
en ook
ook nu wist
zeggen moest.
moest.
me dan
dan niet
nietgraag
graageen
eenpleizier
pleizierwillen
willendoen?»
doen ?»vroeg
vroeg
«Zou je me
hij zacht
zacht en innig.
innig.
hij
Ze zag
zag tot
tot hem
hemop
op;
schemerden tranen
tranen in
in haar
haar donkere
donkere
; ererschemerden
oogen.
«Dat is het
het niet,
niet, Charles»,
Charles», zeide
zeide ze
zemet
mettrillende
trillendestem
stem;; «ik
«ik
wel alles
alles doen
doenwat
watikikkan
kanomom
gelukkigtetemaken.
maken. Maar
Maar
wil wel
je je
gelukkig
zoo vreemd
vreemd ....
ik durf
durfhaast
haast niet
niet ....
het isismisschien
misschien
het
het is zoo
. . ik
. . het
wel niet
niet goed
goed ook.
ook ...
wel
. .»»
het niet
niet goed
goedzijn,»
zijn,»hernam
hernamCharles,
Charles,terwijl
terwijl
«Waarom zou
zou het
hij haar
haar beide
beide handen
handen in
indedezijne
zijnenam.
nam. Hij
Hijvoelde
voeldehet
hetkloppen
kloppen
hij
van haar
haar fijnen
fijnen pols. Ze
Zezag
zag weer
weer vóór zich, het
het hoofd
hoofd gebogen.
gebogen.
van
«Ik zal
daar
nog
eenzamer
zijn
dan
hier.
Wil
je
me dan
dan
zal daar nog eenzamer zijn dan hier.
je me
niet
meer komen
komen troosten?
troosten? Ben
Benjejedan
danmijn
mijnliefste
liefsteniet
nietmeer?
meer?
niet meer
Ik
heb altijd
altijd z66
zóó op
opjejevertrouwd
vertrouwd . .. .. .Corrie.
Corrie ...
lk heb
. .»l>
Hij liet
liet haar
haar handen
handen los en
en staarde
staarde voor
voor zich.
zich. Eene
Eene stem,
stemHij
ming van
van melancholie
melancholie rees
rees tusschen
tusschen hen
henbeiden,
beiden,vervreemdde
vervreemdde
ming
Corrie voelde
voeldehaar
haar laatsten
laatsten tegen,
tegenhaar als 't ware
ware van
van hem.
hem. Corrie
haar
ze
op
hem
toe.
stand
wijken,
en
geheel
zich
gevend,
trad
stand wijken, en geheel zich gevend, trad op hem toe.
»Ik zal
zal komen,
komen, hoor,»
hoor,» zeide
zeidezezezacht,
zacht,terwijl
terwijl ze
ze den
den arm
arm
zijn schouders
schouders legde.
legde.
om zijn
lief van
van je
je;; zoo
zoo isishet
hetgoed,»
goed,»antwoordde
antwoordde hij,
hij, en
en
is lief
«Dat is
éven raakten
raakten zijne
zijne lippen
lippen haar
haar zachten
zachten hals.
hals.
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Het was
was een
een frissche,
frissche, blijde
blijde Mei,avond,
Mei.avond, toen
toen ze
ze hem
hem
Het
Hoeklopte
klopte
voor
het eerst
eerst ininzijn
zijnnieuwe
nieuwe woning
woning bezocht.
bezocht. Hoe
voor het
haar
hart van blijde
blijde spanning,
spanning, toen
toenzezedoor
doordedelicht,schiftering
licht.schittering
haar hart
van de
de Haagsche
Haagschewinkelstraten
winkelstraten ging,
ging, opopweg
wegnaar
naarCharles.
Charles.
van
Den heelen
heelen dag
dag had
had ze
zeverlangd
verlangd . .. .. de
de uren
uren wilden
wilden op
op het
het
kantoor haast
voorbijgaan . . . het
het had
hadhaar
haarzoo
zoo eindeloos
eindeloos
kantoor
haast niet voorbijgaan
lang
geduurd, eer
eer het vijf
vijf uur
uur was.
was.
lang geduurd,
Wat een
een stille
stillewijk
wijkhad
hadhijhijuitgekozen
uitgekozen;
straatwaarin
waarin
; dedestraat
hij
woonde, was
wasmaar
maaraan
aanéén
éénzijde
zijdebebouwd
bebouwd;
allemaalgroote
groote
hij woonde,
; allemaal
luxueuze balcon,huizen.
balcon.huizen. Aan
Aan de
deoverzijde
overzijde was
was weiland,
weiland, en
en
luxueuze
heuveling van
van lage
lage duinen
duinen blauwde
blauwde tegen
tegen den
denverren
verren einder.
einder.
heuveling
In deze
deze straat
straat was
was ze
zenooit
nooitgeweest.
geweest. Ze
Zebelde
beldeaan,
aan,heel
heel
In
zacht en voorzichtig
voorzichtig den
den schelknop
schelknop overhalend
overhalend;; toen
toen ze
ze rond,
rond.
zacht
zag, bemerkte
bemerkte ze
dat ze
ze inindedelange
langestraat
straatgeheel
geheelalleen
alleen stond.
stond.
zag,
ze dat
Een oogenblik
oogenblik later
later was
bij hem,
hem, in
in zijn
zijn nestje,
nestje, dat
dat hij,
hij,
Een
was ze bij
zooals
hij zeide,
zeide, voor
voor hen
hentweeën
tweeën gebouwd
gebouwd had.
had. Dadelijk
Dadelijk
zooals hij
ze zich
zichbehaaglijk
behaaglijkbij
bijhem,
hem, ininde
desmaakvolle
smaakvolleintimiteit
intimiteit
gevoelde ze
Wat had
hadhij
hijdie
diekeurig
keurig ingericht
ingericht .. .. ..portiéres
portières
van
zijn kamer.
kamer. Wat
van zijn
en gordijnen
gordijnen van
van zacht
zacht groen,
groen,dat
datininvloeyende,
vloeyende,vlofte
vlotteplooyen
plooyen
neerhing; ; de
hoeken van
van de
dekamer
kamerwaren
warengeheel
geheelweggenomen,
weggenomen,
neerhing
de hoeken
hier door
door een
eenexotische,
exotische, breed,gespreide
breed.gespreide varen,
varen, daar
daar door
door
hier
een bronzen
bronzen beeld.
beeld. Naast
Naastde
delage
lageschouw
schouwstond
stondeen
eendivan,
divan,
een
waar een
geel.gestreepte tijgerhuid
Haast
waar
een geel,gestreepte
tijgerhuidschuin
schuinvan
van afhing.
afhing. Haast
alles
wat
hij
in
de
kamer
had
voelde
zacht
aan,
zeide
ze,
maar
alles
hij in de kamer had voelde zacht aan, zeide ze, maar
danjuist
juistininthuis
thuisbehoorde,
behoorde,
hij lachte
lachte en
en antwoordde
antwoorddedat
datzijzijererdan
hij
zij ook
ook zoo
zoozacht,
zacht, jajanog
nogveel
veelzachter
zachter was
was dan
dan alles
alles
omdat
omdat zij
hier in
in de
dekamer.
kamer. EnEnwat
wateen
eenmooie
mooieetsen
etsenhad
hadhij
hij aan
aan de
de
hier
wanden. . .. .. en bloemen,
bloemen, wifte
witte en
en gele
gelerozen.
rozen.Die
Diewaren
warenvoor
voor
wanden
haar
met een
een kuischen
kuischen kus
kus dankte
dankte ze
ze hem.
hem.
haar .. ..
. . en met
ze nu
nuzoo
zoomet
methare
haremeisjeslijke
meisjeslijkebedrijvigheid
bedrijvigheidbij
bijhem
hem
Toen ze
vullend de
dekamerstilte
kamerstiltemet
methaar
haarlief
liefenenzacht
zachtstemgeluidje,
stemgeluidje,
was, vullend
terwijl ze
ze als
alseen
eenzorgzaam
zorgzaamhuisvrouwtje
huisvrouwtjethee
theevoor
voorhem
hemschonk,
schonk,
terwijl
voelde
hij een
eeninnigen
innigenweemoed
weemoed rijzen
rijzen in
in zijne
zijne ziel,
ziel, en
en een
een
voelde hij
nieuw, hevig
hevig verlangen
verlangen om
om haar
haar altijd
altijd tetebehouden.
behouden.Maar
Maardat
dat
nieuw,
kon
immers niet
niet...
het was
wasonmogelijk
onmogelijk...
zijn leven
leven zou
zou
kon immers
. . . het
. . . zijn
nooit door
door haar
haar blijvend
blijvend bijzijn
bijzijn verinnigd
verinnigd worden
worden.
hijwas
was
. . ..
. hij
gedoemd
verlatenheid. . .. .. het was
was zijn
zijn noodlot.
noodlot. ....
gedoemd tot verlatenheid
Corrie
merkte dadelijk
dadelijk zijne
zijne stemming
stemming van
van weemoed.
weemoed.
Corrie merkte
«Wat is er,
er, Charles,»
Charles,» zeide
zeide ze.
ze. cdieb
«Hebjejeweer
weerverdriet?»
verdriet?»
Hij lachte
lachte droevig,
droevig, maar
maar antwoordde
antwoordde niet.
niet.
Hij
hem toe,
toe, en
en boog
booghaar
haar hoofd
hoofdaan
aanzijn
zijnborst.
borst.
Ze trad
trad op
op hem
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«Kun je niet
niet zeggen, wat het is
is?? vroeg ze
ze ernstig.
ernstig. «Ook niet
aan mij
mij?»
?»
weet het
het zelf
zelf niet
niet ...
weet het
het niet,
ik weet
niet, . .... ik
«Och, ik
ik weet
. . .»» antant,
Het isiszoo
zoovreemd
vreemdininme,
me,zoo
zooonbegrijpelijk.
onbegrijpelijk.
woordde hij
hij nu. Het
Ik
heb het
hetwel
welvaker,
vaker, dat
datikikbedroefd
bedroefd ben
ben om
om niets
niets ...
Ik heb
. . . of
misschien isis er
er ook
ook wèl iets.
weet het
het niet.
misschien
iets . . .. ik
ik weet
niet. ....»»
op zijn
zijn schoot,
schoot, maar
maar kuste
kuste haar niet
niet;; droevig
Hij
trok haar
haar op
Hij trok
bleef
hij
voor
zich
uit
staren.
bleef hij voor zich uit staren.
wist niet,
niet, waarom hij
Corrie
tranen in zijne
oogen. Ze wist
Corrie zag tranen
zijne oogen.
vreemde angst
angst
schreide;
hij-zelf wist
het immers
immers niet.
niet. .... Een
schreide ; hij,zelf
wist het
Een vreemde
rees in hare
hare ziel.
ziel.
rees
«T
oe Charles,»
Charles,» zeide ze,
«schrei nu
nu niet;
ben immers bij
«Toe
ze, «schrei
niet ; ik
ik ben
Dan
Ik zal
zal heel
heel vaak
vaak bij
bij je
je komen,
komen, als
als je dat
graag wilt.
wilt. Dan
je. Ik
dat graag
moet
niet meer
meer schreien;
me pijn
pijn mee.»
moet je niet
schreien ; daar
daar doe
doe je me
streelde zijn
zijn donkere haren,
haren, om
hem te
te troosten.
troosten.
Ze streelde
om hem
ze innig,
innig, en
entoen
toenhij
hijglimlachend
glimlachend
«Is het
het zoo
zoo goed?»
«Is
goed ?» vroeg
vroeg ze
knikte, kuste
kuste ze
ze hem.
hem.
knikte,
«Wat een
een mooien witten
wiften hals heb je,» zeide Charles plotseling.
bloosde en
en het
hetzuivere
zuivere wit
witwerd
werd opeens
opeens van
van een
eenzacht
zacht
Ze bloosde
overtogen.
rozerood overtogen.
vlaag van
van passie;
Eensklaps doorgolfde Charles
Charles een
een hevige vlaag
passie ;
...
hij
zag
haar
anders
dan
zoo-even,
heel
anders
zoo,even,
anders.
.
.
hij zag haar anders dan
je mooi»,
zeide hij
zacht. «Mooie
oogen heb je,
«Wat ben je
mooi», zeide
hij zacht.
«Mooie oogen
en zoo'n mooi
mondje, en
en zulk mooi
haar. Mag
Mag ik
ik het
het eens
eens
mooi mondje,
mooi haar.
ben je vast
vast nog
nog mooier.»
zien, als het
het los is?
is ? Dan
Dan ben
zien,
Ze zweeg,
zweeg, en
en legde
legdelachend
lachend haar
haar hoofd
hoofd aan
aanzijn
zijnschouder.
schouder.
Maar
Charles woelde met
warrende vingers
vingers in haar
haar lokken,
lokken,
met warrende
Maar Charles
in lange
langegolvingen
golvingen van
van
oogenblikken later
later vielen
vielen ze in
en eenige oogenblikken
donker
langs haar
haar schouders.
schouders.
donker blond langs
ze even
evenmet
metden
denvinger
vinger
«Één
ze, terwijl
terwijl ze
keer dan,»
clan,» zei
zei ze,
«Ëén keer
is zoo'n werk
te maken.»
dreigde.
werk om 't weer
weer op
op te
dreigde. «Het is
naarachter.
achter.
Ze schudde
schudde lachend
lachend haar
haar lokken,
lokken, en
en wierp
wierp zezenaar
Het was
was niet
niet erg,
erg, en
en ...
voor hèm
hèm....
..
. . . het
het was voor
Ja,
nu was
was ze
ze nog
nog mooier
mooier dan
dan anders.
anders. En
Enheftiger
heftiger voelde
voelde
Ja, nu
Charles zijn brandende
brandende begeerte.
begeerte.
Charles
hij, «a..... Corrie», en zalig-gelaten
«Corrie
zalig,gelaten
fluisterde hij,
cCorrie ...
. . .»» fluisterde
ze
zijn
heete
kussen.
onderging
onderging zijn
Plotseling
trad hij
hij toe
toeop
ophet
hetlamplicht
lamplichten
entemperde
temperde het
het j;
Plotseling trad
toen nam
nam hij
hij haar
haar in
in zijne armen.
armen
toen
. . .
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Gedurende
weken, die
die nu
nuvolgden,
volgden,was
wasCorrie
Corrie inwendig
inwendig
Gedurende de
de weken,
Met geen
geen enkel
enkel woord
woord repte
repte ze
ze
niet
gerust als
voren. Met
niet zoo
zoo gerust
als te
te voren.
thuis
van haren
haren omgang
omgang met
met Charles,
Charles, voelende,
voelende, dat
datmen
menhaar
haar
thuis van
niet
begrijpen, en zeer
zeer zeker
zeker hare
harehandelwijze
handelwijzeniet
niet goedkeuren
goedkeuren
niet begrijpen,
zou;
einde komen,
komen, zoodra
zoodra hare
hare ouders
ouders van
van
zou ; aan
aan alles
alles zou
zou een einde
stemde haar
haar gedrukt
gedrukt; ; alles
alles kon
kon toch
toch
het
hoorden. Het stemde
het geval
geval hoorden.
op
den duur
duur niet
nietverborgen
verborgen blijven.
blijven ...
Dochofschoon
ofschoonze
ze altijd
altijd
op den
. . Doch
zweeg,
aan het
het zorgzame
zorgzame oog
oogVan
van hare
hare moeder
moeder ontging
ontging niet
niet
zweeg, aan
de
nervositeit, de
deprikkelbare
prikkelbarestemming,
stemming,waaraan
waaraan haar
haar kind
kind
de nervositeit,
haar vroeg
den
den laatsten
laatstentijd
tijd onderhevig
onderhevigwas.
was. Maar
Maar als
als ze
ze haar
vroeg of
er
aan scheelde,
scheelde, ontving
ontvingzezealtijd
altijdeen
eenontkennend
ontkennendantwoord.
antwoord.
er iets aan
Dan lachte
lachte Corrie
Corrie maar
maar wat,
wat, en
ensneed
sneedverdere
verderevragen
vragen af,
af, door
door
het
gesprek op
op iets
iets anders
anders tetebrengen,
brengen,maar
maarhet
hetviel
vielhaar
haar toch
toch
het gesprek
erg
moeilijk, tegenover
tegenover hare
hare moeder
moeder voortdurend
voortdurendtetehuichelen,
huichelen,
erg moeilijk,
en
meer dan
dan eens,
eens, als
als dedetrouwe
trouwegrijze
grijzeoogen
oogen ininde
dehare
hare
en meer
ze aanvechting
aanvechting om haar
haar alles
alles te
te zeggen.
zeggen.
blikten,
blikten, voelde
voelde ze
Hare
Doch
hare liefde
liefde voor
voor Charles
Charles behield
behield de
de overhand.
overhand. Hare
Doch hare
bezoeken
op zijne
zijnekamers
kamerswerden
werdentalrijker
talrijker en
en langer,
langer, en
en als
als
bezoeken op
ze
met een
een lateren
lateren trein
trein dan
dan gewoonlijk
gewoonlijkthuis
thuiskwam,
kwam,bedacht
bedacht
ze met
ze een
een of
ofander
ander voorwendsel,
voorwendsel, of
ofzweeg.
zweeg.Charles
Charlesmaakte
maaktezich
zich
ze
wel
eens bezorgd
bezorgd voor
voor de
de toekomst.
toekomst. Als
Alshet
heteens
eensmisliep
misliepmet
met
wel eens
Corrie
Corrie.. .... 't zou
zou best
best kunnen
kunnen gebeuren
gebeuren .. .. . dan
dan moest
moest hij
hij ze
ze
trouwen, als
als hij
hij een
een man
man van
van eer
eerwas.
was.Trouwen,
Trouwen, —
- och,
och, hij
hij
trouwen,
wou wel,
wel, maar
maar een
eenhuwelijk
huwelijk was
was zoo'n
zoo'n ding
ding voor
voor jejeleven.
leven.
wou
En dan
dan trouwen
trouwen met
met }Wt.;
háár; alalde
debezwaren
bezwarenkwamen
kwamenterug,
terug, en
en
En
telkens
stelliger
zette
hij
dat
denkbeeld
van
zich
af,
vooral
na
telkens stelliger zefte hij dat denkbeeld van zich af, vooral na
Waerdt, wien
wien hij
hij het
heteen
eenenenander
andervan
van
een gesprek
gesprek met
met de
de Waerdt,
een
zijn omgang met
met Corrie
Corrie had
had verteld.
verteld.
zijn
ezDat
«Dat is een
een mooi
mooi plan,»
plan,» had
had De
DeWaerdt
Waerdtgezegd,
gezegd, toen
toen zij
zij
samen door
door de
deSpuistraat
Spuistraat liepen,
liepen, en
en hij
hij tikte
tikte met
metzijn
zijn gelen
gelen
samen
wandelstok op het
het gladde
gladdeasphalt,
asphalt,«clat
«datisiseen
eenheel
heelmooi
mooiplan.
plan.
wandelstok
dan maar
maar een
een huwelijksreis
huwelijksreIs maken
naar Meerenberg,
Meerenberg, of
of
Ga dan
maken naar
naar Medemblik,
Medemblik, dan
dan kunnen
kunnen ze
ze je
je daar
daar meteen
meteen houen.»
houen.»
naar
Zoo had
hadhij
hijdoorgeredeneerd,
doorgeredeneerd,alaldede
zwakkeargumenten
argumentenvan
van
Zoo
zwakke
Charles
met zijn
zijn giftigen
giftigen spot. Op
Op 't't laatst gaf
gaf Charles
Charles
Charles doodend met
bedoeld.. . .. het
het
hem gelijk
gelijk;; hij
hij had
had het
het natuurlijk
natuurlijk niet
nieternstig
ernstig bedoeld
was
was al
al te
te ridicuul.
ridicuul. ....
«Als
«Als je
je dat
dat dan
danmaar
maar snapt,»
snapt,» zeide
zeideDe
DeWaerdt.
Waerdt.«In
«Invriend,
vriend.
dat
schap gezegd,»
voegde hij
hij er
er bij,
bij, «je
«jebegrijpt
begrijpt toch
toch wel,
wel, dat
schap
gezegd,» voegde
dat een
een enorm
enorm idiotisme
idiotisme van
van je wezen
wezen zou.
zou. Het
Hetzou
zouimmers
immers
dat
I.
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nooit
gaan...
haar familie
familie zou
zou 't'tniet
niet eens
eens willen.
willen. .. .. Wij
Wij
nooit gaan
. . . haar
trouwen
gek!! ....
trouwen niet,
niet, amice.
amice ... .. bè-je
bèje gek
. .»»
Maar toen
toen Charles
Charles weer
weer thuis
thuis was,
was, voelde
voeldehij
hijzich
zichweer
weer
Maar
onbevredigd, Als
Als het
heteens
eensgebeurde
gebeurde;
god-almachtig, als
alshet
het
onbevredigd,
; —- god,almachtig,
eens
gebeurde.... . In
In de
detoekomst
toekomstvoor.voelde
voor. voelde hij
hij een
eenvage
vage
eens gebeurde.
vertwijfeling.
deze passie
passiezou
zouonverbiddelf!k
onverbiddelf!keen
einde
vertwijfeling. Aan
Aan deze
een einde
moeten
komen ...
moeten komen.
..
En dan?
En
Zood ra hij
hierover begon
begon te
te denken,
denken, voelde
voelde hij
hij in
inzijn
zijn
Zoodra
hij hierover
hoofd een
een vreemde
vreemde troebeling,
troebeling, een
eenimpotentie
impotentieom
omzijne
zijnegedachten
gedachten
hoofd
regelen. Na
Na deze
dezeliefdesbetrekking
liefdesbetrekking met
met Corrie
Corrie kon
kon ererniets
niets
te regelen.
meer voor hem
hem bestaan
bestaan;; het
het was
washet
hetlaatste,
laatstt:,dat
dathij
hijtetebeleven
beleven
meer
had
er was
was niets
niets meer
meer achter
achter...
het kon
kon niet.
niet. ....
had . . . er
. . . het
Dan liep
liep hij
hij moedeloos
moedeloosnaar
naardedekast,
kast,enenbekeek
bekeekden
denrevolver
revolver
dien hij
hij daar
daar had
hadliggen,
liggen,nam
namhet
hetwapen
wapenininde
dehand,
hand, en
enspande
spande
den trekker
trekker;; maar
maar onmiddellijk wierp
wierp hij het weer weg, lachend
lachend
om
zijn eigen
eigen dwaasheid
dwaasheid ....
om zijn
..

V.
Toen
Corrie op
opeen
eenavond
avond
naar
haar
slaapkamertje ging,
ging,
Toen Corrie
naar
haar
slaapkamertje
ze gevolgd
gevolgd door
door haar
haar broer.
broer. Den
Den heelen
heelen avond
avond had
had ze
ze
werd ze
werd
al
gemerkt,
dat
er
iets
bijzonders
met
hem
was;
hij
had
haar
al gemerkt,
er iets bijzonders met hem was ; hij had haar
haast niet
gegroet, en als
als ze
zetot
tothem
hemsprak,
sprak,gaf
gafhij
hij een
eenbits
bits en
en
haast
niet gegroet,
zehad
hadzich
zichternauwernood
ternauwernoodafgevraagd,
afgevraagd,
kort
antwoord. Doch ze
kort antwoord.
kon;; haar
haar gedachten
gedachten waren
waren bij
bij Charles,
Charles, dien ze
ze
wat het zijn
zijn kon
wat
vandaag weer
in een
een van
vanzijn
zijnmelancholische
melancholischestemmingen
stemmingen had
had
vandaag
weer in
aangetroffen.
T oen ze
ze dededeur
deurvan
vanhaar
haarkamertje
kamertje wilde
wilde sluiten,
sluiten, merkte
merkte
Toen
ze,
dat hij
hij haar
haar was
was gevolgd.
gevolgd. Met
Metgedempte
gedemptestem
stemnoemde
noemdehij
hij
ze, dat
haar naam.
naam. Hij moest
moest haar
haar spreken.
spreken.
haar
naar hem
hem op.
op. Wat
Watkon
konhij
hijhaar
haar te
te
Verwonderd
Verwonderdzag
zag ze
ze naar
zeggen hebben
hebben?? En
En hij
hij deed
deed zoo
zoogeheimzinnig.
geheimzinnig...
zeggen
..
«Wat voer
voer jij
jij tegenwoordig
tegenwoordig uit
in den
den Haag?»
Haag?» begon
begon hij.
hij.
«Wat
uit in
«Lieg
er maar
maar niet
niet om
om;; ik
ik weet
weet alles.»
alles.»
«Leg er
Een schok ging
ging door
doorhaar
haarlichaam
lichaam;; ze
ze werd
werd doodsbleek
doodsbleeken
en
Een
wankelde.
Hij wist
wist alles.
alles ...
wankelde. Hij
..
Ze
opende den
den mond
mond om
om tete spreken,
spreken, doch
doch kon
kon niets
niets
Ze opende
uitbrengen.
«Hou je
je maar
maar niet
niet zoo
zoo dom»,
dom», ging
ginghij
hij voort,
voort, wreed
wreed en
en koud,
koud,
«jij
komt geregeld
patroon op zijn
zijn kamer.
kamer. Een
Een van
van de
de
ejij komt
geregeld bij
bij je
je patroon
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klerken heeft
heeft het
klerken
het verteld
verteld aan
aan een
een kennis
kennis van
van me.
me. Er
Er wordt
wordt
druk
over jou. Als
Alsmoeder
moeder
druk over
overgeredeneerd,
geredeneerd, over
overjou,
jou, hoor
hoor je,
je, over
wist,
hoever het
het met
met jou
jougekomen
gekomen isis—- dan
danzou
zouzeze't'tvan
van
wist, hoever
schaamte
Daaromzeg
zegikikhet
hetjejehier
hieralleen
alleen;; misschien
misschien
schaamte besterven. Daarom
nog voor
voorhaar
haar verbergen.
verbergen. Als
Als het
hetten
tenminste
minste
kunnen we
alles nog
kunnen
we alles
niet te
te ver
vermet
metjejegekomen
gekomen is»,
is»,voegde
voegdehijhijererschamper
schamperbij.
bij.
niet
«Je gaat
gaat er
ernatuurlijk
natuurlijk vandaan.
vandaan. 't Is
nu Dinsdag
Dinsdag;; laten
laten we
we tot
tot
oje
Is nu
Zaterdag wachten
wachten; ; tegen
dien tijd
tijd kun
kun je
je bij
bij dien
dienploert
ploert jeje
Zaterdag
tegen dien
ontslag nemen.»
nemen.»
Een oogenblik
oogenblik later
later had
had hij
hij haar
haar alleen
alleen gelaten.
gelaten.
Een
Ze had
had geen
geen woord
woordgesproken
gesproken;; sidderend
sidderend had
had ze
ze hem
hem
Ze
aangehoord; ; als
hamerslagen waren
waren zijne
zijne woorden
woorden op
ophaar
haar
aangehoord
als hamerslagen
neergedaald.
ze voor
voor haar
haar bed
bed op
opdedeknieën
knieën en
en
Als
gebroken zonk
Als gebroken
zonk ze
staarde
het duister,
duister, met
metdedehanden
handenvoor
voorhare
haregeslotene
geslotene
staarde in
in het
Ze kon
kon niet
nietdenken,
denken, niet
nietschreien.
schreien ...
oogen. Ze
oogen.
..
probeerde zich
zich de
dewoorden
woordenvan
vanhaar
haar broer
broer weer
weer voor
voor
Ze probeerde
den geest
geest te
te halen
halen;; maar
maar hare
hare slapen
slapen bonsden,
bonsden, en
en haar
haar hoofd
hoofd
den
gloeide;
als voortgejaagde
voortgejaagde wolken
wolken vlogen
vlogen haar
haar de
degedachten
gedachten
gloeide ; als
door
den geest
geest;; toen
toenriep
riepzezeplotseling
plotselingmet
methalfgesmoorde
halfgesmoorde
door den
stem
zijn naam
naam;; Charles
Charles was
was haar
haar meer
meer dan
dan de
deanderen
anderen en
en
stem zijn
hare
liefde verloochende
verloochende zich
zich niet.
niet. Maar
Maar wat
watmoest
moest er
er nu
nu
hare liefde
gebeuren?? Ontslag nemen
nemen?? weggaan
weggaan van
vanhem
hem?
hemalleen
alleen
gebeuren
? .. .... hem
dan.. .... ze
ze kon
kon hem
hemimmers
immers niet
nietmissen
missen ....
laten
..
laten?? en zij,zelf
zij.zelf dan
het kon
kon niet
niet ....
het kon
kon niet.
niet. .. .. .. Wat
Waterernunuvoor
voor
haarlag
lag—
het
. . het
haar
ze wist
wist het
het zich
zichiningeen
geenenkelen
enkelengedachtenvorm
gedachtenvorminintetedenken.
denken.
ze
Ze ontkleedde
ontkleedde zich,
en legde
legde zich
zich tetebed,
bed,maar
maarsliep
sliepniet
niet;
Ze
zich, en
;
ze wentelde
wentelde zich
zich om en
en om,
om, tot
totdedewarmte
warmteonder
onder het
het lichte
lichte
ze
dek
haar schier
af, en
en liep
liep
dek haar
schierondragelijk
ondragelijkwerd.
werd. Ze
Ze schoof
schoof het
het af,
weer in
in de
dekamer
kamer op
op en
en neer,
neer, aldoor
aldoortrachtende,
trachtende, hare
haregedachten
gedachten
te regelen,
regelen, zich
zich een
een plan
plan te
tevormen.
vormen ...
te
..
Ze bleef
bleef lang
lang staan
staan voor
voorhet
hetvenster,
venster,tenger
tengerenengraciel
graciel
Ze
figuurtje
het witte
witte nachtkleed.
nachtkleed.
figuurtje in
in het
Het
venster zag
uit op
op den
den tuin.
tuin. DeDenacht
nachtwas
wasstil
stil en
en
Het venster
zag uit
helder,.; er
waren geen
geen wolken
wolken;
dewijd
wijduituitelkander
elkandergespreide
gespreide
helder
er waren
; de
in fijne
fijne flonkering
flonkering; ; roerloos
roerloos stonden
stonden de
de
sterren
tintel.trilden in.
sterren tintekrilden
boomen in
in het
het schemerende
schemerende licht.
licht.
boomen
Maar in
hare ziel
ziel stormde
stormde de
de vertwijfeling.
vertwijfeling.
Maar
in hare

Den volgenden
volgenden morgen
morgen zag
zag ze,
ze, voordat
voordat ze
ze wegging,
wegging, alleen
alleen
hare moeder.
moeder. Ze
Ze zag
zagbleek,
bleek,enendroeg
droegzwart,blauwe
zwart.blauwekringen
kringen
hare
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onder de oogen
onder
oogen;; bij
bij 't opstaan
had ze
ze dadelijk
dadelijk een
eensnerpende
snerpende
opstaan had
ze dacht
dachtererniet
nietaan,
aan,thuis
thuisteteblijven.
blijven.
hoofdpijn
doch ze
hoofdpijn gevoeld,
gevoeld, doch
ze ererslecht
slechtuitzag;
uitzag;
Hare moeder
moeder merkte
merkte dadelijk
dat ze
Hare
dadelijk op,
op, dat
maar
gedwongen lachje,
dat ze
ze niet
niet goed
goed ge,
gemaar ze
ze zei
zei met
met een
een gedwongen
lachje, dat
had wat
wat hoofdpijn
hoofdpijn;; het
het was
was niets.
niets ...
slapen
slapen had,
had, ze had
..
Met moeite
moeite at
at zezehaar
haarboterham,
boterham,telkens
telkensmet
metschichtige
schichtige
Met
oogen
naar de
ziende, of 't't nog geen
geen tijd
tijd was.
was. Maar
Maar ze
ze
oogen naar
de klok
klok ziende,
was nog
nog iets
iets vroeger
vroeger beneden
beneden dan
dan gewoonlijk.
gewoonlijk.
was
ze wegging,
wegging, zoende
zoendezezehaar
haarmoeder
moederals
alselken
elkenochtend
ochtend
Toen ze
harelippen
lippendrukte
drukteop
opmoeders
moederswang,
wang,
maar toen
toen zezehare
goedendag, maar
ze brandende
brandende tranen
tranen wellen
wellen in
in hare
hare oogen. Ze
Ze omhelsde
omhelsde
voelde ze
haar inniger,
kuste haar
haar nog
nog eens
eens;; toen
toen snelde
sneldezezeweg
wegmet
met
haar
inniger, en
en kuste
afgewend
gezicht. Moeder
Moeder bleef
bleefachter
achterinindroeve
droevegissingen,
gissingen,
afgewend gezicht.
voelende,
dat het
hetmeisje
meisje iets
iets voor
voorhaar
haar verborg.
verborg. Corrie
Corrie was
was
voelende, dat
vroeger
altijd
zoo
vertrouwelijk
met
haar
geweest
...
haar
vroeger altijd zoo vertrouwelijk met haar geweest . . . haar
sedert geruimen
geruimen tijd
tijd wis
wásereriets
ietsmet
methaar,
haar,
goede Corrie.
Corrie ...
. . Al sedert
ofschoon het
het meisje
meisje het
het ontkende,
ontkende, en
endedegedachten
gedachtenhierover
hierover
ofschoon
hadden
haar meer
één slapeloozen
slapeloozen nacht
nacht gekost..
gekost..
hadden haar
meer dan
dan één
dingen van
van dezen
dezendag
daggingen
gingenvoor
voorCorrie
Corrie voorbij
voorbij in
in
De dingen
voortdurende afwezigheid
afwezigheid van
van hare
hare gedachten
gedachten;; reikhalzend
reikhalzend
voortdurende
naar het einde
einde van
van den
denkantoortijd.
kantoortijd.
verlangde
verlangde ze
ze naar
Den geheelen
geheelen dag
dagverscheen
verscheen Charles
Charles niet
niet op
ophet
hetkantoor
kantoor;;
traag vergingen
vergingen de
de uren,
uren, iningrijs,gelijke
grijs-gelijkeeentonigheid.
eentonigheid. Hare
Hare
traag
hoofdpijn trok
trok in
inden
denloop
loopvan
vanden
dendag
dagover,
over,maar
maarhare
hareonrust
onrust
hoofdpijn
ze zich
zich dwong,
dwong, aan
aan de
de toekomst
toekomst te
te
steeg,
en telkens,
telkens, zoodra
zood ra ze
steeg, en
Weg van
vanCharles
Charles. ...
denken,
keerde hare
hare wanhoop
wanhoop terug.
terug. Weg
denken, keerde
..
god, het
het kon
kon toch
toch niet.
niet. ....
god,
blikken *van
'van de zwijgende,
zwijgende, achter
achter haar
haar zittende
zittende klerken
klerken
De blikken
voelde ze
ze op
ophaar
haar rusten.
rusten. Die
Diewisten
wisten alles.
alles...
Altijdhadden
hadden
voelde
. . Altijd
gezwegen;; alles
alles was
was leugen
leugen geweest
geweest;; hunne
hunne beleefde
beleefde groe,
groeze gezwegen
ten.
..
hunne
effen
gezichten
...
ten . . . hunne effen gezichten. . .
T oen het
het vijf
vijfuur
uurwas,
was,haasfte
haasttezezezich
zichnaar
naarhet
hethuis
huisvan
van
Toen
Charles. Zenuwachtig
bel over
over;; zezevloog
vloogde
detrap
trap
Charles.
Zenuwachtig haalde
haalde ze
ze de bel
op;; ze
verschrikte Charles
hare onstuimigheid,
onstuimigheid, want
want ze
ze
op
ze verschrikte
Charles door
door hare
viel snikkend
snikkend in
in zijne
zijne armen.
armen.
er toch
tochkinclje,»
kindje,»zeide
zeidehij,
hij,zachtjes
zachtjeshare
haretranen
tranen weg,
weg«Wat is er
kussende,
«wat
scheelt
er
aan
...
»
kussende, awat scheelt er aan.
Hij liet
liet haar
haardrinken,
drinken,enensuste
sustehaar
haartot
totkalmte
kalmte;
toenvertelde
vertelde
; toen
ze wat
waterergebeurd
gebeurdwas,
was,verward
verwardenenonsamenhangend.
onsamenhangend. Maar
Maar
ze
hij
begreep alles.
alles.
hij begreep
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Hij had
had het
het andere
andere verwacht,
verwacht, het
het erge,
erge, dat
dat hij
hij vreesde.
vreesde.
Hij
Charles
den dag
dag doorgebracht
doorgebracht in
inmoedeloos
moedeloosmijmeren,
mijmeren,
Charles had
had den
wachtende op
den avond,
avond, die
diehem
hemnaar
naarhij
hijmeende
meendeden
dentroost
troost
wachtende
op den
en
de opwekking
opwekking van
van Corrie
Corrie zouden
zouden brengen.
brengen. Maar
Maar toen
toen ze
ze
en de
schreiend
zijne armen
armen lag,
lag, voelde
voelde hij
hij weer
weer op
op
schreiend en
en hulpeloos
hulpeloos in zijne
eens
de vreemde
vreemde troebeling
troebeling door zijn
zijn denken.
denken. Hier
Hier was
washet
het
eens de
onver.
al, het fatale,
fatale, het
het onvermijdelijke.
onvermijdelijke . ..
. . het moest gebeuren, onver,
biddelijk.. ..
was het
hetlaatste
laatste.. .... het
hetallerlaatste
allerlaatste.. .... ze
zemoest
moest
biddelijk
. . het was
weg, en
en hij
hij zou
zouniet
nietalleen
alleenkiinnen
kunnenachterblijven.
achterblijven....
weg,
...
Met
gesloten oogen
oogen liet
lietzezehaar
haarhoofd
hoofdleunen
leunentegen
tegen zijne
zijne
Met gesloten
nu dacht
dacht hij
hijterug
terugaan
aan
borst;
zijne armen
armen omvaften
omvatten haar,
haar, en
en nu
borst; zijne
rein, zoo
zoo
den ochtend
ochtend toen
toen hij
hij haar
haar voor
voor 't eerst had
had gezien, zoo rein,
den
frisch, nog haast
haast éen
éen kind.
kind. .... Plotseling
Plotselingzeide
zeidezezenog
nogiets,
iets,eene
eene
frisch,
opmerking
over hare
hare gezondheid,
gezondheid, iets
iets onbeduidends,
onbeduidends, meende
meende
opmerking over
ze. Maar
Maar Charles
Charlessprong
sprongverschrikt
verschrikt op,
op,en
enstaarde
staardehaar
haaraan.
aan.
ze.
«Is het waar?»
riep hij
hij ontsteld
«Goeie.god,maar
maar clan...»
dan ... »
waar?» riep
ontsteld uit.
uit. «Goeie,god,
Hij blikte
blikte in
in hare
hare groote,
groote, verbaasde
verbaasde oogen,
oogen, en
enaarzelde
aarzelde om
om
Hij
nutoch
tochalles
allesvoorbij
voorbij
het haar
haar te
te zeggen
zeggen;
maarbegrijpende,
begrijpende, dat
datnu
; maar
was,
voorbij moest
moest zijn,
zijn, sloeg
sloeg hij
hij den
den arm
arm om
om haar
haar heen
heen en
en
was, voorbij
zeide droevig
droevig::
krijg je
je waarschijnlijk
waarschijnlijk een
een kind.»
kind.»
«Dan krijg
De eerste
eerste oogenblikken
oogenblikken begreep
begreep Corrie
wat dat
dat voor
voor
Corrie niet,
niet, wat
plotselingmet
metvreeselijke
vreeselijke
haar wilde zeggen
zeggen;; daarna
daarna overzag
overzagzezeplotseling
haar
helderheid
toekomst: : een
kind, dat
dat haar
haar schande
schande zou
zou
helderheid de
de toekomst
een kind,
brengen,
voor
altijd,
voor
altijd;
en
niet
alleen
haar,
maar
ook
brengen,
altijd, voor altijd ; en niet alleen haar, maar ook
hare familie,
familie, hare
hare moeder.
moeder ...
hare
..
drong zich
zich dicht
dichttegen
tegenhem
hemaan,
aan,enensmeekend
smeekendnaar
naarhem
hem
Ze drong
hartstochtelijk::
opziende, als kon
kon hij
hij haar
haarredden,
redden,zeide
zeidezezehartstochtelijk
opziende,
«N
een, neen,
Charles, dat
dat mag
mag niet
niet.. .... dat
dat kan
kan niet
niet...
ik
«Neen,
neen, Charles,
. . . ik
krijgen...
en ikikwil
wilook
ookniet
nietbij
bijjejevandaan...»
vandaan ... »
geen kind
kind krijgen
wil geen
. .. en
Charles
kon niet
niet redden
redden;; hij
hijkon
konalleen
alleenmaar
maarvernietigen,
vernietigen,
Charles kon
zich.zelf
en haar,
haar, het stille,
stille, kuische
kuische kind,
kind, dat
dathem
hemlief
liefhad
zich,zelf en
had....
..
maar één middel
meer,» zeide
zeide hij
hij met
meteen
eenzonder,
zonder«Ik weet maar
middel meer,»
meerover
overgedacht
gedacht;
latenwe
wesamen
samen
linge kalmte,
kalmte, «ik
«ik heb
hebereralalmeer
; laten
doodgaan.
niet meer.
meer....»»
doodgaan .... . samen
samenleven
leven we
we toch
toch niet
Corrie
nooit over
oversterven
stervengedacht,
gedacht,maar
maarhet
hetdenkbeeld,
denkbeeld,
Corrie had nooit
dat haar
haar hierdoor
hierdoor alles
alles bespaard
bespaard zou worden
worden wat
wat in
in ién
één lange
lange
dat
denkflits
haar hoofd
hoofdwas
wasgegaan,
gegaan,kwam
kwamhaar
haardadelijk
dadelijk
denkflits door haar
behagelijk voor.
voor.
behagelijk
«Goed,» zeide
zeide ze,
zonder ten
ten volle
volletetebegrijpen,
begrijpen, «maar
«maar hoe
hoe
ze, zonder
wil je.
je... »
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«Ik heb een
«Ik
een revolver
revolver in de kast
kast liggen,» antwoordde Charles.
«Ze is geladen.»
Hij
liep naar
naar de
de kast,
kast, enenhaalde
haaldehet
hetwapen
wapentetevoorschijn,
voorschijn,
Hij liep
hij bekeek
hij
bekeek het, en
en staarde
staarde aarzelend
aarzelend voor
voor zich.
zich.
In
de kamer
kamer hing
hing een
eenzware,
zware, zwoele
zwoelestilte.
stilte.Corrie
Corriewerd
werd
In de
angstig, toen
toen ze
ze in
angstig,
in 't't rond blikte.
Een paar
paar weken geleden had
blikte. Een
Charles het
Charles
het interieur
interieur der
der kamer
kamer alweer
alweer laten
laten veranderen;
veranderen ; het
zachte, vloeyende groen
had
plaats
gemaakt
voorpurperen
purperen
groen had plaats gemaakt voor
zijde, neerhangend
zijde,
neerhangend in somberen val van donkerrood, vlammend
in de plooyingen.
in
Met bangen
blik zag
Met
bangen blik
zag ze naar
naar hem
hem op
op;; hij
sterven.
hij wilde sterven.
clan,» zeide hij
hij zacht.
«Kom dan,»
zacht.
Ze naderde
en hij
Ze
naderde en
hij sloeg
sloeg den
den arm
arm om
om haar
haar schouders;
schouders ; met
angstige oogen zag
hoe hij
hij den
dentrekker
trekker overhaalde,
overhaalde, doch
doch
zag ze, hoe
het kille
kille metaal
metaal van
van den
den loop
loop aan
aanhaar
haar slaap
slaap voelde,
voelde,
toen ze
ze het
sidderde ze,
ze, en
sidderde
en ze
ze ontrukte
ontrukte zich
zich aan
aan zijn
zijnarm.
arm.
niet doen
«N
een 1.. .... niet
doen.. .... nog niet
1» gilde
ze, en
en huiverend
huiverend
«Neen!
niet!»
gilde ze,
ze weg,
weg, naar
naar een
een hoek
hoek van
van de
dekamer.
kamer.
vluchtte
vluchfte ze
Maar Charles
haar ; langzaam kwam hij
Maar
Charles volgde
volgde haar;
bij haar;
hij bij
hij lachte.
..
lachte...
«Wil
«Wil je
je niet?»
niet?» zeide
zeide hij
met een
een vreemden
vreemden klank
klank in
in Zijne
hij met
zijne
. . . het kan
stem. »Je
»J e moet
moet...
kan niet
niet anders.»
En
ze nog
nog aarzelde,
aarzelde, ging
ging hij
hij voort:
En toen hij
hij zag,
zag, dat ze
voort :
«Goed.. ". . goed
goed...
dan heb
heb jeje nooit
nooitvan
vanme
megehouden.
gehouden.
«Goed
. .. dan
Dan schiet
schiet ik
ik alleen
alleen me
me zelf
zelf dood.»
Hij richtte het
ze voorkwam
voorkwam het
het
het wapen
wapen op zich
zich zelf,
zelf, doch
doch ze
ze zich
zich tegen
tegen hem
hem aanvleide, zeide
zeide ze smeekend
smeekend::
enterwijl
terwijl ze
schot, en
«Neen Charles
. . . niet doen ...
Charles...
ik wil
wil wel
wel met
met je
je dood,
dood.
.. . ik
gaan;; . .... ik
ik vind
vind het
het ook
ook het
het beste.
beste ...
gaan
. .»»
is het
het goed,
goed, lieveling,» hemam
hernam Charles, «het is
is heusch
«Zoo is
het beste
.. aan
beste zoo
zoo ....
aan het
het leven
leven heb
heb je
je toch
toch niets ....
. . laten we
zal jejeininmijn
mijnarmen
armen houden ....
nu maar
maar samen
samen sterven.
sterven. Ik
Ik zal
nu
..
we zullen
zullen naast
naast elkander
elkander liggen ....
als we
we doodgaan,
doodgaan, kunnen
kunnen
.. als
bij elkaar
elkaar blijven
blijven;; anders niet. ....»»
we bij
plotselinge, zalige
zaligepassie
passievan
vanmet
methem
hemtetemogen
mogensterven,
sterven,
Een plotselinge,
haar. Hij
Hij drukte
drukte haar
haarvaster
vaster tegen zich
zich aan,
aan, en
en
doorgolfde haar.
zette den revolver
revolverweer
weeraan
aanhaar
haarslaap,
slaap,waar
waarde
dedonkere
donkere lokken
lokken
zefte
golvend langsheen
langsheen vielen.
vielen.
« Wacht even,»
even,» fluisterde
fluisterde ze
ze;; ze sloot
sloot de
de oogen,
oogen, en sloeg
sloeg
«Wacht
armen om
om zijn
zijn middel
middel;; toen
toen zeide
zeide ze
ze::
beide armen
«Toe nu,
nu, ....
gauw ....
gauw.»
. . gauw
. . gauw.»
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Op hetzelfde
hetzelfde oogenblik
oogenblik vuurde
vuurde hij
hij het
hetwapen
wapenaf,
af,enenzonder
zonder
een
kreet te geven
geven ontzonk
ontzonk ze
zeaan
aanzijn
zijnarm.
arm.
een kreet
Een paar
paar seconden
seconden staarde
staarde hij
hij wezenloos
wezenloos voor
voor zich
zich;; toen
toen
Een
herkreeg
Derevolver
revolver ontgleed
ontgleed
herkreeg hij
hij plotseling
plotseling zijne
zijne bezinning.
bezinning. De
aan
zijn sidderende
sidderende hand,
hand, en
enmet
meteen
eensnijdenden
snijdenden kreet
kreet van
van
aan zijn
ontzetting
hij bij
bij haar
haar neder.
neder.
ontzetting knielde hij
lagachterover,
achterover, met
metuitgespreide
uitgespreidearmen
armen;; hare
hare oogen
oogenwaren
waren
Ze lag
geopend, en schenen
schenen hem
hem aan
aan te
te staren.
staren.
geopend,
lieveling!...
Corrie! 1:0 gilde hij
hij in
indoodsangst,
doodsangst,
«Corrie
«Corriel1 . ..
. . lieveling1
. . . Corrie!1»
maar ze
verroerde zich niet.
niet.
maar
ze verroerde
eene kleine
kleine wonde
wondeaan
aanhaar
haarlinkerslaap
linkerslaap purperde
purperde don,
don.
Uit eene
ker-druppelend bloed,
bloed, dat
datzijne
zijnevingers
vingers bevlekte
bevlekte zonder
zonder dat
dat
ker,druppelend
hij
het merkte.
merkte.
hij het

ii$

GEDICHTEN.
J.
VAN DER
DER BURG.
BURG.
J. H. VAN
SCHEMERUUR.

De vlakke
vlakke landen
landen liggen
liggen wijd
wijdgestrekt,
gestrekt,
In 't't vage
vage licht
licht van
vanschemergrauw,
schemergrauw,
Te wachten
wachten tot de
de sfille
stille nacht
nacht hen
hen dekt,
dekt,
Met 't zachte
kleed van
van neveldauw.
neveldauw.
zachte kleed
Een
zwarte vogel
zoekt in
in ijle
ijle vlucht,
vlucht,
Een zwarte
vogel zoekt
Nog zijn
zijn verlaten
verlaten nest
nest in
in hooge
hoogeboomen
hoornen;;
Niets breekt
breekt de
de stilte,
stilte, dan
dan het
hetvaag
vaaggerucht
gerucht
Van vesperklanken,
vesperklanken, die van
van verre
verre komen.
komen.
is de
desfilte
stiltevan
vanden
denschemerstond,
schemerstond,
Het is
Het is
is de
de stilte
stilte na
na een
eenmoeden
moeden dag,
dag,
Dit isis het
hetuur,
uur, waarin
waarin wie
wie droefheid
droefheid vond,
vond,
Het nooit
nooit gekend
gekend geluk
geluk zich
zichdroomen
droomen mag.
mag.
Reeds
wazig grijs
grijs de
de groene
groene wei,
wei,
Reeds dekt
dekt een wazig
De
nacht sluipt
sluiptaan
aan bij
bij 't'tsterven
sterven van
van den
den dag,
dag,
De nacht
Een
schijn rust
rust op
op de
deverre
verreboomenrij,
boomenrij,
Een late schijn
Het afscheid
afscheid van
van de
de zon
zon:
haar laatste
laatste lach.
lach.
: haar

o

GEDICHTEN.

DE STROOM.
STROOM.

Stil,
langs het
stadje glijdt
glijdt de stroom....
stroom ....
Stil, langs
het oude stadje
De avond
avond daalt
daalt —
- en
en met
methet
hetzonnevluchten,
zonnevluchten,
Versterven
Versterven lengskens
lengskens alle
allestadsgeruchten
stadsgeruchten; ;
De schemer
schemer biedt
biedt zijn
zijn stilte
stilte aan
aan den
den droom.
droom.
Aan verre
verre oeverkant
oeverkant wat
wat lichten
lichten blinken,
blinken,
Verbreedend in
stroom hun
hunrossen
rossengloed
gloed;
Verbreedend
in den groom
;
doorsnijdt den effen
effen vloed
vloed
Een
ranke boot doorsnijdt
Een ranke
En
hier en
en daar
daar de
deeerste
eerstesterren
sterren pinken.
pinken.
En hier

De stilte
stilte na
naeen
eenwarmen
warmenzomerdag,
zomerdag,
Is over
over alle
alle dingen
dingenheengegaan
heengegaan;;
klinkt dan
dan 't'teven
even heffen
heffen van
van een
eenspaan
spaan
Niets klinkt
En
even
trilt
een
held're
vrouwenlach.
En even trilt een held're vrouwenlach.
De schemer
schemer biedt
biedt ons
ons weer
weer den
den ouden
oudendroom
droom::
Wat oude
oude vreugd,
vreugd, wat
wat lang
langvergaan
vergaan verdriet...
verdriet. ..
De grijze
grijze toren
toren zingt
zingt zijn
zijn keerend
keerend lied
lied
En
langs het
het oude
oude stadje
stadje glijdt
glijdt de
destroom.
stroom.
En langs

0
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ZUID~AFRIKA EN DE
DE BRITSCHE
BRITSCHE
ZUIDAFRIKA
TER ZEE.
ZEE.
HEGEMONIE TER
P. C.
C. VALTER.
VALTER.
M. P.

G

ENERAAL
Hertzog
is uit
de regeering
vande
deZuid,Afri,
Zuid~Afri.
GENERAAL
Hertzog
is uit
de regeering
van
kaansche Unie gestooten,
gestooten, omdat hij zich krachtig
krachtig heeft
heeft ver,
ver.
kaansche
tegen het
het plan,
plan, om
omininEngeland,
Engeland,voor
voorZuid,Afrikaansche
Zuid.Afrikaansche
zet tegen
rekening, een
een eskader
eskadertetelaten
latenbouwen,
bouwen,hetwelk
hetwelkonder
onderbevel
bevelzou
zou
rekening,
gouverneur~generaalbuiten
buitenrade
radevan
van zijne
zijne ministers
ministers
staan van den gouverneur,generaal
en naar
naar goedvinden
goedvinden gebruikt
gebruikt en
en ook
ookbemand
bemandzou
zouworden
worden
en
door
de
Britsche
admiraliteit
al
zoude
het
misschien
in de
de
door de Britsche admiraliteit — al
het misschien in
Zuid.Afrikaansche wateren
gestationeerd. Het
Het was
was
Zuid,Afrikaansche
wateren worden
worden gestationeerd.
aanleiding van
van eene
eene door
door Hertzog
Hertzog gehouden
gehoudenredevoering,
redevoering,
naar aanleiding
waarin deze verklaarde
belang niet
niet onder,
onderwaarin
verklaarde het
het Zuid.Afrikaansche
Zuid,Afrikaansche belang
geschikt te
willen maken
maken aan
van het Rijk,
Rijk, dat
datminister
minister
geschikt
te willen
aan dat
dat van
Dedirecte
directe
Leuchars weigerde met
met hem
hemin
inhet
hetkabinet
kabinet te
te blijven.
blijven. De
Leuchars
oorzaak
was:
de
afwijzende
houding,
welke
de
Afrikaner
was
:
de
afwijzende
houding,
welke
de
Afrikaner
oorzaak
leider,
ter zake
zake van
van de
de door
doorEngeland
Engelandgezochte
gezochtemedewerking
medewerking
leider, ter
der
kolonie,
ter
versterking
van
de
eigen
maritieme
strijd.
der kolonie, ter versterking van de eigen maritieme strijcl,
krachten,
ingenomen.
krachten, heeft ingenomen.
Het staat
staat vrijwel
vrijwel vast,
vast, dat
datde
depremier
premiergeneraal
generaalBotha
Bothaen
ende
de
minister
van verdediging
verdediging Smuts,
Smuts, met
met hunne
hunnecollega's
collega'sFischer
Fischer
minister van
In
en
Malan besloten
besloten waren
waren het
hetvloot,program
vloot.programteteaanvaarden.
aanvaarden. In
en Malan
November
werd reeds
reeds teteLonden
Londendedeaankondiging
aankondigingverwacht
verwacht:
November werd
:
dat
Unie.gouvernement, onderworpen
onderworpen aan
aande
degoedkeuring
goedkeuring
dat het Unie,gouvernement,
van
het parlement,
parlement, een
eeneskader
eskadervan
van zes
zeskruisers
kruisers aan
aan de Britsche
van het
stoo
admiraliteit
aanbood.
Den
27
Dec.
verklaarde
Botha nog
nog::
verklaarde
Botha
27sten
admiraliteit aanbood.
het
kabinet erkent
erkent als zijn
zijn plicht,
plicht, maatregelen
maatregelen te nemen
nemen voor
voor
het kabinet
de
maritieme verdediging
Zuid.Afrika. Generaal
Generaal De Wet
de maritieme
verdediging van
van Zuid,Afrika.
nam
uit den
denRaad
Raadvan
van Defensie
Defensieen
en beschuldigde
beschuldigde
nam sedert
sedert ontslag uit
Botha
openlijk hulp
hulp aan
aan Engeland
Engeland te hebben
hebben in
in vooruitzicht
vooruitzicht
Botha openlijk
gesteld.
Indien de
de onverzettelijke
onverzettelijke houding
van Hertzog
Hertzog geen
geen
gesteld. Indien
houding van
beletsel
de Britsche
Bri~che admiraliteit
admiraliteit wel
wel alalop
opeen
eenZ.
Z.A.
A.
beletsel ware,
ware, zou de
eskader,
op twee
tweeDreadnoughts,
Dreadnoughts,kunnen
kunnenrekenen.
rekenen.
eskader, zoo
zoo niet op
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is te
te hopen,
hopen, dat
datde
deoppositie
oppositieonder
onderHertzog
Hertzogzich
zich met
met
Het is
de meeste
meeste energie,
energie, onwrikbaar,
onwrikbaar, zal
zal blijven
blijvenverzetten
verzetten tegen
tegen
de
vlootplannen, zelfs
zelfs al
al zou
zouzulks
zulks den
den val
val van
van het
hetBotha,
Botha~
de vlootplannen,
ministerie tengevolge moeten hebben.
Hetgeldt
geldthier
hier het
het hoogste
hoogste
ministerie
hebben. Het
Zuid~Afrika. Indien
Indien de
de Unie
Unieeen
eeneskader
eskader
levensbelang van
levensbelang
van Zuid,Afrika.
anderewijze
wijzekrachtig
krachtig
toevoegt aan
aan de
deBritsche
Britsche vloot,
vloot, ofofopop
toevoegt
andere
medewerkt aan
vestiging van
vanEngeland's
Engeland'soverwicht
overwichtter
terzee,
zee,
medewerkt
aan de vestiging
zij zich
zichbij
bijvoorbaat
voorbaatininEngeland's
Engeland'soorlogen
oorlogenpartij
partijgesteld
gesteld;
heeft zij
;
zij de
de kans
kans op strijd.
strijd. Het vooruitzicht
vooruitzicht op
op eene
eene gezonde,
gezonde,
voedtzij
en voedt
eenenatuurlijke
natuurlijkeontwikkeling
ontwikkelingtot
totzelfstandigen
zelfstandigen Staat
Staat zou
zou
op eene
hierdoor zeer
zeer worden
worden verdonkerd.
verdonkerd. —
- Amerika
Amerika heeft
heeftbijna
bijnaeen
een
hierdoor
eeuw lang
lang vrede
vrede genoten,
genoten, ofschoon
ofschoon het
het geen
geen vloot
vloot en
en geen
geen
eeuw
leger van
van eenige
eenige beteekenis
beteekenis had,
had, omdat
omdathet
hetzich
zichstreng
strengbuiten
buiten
leger
der Europeesche
Europeesche mogendheden
mogendheden hield,
hield,doch
doch
verwikkelingen der
de verwikkelingen
hun aller handel
handel en vestiging
vestiging op voet
voetvan
vanvolkomen
volkomengelijkheid
gelijkheid
Zuid~Afrika den
den
bevorderde. In
zulk een
een politiek
politiek zal
zalook
ookZuid,Afrika
bevorderde.
In zulk
Welverre
verre
besten waarborg
waarborg vinden voor
voor vrede
vredeen
en vooruitgang.
vooruitgang. Wel
besten
band met
met Engeland
Engeland vaster
vaster te
leggen, moet
moet de
de Zuid,
Zuid~
van den
den band
van
te leggen,
Afrikaansche staatkunde
op gericht
gericht zijn
zijn —
- gelijk
gelijk die
die van
van
Afrikaansche
staatkunde er
er op
Laurier'sministerschap,
ministerschap,en
envoordien
voordientijdens Sir Wilfried
Canada tijdens
Wilfried Laurier's
—
eene onafhankelijke
onafhankelijke positie
positietegenover
tegenoverhet
hetRijk
Rijkinintetenemen.
nemen.
om eene
Dit isis niet
niethet
hetuitsluitend
uitsluitendbelang
belangder
derHollandsche
HollandscheAfrikaners,
Afrikaners,
ofkleur.
kleur.
maar
van
het
geheel
der
bevolking,
ongeacht
ras
maar van het geheel der bevolking, ongeacht ras of
Oorlogsgevaar van de
de zijde
zijdevan
vaneene
eeneEuropeesche
Europeesche mogendheid
mogendheid
Oorlogsgevaar
dreigt
alleen in
in zooverre,
zooverre, en
en zóólang
zóólangBritsche
Britsche oorlogsschepen
oorlogsschepen
dreigt alleen
Zuid~Afrikaansche havens
havenseen
eenoperatie,basis
operatie~basis kunnen
kunnen
van
de Zuid,Afrikaansche
van de
maken.
In stede
stedevan
vanEngeland's
Engeland's
maritiemestrijdkrachten
strijdkrachten tete
maken. In
maritieme
versterken,
behooren de
dekoloniale
kolonialeregeeringen
regeeringenerernaar
naartetestreven
streven
versterken, behooren
de
oorlogshavens en
en kustforten
kustforten in
in eigen
eigenbeheer
beheertetenemen,
nemen,
de oorlogshavens
opdat zij
zij onder
onder omstandigheden
omstandighedengesloten
geslotenkunnen
kunnenworden
wordenvoor
voor
de
schepen van
van alle
alle oorlogvoerende
oorlogvoerende mogendheden,
mogendheden, ook voor
voor
de schepen
die
van
Engeland.
Aldus
wil
een
machtige
partij
in
Canada.
die van Engeland. Aldus wil een machtige partij in Canada.
De vorige
vorige premier
premier van
van dat
dat land
land heeft
heefthet,
het,een
eendrietal
drietaljaren
jaren
Hetisisinderdaad
inderdaad
geleden, onomwonden
onomwondenin
inhet
hetparlement
parlement gezegd. Het
niet
slechts het
het recht,
recht, maar
maar de
de heilige
heiligeplicht
plichtvan
vanelk
elkkoloniaal
koloniaal
niet slechts
staatsman
beginsel van
van optieve
optieveneutraliteit
neutraliteit te
te verdedigen
verdedigen
staatsman het
het beginsel
en
alzoo zijn
zijnland
landtetebeschermen
beschermen tegen
tegen de
de gevolgen
gevolgen van
van de
de
en alzoo
Het
egoïste politiek
politiek en
endedemisslagen
misslagenvan
vanBritsche
Britscheministers.
ministers.—
- Het
doel
moet zijn
zijnininvriendschap
vriendschapmet
metEngeland
Engelandteteleven
leven;
maar
doel moet
; maar
dat men
men voor
vooronafzienbaren
onafzienbaren tijd
tijd
terzelfdertijd
voorkomen, dat
terzelfdertijd te voorkomen,
vast
aan het
het Rijk
Rijk gebonden
gebonden zou
zouworden,
worden,hetwelk
hetwelknauwelijks
nauwelijks
vast aan
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tien jaar
jaar geleden
geleden Zuid,Afrika
Zuid.Afrika te
vuur en
en tetezwaard
zwaard heeft
heeft
te vuur
verwoest en
en dat
dat sedert
sedert eenige
eenige jaren
jaren den
den vrede
vrede in
in Europa
Europa op
op
verwoest
't ernstigst dreigt
te zullen
zullenverstoren.
verstoren. —
- Wanneer
Wanneer de
de Zuid,
Zuid.
dreigt te
Afrikaners
mannelijk weigeren
zich partij
partij te stellen
stellen voor
voor de
de
Afrikaners mannelijk
weigeren zich
Britsche
politiek, zullen
zullen zij
zij aan
aan Engeland
Engeland en
en de
deEngelschen
Engelschen
Britsche politiek,
meer
eerbied afdwingen,
afdwingen, en
hun land
land een
eenbeter
betertoekomst
toekomst
meer eerbied
en hun
verzekeren, dan
wanneer zij,
zij, hun
hunverleden
verledenvergetend,
vergetend,thans
thans
verzekeren,
dan wanneer
geld en
en schepen
schepen geven
geven aan
aanhun
hunoverwinnaar.
overwinnaar.
Het kabinet
kabinet Botha
Bothaheeft
heeftzeer
zeerwaarschijnlijk
waarschijnlijk de
de macht
macht het
het
De Engelsche
Engelsche factie
factie van
van de
de
vlootprogram te
verwerkelijken. De
vlootprogram
te verwerkelijken.
partij zal
daartoe drijven
van de
de Unionisten
Unionistenzou
zouhartelijke
hartelijke
partij
zal daartoe
drijven en
en van
medewerking te
wachten zijn.
zijn. Het
Hetisisechter
echterzeer
zeerwel
welmogelijk,
mogelijk,
medewerking
te wachten
dat Botha,
Botha, uit
uithoofde
hoofdevan
vanhet
hetkrachtig
krachtigverzet
verzet van
van Hertzog,
Hertzog,
dat
eskader prijs
prijs geeft
geeft;; zich
zichteteelfder
elfderure
urevan
vanden
dengevaarlijken
gevaarlijken
het eskader
weg, Welken
welken men
men hem
hem opdrong,
opdrong, afwendt
afwendt;; zoodoende
zoodoende nog
nog
weg,
blijvende scheuring
scheuring in
in de
deregeeringspartij
regeeringspartij zal
zal weten
weten te
te voor.
voor.
blijvende
komen. Hoe
Hoedit
ditzij
zij—- het
hetzich
zichkrachtig
krachtiguitend
uitendverzet
verzettetenegeeren
negeeren
zou verraad
verraad zijn
zijn;; en Botha
Botha isiseerlijk.
eerlijk.Kunnen
KunnenBotha
Bothaen
enSmuts
Sm uts
niet
terug, dan
dan zal
zaldederegeering
regeeringde
devlootplannen
vlootplannen toch
toch geen
geen
niet terug,
effect geven, zonder
effect
zonder voorafgaand
voorafgaand beroep
beroep op
ophet
hetvolk,
volk,dat
dat dan,
dan,
naar gehoopt
moet worden,
worden, Hertzog
Hertzog zal
zal volgen.
volgen.
naar
gehoopt moet
Zuid.
Niet slechts
slechts ter
ter kenschetsing
kenschetsing van
van de
de verhouding
verhouding van
van Zuid,
Afrika tot het
het koninkrijk
koninkrijk in
inzake
zakemaritieme
maliitiemesamenwerking
samenwerking —
Afrika
in verband
verband met
metdedeinternationale
internationalesituatie
situatieininhet
hetalgemeen,
algemeen,
ook in
schijnt
niet onbelangrijk
onbelangrijk of
ofoverbodig
overbodigininkorte
kortetrekken
trekkende
de
schijnt het
het niet
ontwikkeling
heden te
te schetsen
schetsen van
van de
degroote
grooteidee
ideeder
der
ontvvikkelingtot
tot op
op heden
Britsche staatkunde,
de koloniën
koloniën als
als actieve
actieve helpers
helpers tete
Britsche
staatkunde, om
om de
krijgen in
oorlogen welke
welke Engeland
Engeland mag
mag voeren.
voeren.
krijgen
in de oorlogen
Het denkbeeld
denkbeeld kan
kan gezegd
gezegd worden
worden tetezijn
zijn geboren
geboren onder
onder
het
ministerie Beaconsfield,
Beaconsfield, toen,
toen, in
in 1879,
1879, eene
eene commissie
commissie isis
het ministerie
geconstitueerd,
taak had
had een
eenonderzoek
onderzoekinintetestellen
stellen
geconstitueerd, welke
welke ten taak
naar
verdediging der
der Britsche
Britsche Beziftingen.
Bezittingen.
naar de verdediging
Aanvankelijk zijn de ouvertures van Engeland in de Bezittingen
Bezittingen
zeer
ontvangen. De
Deverhouding
verhoudingtusschen
tusschende
deKoloniEn
Koloniën
zeer slecht
slecht ontvangen.
Dekoloniale
koloniale
en het
het Rijk
Rijk was
waseene
eeneniet
nietzeer
zeervriendschappelijke.
vriendschappelijke. De
haddenalle
allereden
redende
devoogdij
voogdijder
derrijksregeering
rijksregeering
gouvernementen hadden
Nieteen,
een,hetwelk
hetwelk
last teteachten
achtenenendikwijls
dikwijlsook
ookeen
eengevaar.
gevaar. Niet
een last
Het
er aan
aan dacht
dacht de
de handen
handender
dercentrale
centraleregeering
regeering tetesterken.
sterken. Het
er
overheerschend- beginsel was,
was,dat
datde
degouvernementen
gouvernementen
algemeen overheerschend•
der
besturende koloniEn
koloniën uitsluitend
uitsluitend ten
ten taak
taak hadden
hadden
der zichzelf besturende
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de
belangen hunner
hunner landen
landen tetebevorderen
bevorderen en,
en, waar
waar noodig,
noodig,
de belangen
ze
tegen den
den toeleg
toelegder
derimperiale
imperialeautoriteiten
autoriteiten tetebeschermen.
beschermen.
ze tegen
Ruim
vijf$en$dertig jaar
het Kaapsche
Kaapsche
Ruim vijfien%dertig
jaargeleden
geleden weigerde
weigerde b.v. het
ministerie onder
ministerie
onder Molteno
Molteno meest
meestbeslist
beslistaan
aandederijksregeering
rijksregeering
eenigerlei medewerking te
eenigerlei
te verleenen
verlecnenvoor
voorhet
hettot
totstand
standbrengen
brengen
van
eene federatie
federatievan
vanZuidAfirkaansche
Zuid$AfirkaanscheStaten
StatenenenKoloniEn
Koloniën—van eene
eerst
grond, dat
dat zulks
zulks niet
niet was
was in
inhet
hetbelang
belang der
der Kaap.
Kaap~
eerst op
op grond,
kolonie ; later,
later, dewijl
dewijl zulks
kolonie;
zulks eene
eene onvriendelijke
onvriendelijke daad
daad zou
zou zijn
zijn
tegenover
de Transvaal,
Transvaal, welke
welkedoor
doorEngeland
Engelandwas
wasgeannexeerd,
geannexeerd,
tegenover de
doch
die zich
zichvan
vanden
denimperialen
imperialenhalsband
halsband(door
doch die
(dooreene
eenefederatie
federatie
vaster te
te worden
worden gelegd)
gelegd) wilde
vaster
wilde ontslaan.
ontslaan. En
En in
in 1878
1878stelden
stelden
de
ministers en het
het parlement
parlement van
van de
deKaapkolonie
Kaapkolonie zich
zich op
op het
het
de ministers
zelfstandig
dat de
degouverneur
gouverneurgeenerlei
geenerleibeschikking
beschikking
zelfstandig standpunt, dat
over de koloniale
over
koloniale troepen
troepen had,
had, dan
danmet
metadvies
adviesen
enconsent
consent van
van
zijn ministers
eene opvatting welke
zijn
ministers -— eene
welke de
degouverneur
gouverneurformeel
formeel
geëerbiedigd heeft.
geëerbiedigd
heeft.
Eene eerste
poging om
omdedekoloniEn
koloniëntetebewegen
bewegenmede..ter
mede.teç
eerste poging
werken aan
is
werken
aan den
den opbouw
opbouwvan
vandedeEngelsche
Engelschestrijdkrachten,
strijdkrachten, is
beproefd
1881. Op
Op dedein in
jaarteteLonden
Londengehouden
gehouden
beproefd in
in 1881.
datdat
jaar
vertegen~
Imperiale Conferentie,
de rijksregeering
rijksregeering de
de vertegen,
Imperiale
Conferentie, heeft
heeft de
woordigers der koloniën
koloniën uitgenoodigd
uitgenoodigdhunne
hunnegouvernementen
gouvernementen
woordigers
bewegen mede
medetetewerken
werkenaan
aandede<werdediging
«verdedigingvan
vanhet
hetRijk».
Rijk».
te bewegen
Maar de
de vergadering
vergadering weigerde
weigerdeeenstemmig,
eenstemmig,met
metonmiskenbaar
onmiskenbaar
Maar
duidelijke
«The naval
naval defence
defence of
ofthe
the colonies
colonies isis
duidelijke verklaring
verklaring:: c<The
an imperial
imperial interest
interest totobebeleft
left
exclusively
to the
Empire».
an
exclusively
to the
Empire».
Onder den
den zachten,
zachten, maar
maar aanhoudenden
aanhoudenden druk
druk vanwege
vanwege
Onder
imperiale staatslieden, door middel der gouvemeurs,
gouverneurs, uitgeoefend
uitgeoefend
imperiale
hebben in de
de dertig
dertig jaar,
jaar, die
diesedert
sedertverloopen
verloop enzijn,
zijn,vele
vele kolo,
kolo$
hebben
niale politici
politici hunne
hunne inzichten
inzichtenlangzamerhand
langzamerhand gewijzigd.
gewijzigd.
1887 had
haddede
Ie InterkolonialeConferentie
Conferentieplaats.
plaats.
In 1887
In
Ie Interkoloniale
N ew.Zeeland verbond
verbond zich
zichtoen
toentottoteen
eenjaarlijksche
jaarlijkschebijdrage
bijdrage
New,Zeeland
20.000;; de
de andere
andere Australische
Australische Koloniën
Koloniën kenden
kenden vet.,
vervan
van iE20.000
jaar,I:E126.000
126.000p.a.
p.a. toe.
toe. Deze
Deze
voor een
eentijdperk
tijdperkvan
van1010jaar,
eenigd, voor
koloniën met
met hunne
hunnebijna
bijnazuiver
zuiverEngelsche
Engelschebevolking
bevolkingwaren
waren
koloniën
Degeïsoleerde
geïsoleerde
betrekkelijk gemakkelijk
vangen geweest.
geweest. De
betrekkelijk
gemakkelijk te
te vangen
positie
werelddeel,—
- vooral
vooral 't't eenzijdig,
eenzijdig, Engelsch,
Engelsch,karakter
karakter
positie van
van 't't werelddeel,
zijner
zijner handelsbetrekkingen
handelsbdrekkingen en het,
het, naar
naar verhouding
verhouding tot
totzijne
zijne
hulpbronnen, geringe
geringe aantal
aantal zijner
zijner inwoners,
inwoners, stelden
stelden het
hetmeer
meer
hulpbronnen,
dan een
een der
derandere
anderegroote
grootekoloniEn
koloniënaan
aaneen
eenaanval
aanvalbloot.
bloot.
dan
Daarbij
kwam,
dat
Australië
destijds
veel,
zeer
veel,
geld
leende
Daarbij kwam, dat Australië destijds veel, zeer veel, geld leende
in Engeland.
Engeland. Zijn
Zijn crediet
credietwas
wasafhankelijk
afhankelijk van
van de
de goede
goede ges
ge$
in
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zindheid der imperiale
imperiale autoriteiten
autoriteiten en
en deze zijn
zijn van
van chantage,
chantage.
praktijken in
politiek nooit
nooit afkeerig
afkeerig geweest.
geweest. De eene dienst
praktijken
in de politiek
de andere
andere waard
waard:: als
als er
er geen
geen geld
geld kwam
kwam voor
voor de
de vloot,
vloot,
was de
er niet
niet meer
meer op
opteterekenen,
rekenen,dat
dataan
aanAustralische
Australische leenings,
leenings.
viel er
voorstellen te
te Londen
Londen een
eengoede
goedeontvangst
ontvangstzou
zoutetebeurt
beurtvallen.
vallen.
voorstellen
De maritieme
maritieme samenwerking
samenwerking tusschen het Rijk en de Koloniën
De
zou
tot de
dekunstmatig
kunstmatig
zou misschien
misschien voor
voor een
een onafzienbaren tijd
tijd tot
in het
hetleven
levengeroepen,
geroepen,tijdelijke
tijdelijkeAustralische
Australischeassistentie
assistentie zijn
beperkt gebleven,
gebleven, wanneer
wanneer niet
niet Hollandsch
Hollandsch Zuid,Afrika
Zuid.Afrika te
beperkt
tot verinniging der betrekkingen
betrekkingen
kwader
ure aan
aan de
de beweging
kwader ure
beweging tot
voedsel hadde gegeven.
nieuw voedsel
jaren zijn
zijn na
na 1887 voorbijgegaan, zonder
zonder dat
dat eene enkele
Tien jaren
kolonie zich
zich tot
tot eene bijdrage
bijdrage voor
de
voor de
andere Engelsche kolonie
vloot heeft
heeftlaten
latenverleiden
verleidenen
entoen
toenkwam
kwamde
decontributie
contributie
Britsche vloot
De oude
oude
van de
de vereenigde
vereenigde Australische
Australische Koloniën
Koloniën te
te vervallen.
vervallen. De
van
leer, dat het
het Rijk
Rijk —
- hetwelk
hetwelk direct
direct en
en indirect
indirect groot
groot voordeel
voordeel
leer,
trok van
van de
de koloniën en
nooit geschroomd
geschroomd had,
had, als
als daartoe
daartoe
en nooit
trok
ze uit,te,buiten
uit.te.buiten —
- zelf moest
moest zorg dragen
gelegenheid was,
gelegenheid
was, ze
te behouden,
behouden, scheen
scheen tetezullen
zullenzegevieren.
zegevieren.
ze te
Confe.
zoogenaamde Interkoloniale
toen de
de Ile
He zoogenaamde
Interkoloniale Confe,
In 1897, toen
gehouden werd
werd en
en Australië, dat
dat voor
voor zijne veiligheid
rentie gehouden
werkelijk afhankelijk
van de
de Engelsche vloot, er voor be.
werkelijk
afhankelijk was
was van
dankte
vloot tetebetalen,
betalen, heeft
heeftde
de Kaapkolonie
Kaapkolonie —
dankte iets
iets voor
voor die vloot
Engeland met den
den onderga'l1g
welker vrije dochterstaten door
door Engeland
ondergang
bedreigd!! —
- het denkbeeld
denkbeeld aanvaard,
aanvaard, dat
dat de
de koloniën
werden bedreigd
moeten medewerken
medewerken aan
aan de
deversterking
versterking van
van de
de Engelsche strijd.
strijd,
macht.
leider van
van den
den Afrikaner
Afrikaner Bond,
Bond, kort.
kort,
macht. J.
J. H. Hofmeyr, de leider
Zuid.
zichtig, oneerlijk
de man,
man, die
diemeer
meerkwaad
kwaad aan
aan Zuid,
oneerlijk politicus,
politicus, de
Afrika heeft
gedaan, dan
de bitterste
bitterste jingo,gouverneur,
jingo.gouverneur, had
Afrika
heeft gedaan,
dan de
de Afrikaner
Afrikaner parlementsleden
parlementsleden weten
weten tetebewerken
bewerkeneen
eenbijdrage
bijdrage
te
geven voor
voor de
de Engelsche vloot.
Hij stelde
stelde het
het voor
voor alsof
alsof
vloot. Hij
te geven
met
men geven
gevenwilde,
wilde,(zijnde
(zijndede
derente
rente
met de rE 30,000 's jaars, die men
op
het kapitaal
kapitaal noodig voor
den aanbouw
aanbouw van
van een
een kruiser)
kruiser)
voor den
op het
Britsche welwillendheid
zou worden gekocht
tegenover het
het
gekocht tegenover
welwillendheid zou
Volk
van de
de Zuid.Afrikaansche
En de
de volksver.
volksver,
Republiek. En
Zuid,Afrikaansche Republiek.
Volk van
tegenwoordigers, eenvoudige dorpspolitici, hebben hem geloofd.
Zonder
een enkele
enkele tegenstem
tegenstem keurde
keurde de
de Wetgevende
Wetgevende Verga,
Verga.
Zonder een
ook met
dering het
voorstel goed.
goed. -— N
atal is alstoen ook
met eene
Natal
het voorstel
bijdrage g'evolgd;
kolonie
bevolking dier kolonie
maar de Engelsche bevolking
gévolgd ; maar
de zaak
zaak koeltjes
koeltjes opnam.
opnam. Geen
Geen penny
penny gaf
gaf ze;
ze ;
toonde,
toonde, dat
dat ze
ze de
maar
daar de Natalsche steenkoolmijnindustrie
steenkoolmijnindustrie sukkelde
met
sukkelde met
maar daar
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den conservatieven
conservatieven geest
van de
de Britsche marine, die halstarrig
den
geest van
gouveme,
kolen te gebruiken,
gebruiken, schonk
schonk het
het gouverne.
weigerde Natalsche kolen
ment.. . ..
12000 ton
ton steenkool
steenkool voor
voor de
de Britsche oorlogsvloot
oorlogsvloot —
ment
. . 12000
prendre ou
ou àà laisser.
Aà prendre
bijdrage der
der Hollandsch.Afrikaansche
welke
Hollandsch,Afrikaansche kolonie,
kolonie, welke
De bijdrage
minder
een van
van de
de andere
andere Britsche Bezittingen reden
reden had
had
minder dan
dan een
Engeland's militaire hulpmiddelen
te sterken,
sterken, had
had groote moreele
hulpmiddelen te
beteekenis; het voorbeeld
voorbeeld isis den
den anderen
anderen kolonialen staatslieden
scherp
scherp voorgehouden.
In 1899-1902, toen Britsche soldaten Zuid.Afrika
Zuicl,Afrika afliepen,
heeft dit Land
Land de
de zegeningen
zegeningenvan
vanmilitaire
militairesamenwerking
samenwerking van
van
het Rijk
Rijk bitter
bitterondervonden.
ondervonden.Engeland
Engeland wierf
wierf
met het
de Koloniën met
betaalde nagenoeg
nagenoeg alle
alle
soldaten
Canada en
en Australië.
Australi6. Het betaalde
soldaten in Canada
kosten;; deed deze kolonies
kolonies een
een dienst,
dienst, in
in zooverre de bevolking
kosten
Het toonde
toonde die
diekoloniale
koloniale regee.
er
van veel
veel schuim
schuim werd
werd ontlast.
ontlast. Het
er van
regee,
uitbundig;; —
ringen echter
echter groote dankbaarheid;
dankbaarheid; was
met lof uitbundig
was met
ringen
deze wijze
wijze het
het groote denkbeeld van
van militaire
militaire
propageerde op
op deze
de koloniën.
eenheid
met de
eenheid met
In 1901 is het Commonwealth
Commonwealth of
ofAustralia
Australia weder
weder aangevangen
aangevangen
eene bijdrage
bijdrage te
de Britsche
- zij
zij het
dan
Britsche vloot —
het dan
te geven
geven voor de
1887-97,namelijk
namelijk fr 75000
75000 in stede
eene kleinere
kleinere dan
dan tusschen
tusschen 1887-97,
in 1903 reeds,
van de
de IIIe
ven
Doch in
reeds, als
als gevolg
gevolg van
ven I:r 126000. Doch
Interkoloniale Conferentie (1902) verhoogde 't de contributie tot
rf 200000, terwiji
terwijl in
hetzelfde jaar
jaar N
ew.Zealand zijne
zijne toelage
in hetzelfde
New,Zealand
40000 bracht,
bracht, Natal
N atal ri: 35000 toekende en
en de
deKaap
Kaap (waar
(waar
op ri 40000
tot
het Afrikaner
Afrikaner element
element nu
nu onder
onder den
den voet
voetlag)
lag)de
dehare
hare tot
het
i:
46000 verhoogde. Terwille
Terwillevan
vanhet
hetprincipe,
principe,had
had eene hoogst
i 46000
3000, door New,Foundland
New.Foundland aan
bijdrage van
van rf 3000,
onbeduidende bijdrage
maritieme strijdkas
zekere waarde.
waarde.
strijdkas geschonken, ook zekere
de maritieme
het verbond
verbond met
met Japan
Japan en
en de
de
Terwijl
Terwijl Engeland,
Engeland, door
door het
entente met
met Frankrijk,
Frankrijk, eene constellatie
in het
het leven riep, waar.
constellatie in
waar,
door een
een bloedige
bloedige oorlog
oorlog in
in Oost.Azië
Oost,Azië zou worden verwekt
door
en
de vrede
vrede in
inEuropa
Europaten
tenernstigste
ernstigstebedreigd
bedreigd werd,
werd, riep het
en de
bijstand der
der koloniën in,
verklarende, dat
dat het
het alleen
alleen
in, verklarende,
verderen bijstand
bij machte was
de taak
taak der
der«verdediging»
«verdediging»tetedragen.
dragen. Een
Een
niet bij
was de
tot die
dieder
der andere
vloot werd
werd gebouwd,
gebouwd, in
in verhouding
verhouding tot
andere groot.
ooit te
te voren
voren;; maar
de
machten sterker
machten
sterker dan
dan ooit
maar het
het beroep
beroep op
op de
kolonies
werd steeds
steeds dringender.
dringender.
kolonies werd
lord
In 1903, toen Zuid.Afrika
dictatorisch door
Zuid,Afrika wezenlijk
wezenlijk dictatorisch
door lord
Milner werd
werd geregeerd,
geregeerd, zijn
zijn de
de koloniale
koloniale gouvernementen van
Milner
dat sub.continent
uitgenoodigd geworden
hunne verplichting
verplichting
sub,continent uitgenoodigd
geworden hunne
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zake de
de«verdediging»
«verdediging» verder
verder in
te lossen
lossendoor
doormiddel
middel
in zake
in te
eener tariefwetgeving,
tariefwetgeving, waaronder
waaronder aan
aan Britsche
Britsche fabrikaten
fabrikaten een
een
eener
korting van
van ongeveer
ongeveer 20
20 70
0/0opopdededouanerechten
douane!"echten werd
werd toe,
toe~
korting
gestaan. De
De staatssecretaris
staatssecretaris voor
voor dedekoloniën,
koloniën,Chamberlain,
Chamberlain,
gestaan.
was gedetermineerd
gedetermineerd van
van zijn
zijntijdelijke
tijdelijke macht
macht in
in Zuid,Afrika
Zuid.Afrika
was
gebruik te
te maken
maken om
om den
den band
band vast
vast te
te leggen.
leggen. Wilden
Wilden de
de
gebruik
koloniale Parlementen
Parlementen en
Raden de tariefwetgeving
tariefwetgeving niet,
niet, dan
dan
koloniale
en Raden
zouden
zouden voorstellen
voorstellen worden
worden gedaan
gedaan om
om de
debijdragen
bijdragen van
van de
de
zelfbesturende koloniën
koloniën te
te verhoogen,
verhoogen, zoomede
zoomede voor
voor Trans,
Trans.
zelfbesturende
Detarief,
tarief_
vaal en
en den
den Vrijstaat
Vrijstaat een
eencontributie
contributievast
vast tetestellen.
stellen. De
vaal
werd aangenomen.
aangenomen. Door
Doorde
debevoorrechting
bevoorrechtingvan
van den
den
wetgeving werd
Engelschen handel
handel derven
derven dedekoloniale
kolonialeregeeringen
regeeringenaanzien,
aanzien.
Engelschen
lijke inkomsten,
inkomsten, die
gemiddelde over
over de verloopen
verloopen negen
negen
lijke
die in
in gemiddelde
500000 p.p. a.a.kunnen
kunnen worden
worden gesteld.
gesteld. Onder
Onder de
de
jaar op
jaar
op f500000
omstandigheden moet dit
dit offer
offer als
alseen.
een indirecte
indirecte bijdrage,
bijdrage, ter
ter
omstandigheden
vermeerdering
van de Britsche
vermeerdering van
Britsche strijdmacht
strijdmacht ter
ter zee,
zee,worden
worden
aangemerkt. TTusschen
usschen 1903-1909
heeft Zuid,Afrika
Zuid$Afrika alleen
alleen
aangemerkt.
1903-1909 heeft
aldus tweemaal
tweemaal zooveel
zooveel voor
voorde
deBritsche
Britschevloot
vlootgeofferd
geofferd als
als
aldus
alle andere
andere Engelsche
Engelsche koloniin
koloniën tetezamen.
zamen.
alle
De Afrikaansche
Afrikaansche gouvernementen
gouvernementen hebben
hebbenna
na1905
1905 gelegenheid
gelegenheid
De
schaf.
gehad voorstellen
voorstellen te
te doen
doenom
omdedevoorkeurtarieven
voorkeurtarievenafafteteschaf,
gehad
fen.
Engelschen in
inZuid,Afrika
Zuid.Afrikawaren
warentegen
tegendedepreferen,
preferen.
fen. Vele Engelschen
Deliberale
liberaleregeering
regeeringininEngeland,
Engeland,die
dievan
van eene
eene
tiëele tarieven.
tarieven. De
reciproque bevoorrechting,
bevoorrechting, van
vaneen
eengesloten
geslotenhandelsstaat,
handelsstaat,waar
waar
reciproque
voorijverden,
ijverden, niet
nietwilde
wildeweten,
weten,zou
zouafschaf,
afschaf.
de conservatieven
conservatieven voor
Dejingo,geest
jingo$geestwas
wasechter
echter
fing
geenszins betreurd
betreurd hebben.
hebben. De
fing geenszins
hoogsternstig
ernstigwaren
waren de
de
nog
zeer sterk
sterk in
Zuid.Afrika ...
nog zeer
in Zuid,Afrika
. enenhoogst
misstanden, welke
het Milner,gouvemement
Milner.gouvernement had
had nagelaten.
nagelaten. Er
Er
misstanden,
welke het
was
te doen
doen ininhet
hetbelang
belangvan
vanhet
hetvolk
volk;
veelmoest
moestdan
dan
was veel te
; veel
noodwendig ongedaan
ongedaan blijven.
blijven. Lichtvaardig
Lichtvaardig mag
mag Botha
Botha —
- dit
dit
worde erkend,
ook al
worde
erkend, ook
al ging
ging hij
hij thans
thans den
den verkeerden
verkeerden weg
weg op
op
-— geen
geen verwijt
verwijt treffen,
treffen, dat
dat hij
hij deze
dezecontentieuse
contentieuseaangelegen,
aangelegen.
heid heeft
totstand
standkomen
komen der
der Unie.
Unie.
heid
heeft laten
laten rusten
rusten vóór
vóór het
het tot
Mede
kan men
menhet
hetmisschien
misschienrechtvaardigen,
rechtvaardigen, dat
dat ook
ooksedert
sedert
Mede kan
de
afschaffing der
der preferentiëele
preferentiëele tarieven
tarieven nog niet
niet isis voorge,
voorge.
de afschaffing
bracht:
meerderheid in het
het parlement
parlement zou
zou hem
hemmisschien
misschien
bracht : de
de meerderheid
ontvallen
kwaad heeft
heeft wortel
wortel geschoten.
geschoten.
ontvallen zijn;
zijn ; het
het kwaad
Bleven
Australische kolonies
kolonies na
na1903
1903vrijwillig,
vrijwillig, de
de Zuid,
Zuid.
Bleven de Australische
Afrikaansche
als gevolg
gevolgvan
vandedebijna
bijnadictatorale
dictatoralemacht,
macht,
Afrikaansche Landen, als
welke
Engelsche gouverneurs
gouverneurs na
na den
den oorlog
oorloghadden
hadden uitge,
uitge.
welke de Engelsche
oefend,
feitelijk gedwongen,
gedwongen, hunne
hunne bijdragen
bijdragen geven
geven voor
voor de
de
oefend, feitelijk
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Britsche vloot, —
- van
vanCanada
Canadaisisvoortdurend
voortdurendzeer
zeerernstig
ernstigvet.,
verBritsche
tegen het
hetdrijven
drijvender
derimperiale
imperialeautoriteiten
autoriteitenvoor
voormilitaire
militaire
zet tegen
uitgegaan.
«samenwerking» uitgegaan.
Op de
deIVe
IVeInterkoloniale
InterkolonialeConferentie
Conferentieinin1907
1907verklaarden
verklaarden
Australië en
Canada zich
zich beiden
beiden ten
ten gunste
gunste van
van een
een eigen
Australië
en Canada
die met
met de
deBritsche
Britsche marine
marine zou
zou kunnen samenwerken
samenwerken;;
vloot, die
echter niet
onder de
de contr6le
controle zou
zou staan
staan van
vandedeBritsche
Britsche
echter
niet onder
admiraliteit. Wat
deAustralische
AustralischekoloniEn
koloniën betreft,
betreft, had
had men
men
admiraliteit.
Wat de
met een
een kwestie
kwestie van
van ijdelheid
ijdelheid te
te doen
doen;; wat
watCanada
Canada
met
aangaat was
het standpunt,
standpunt, door
door den
deneersten
eerstenminister
minister Sir
Sir
aangaat
was het
Laurier ingenomen,
ingenomen, de
deuitkomst
uitkomstvan
vanoverwegingen
overwegingen
Wilfried Laurier
van hooge
hooge politiek.
politiek. Canada
Canada wilde
wilde vrij
vrij zijn,
zijn, geheel zelfstandig
zelfstandig
van
zijn
zijn weg
weg gaan,
gaan, enenalleen
alleensamenwerking
samenwerking in
inzooverre
zooverre deze
deze in
in
het belang
belang van
vanCanada
Canada zou
zou zijn.
zijn. De
Degebeurtenissen
gebeurtenissenhebben
hebben
het
verschil ininstandpunt
standpunttusschen
tusschenAustraliE
AustraliëenenCanada
Canadascherp
scherp
het verschil
belicht.
belicht. De
Dezuiver
zuiverBritsche
Britsche kolonie
kolonievan
vanNewsZealand
N ew.Zealand vroeg
vroeg
(1908)
een oefenschip
oefenschipaan
aandedeBritsche
Britscheadmiraliteit
admiraliteit en
en stelde
stelde
(1908) een
daarvoor ii 100000
100000 beschikbaar.
beschikbaar. Canada
Canadadaarentegen,
daarentegen, van
van
daarvoor
welker bevolking
bevolking —
- gelijk
gelijkaan
aandie
dievan
vanZuidsAfrika
Zuid.Afrika—- de
deoude
oude
welker
kern van
van nietsBritsch
niet.Britsch ras
en dat
datook
ookmet
metvele
velevreemde
vreemde
kern
ras is en
landen betrekkingen
betrekkingen onderhoudt,
onderhoudt, onderwierp
onderwierp zich
zichniet,
niet,toonde
toonde
landen
andere,
betere idealen
idealen te
te hebben,
hebben, dan
danmilitaire
militairesamenwerking
samenwerking
andere, betere
met
Engeland, als
den vazal
vazal met
met zijnen
zijnen souverein.
souverein.
met Engeland,
als van den
Kort voor de
de vierde
vierdeinterkoloniale
interkoloniale conferentie
conferentie over
overcverdes
({verdeKort
diging» beraadslaagde,
beraadslaagde, was
er wrijving
wrijving ontstaan
ontstaan met
met den
den
diging»
was er
imperialen officier,
Dundonaid, die
die de
de koloniale
koloniale
imperialen
officier, generaal
generaal lord
lord Dundonald,
troepen
commandeerde. Deze had
had zich
zichniet
nietgedragen
gedragenovereens
overeentroepen commandeerde.
komstig
wenschen van
van den
denminister,
minister, onder
onderwien
wiende
demilitie
militie
komstig de wenschen
De Canadeesche
Canadeesche regeering
regeering verzocht
verzocht hem
hemdaarop
daarop
ressorteerde.
ressorteerde. De
zijn
ambt neer
leggen. Hij
Hij werd
werdvervangen
vervangen door
dooreen
eenkolos
kolozijn ambt
neer te leggen.
niaal
officier —
- en met
met lord
lordDundonald
Dundonaldvertrokken
vertrokkende
delaatste,
laatste,
niaal officier
ruim
100, Britsche
Britsche soldaten.
soldaten. Deze
Dezeonafhankelijke
onafhankelijke daad
daad heeft
heeft
ruim 100,
Canada
volgen door
door een
een taanbodz
«aanbod»om
omvan
vandedeimperiale
imperiale
Canada doen
doen volgen
admiraliteit
haar bezette
bezette forten
forten Halifax
Halifax en
enEsquimalt
Esquimalt
admiraliteit de
de door haar
over
nemen, in
ineigen
eigenbeheer.
beheer.DeDe
eerste
ministerverklaarde
verklaarde
over te nemen,
eerste
minister
ter
conferentie uitdrukkelijk,
uitdrukkelijk, dat Canada
Canada een
een eigen vloot beter conferentie
bes
Op de
de Ve
Ve
geerde, gebouwd
in Canada,
Canada, met
met Canadeezen
Canadeezen bemand.
bemand. Op
gebouwd in
Conferentie, onder den naam
gehouden
naam Verdedigingsconferentie gehouden
(1909),
heeft Canada
Canada in
in zijn
zijn onafhankelijke
onafhankelijke houding
houding volhard.
volhard.
(1909), heeft
Het
besloot
zelf
vier
kruisers
te
bouwen
en
te
bemannen,
Het besloot zelf vier kruisers te bouwen en te bemannen,
welke niet onder de
deBritsche
Britscheadmiraliteit
admiraliteit werden
werden gesteld.
gesteld.En
Enter
ter
I.
1.

19

290
290 ZUIDAFRIKA
ZUID.AFRIKA EN DE
DE BRITSCHE
BRITSCHE HEGEMONIE
HEGEMONIE TER
TERZEE.
ZEE.

van het
hetmarine.debat
marine-debatheeft
heeftdedepremier
premierLaurier
Laurierten
ten
gelegenheid van
slotte
zijn politiek
politiekvolkomen
volkomen duidelijk
duidelijk gemaakt,
gemaakt, door
door in
in het
het
slotte zijn
parlement de
afstootende verklaring
verklaring af
te leggen
leggen (1909):
parlement
de afstootende
af te
(1909) : in
geval Engeland
Engeland in
oorlog komt,
komt, zal
zalCanada
Canadazich
zichneutraal
neutraal
geval
in oorlog
kunnen
verklaren. Het was
was:: de
de losscheuring,
losscheuring, door
door woorden
woorden
kunnen verklaren.
ontkend, in
in de
dedaad
daadaangekondigd,
aangekondigd,—- losscheuring,
losscheuring,welke
welke ook
ook
ontkend,
voortgang
door toenadering
toenaderingtot
totFrankrijk,
Frankrijk, Duitschland
Duitschland en
en
voortgang had door
Amerika op handelsgebied.
handelsgebied.
Amerika
Wanneer de
de houding
houdingvan
vandedeAfrikaansche
Afrikaanscheministers,
ministers, wier
wier
Wanneer
landen, goeddeels
als gevolg
gevolgvan
van «samenwerking
«samenwerkingmet
met Engeland»,
Engeland»,
goeddeels als
waartoe de Kaapkolonie
Kaapkoloniezich
zichliet
lietvinden,
vinden,nauwelijks
nauwelijksfien
tienjaar
jaarte
te
waartoe
voren met
met bloed
bloed waren
waren gedrenkt,
gedrenkt, beantwoord
beantwoord hadde
hadde aan
aan die
die
voren
van den
den Canadeeschen
Canadeeschen premier
premier —
- dan
dan zouden
zouden de
de pogingen
pogingen
van
om
de koloniEn
koloniën inindienst
diensttetestellen
stellenvan
vanEngeland's
Engeland'spolitiek
politiek
om de
misschien
nu
reeds
zijn
verstikt.
Maar
de
verantwoordelijke
misschien
reeds zijn verstikt. Maar
staatslieden
Zuid.Mrika hebben
hebben een
eentegemoetkomend
tegemoetkomend
staatslieden van
van Zuid.Afrika
standpunt
ingenomen -— herhaaldelijk
Zuid.
standpunt ingenomen
herhaaldelijkgetuigend,
getuigend, dat
dat Zuid,
Mrika plichten
plichten tegenover
tegenoverhet
hetRijk
Rijkerkende
erkendeenenbereid
bereidwas
waslasten
lasten
Afrika
ter verdediging
verdediging er van
van te
te dragen.
dragen.
ter
Hadden de
de Conferenties
Conferenties van
van 1907
1907 en
en1909
1909voor
voorwat
watAfrika
Afrika
Hadden
houding der
der ministers,
ministers, geen
geen resul.
resulbetreft, ondanks
ondanks de welgezinde
welgezinde houding
taat opgeleverd;
werd het
het optreden
optredenvan
vanCanada
Canadabijna
bijnavijandig
vijandig;
taat
opgeleverd ; werd
;
en bleef
bleefAustraliE
Australië zich
zichbeperken
beperkentot
toteen
eenbetrekkelijk
betrekkelijkkleine
kleine bij.
bijom
drage -—de
deBritsche
Britschestaatslieden
staatsliedenhebben
hebben het
het groote
groote denkbeeld
denkbeeld om
koloniënininEngeland's
Engeland'smilitaire
militairetoerusfingen
toerustingenteteinteresseeren
interesseeren
de koloniën
en daarmede
daarmede hare
hare zelfstandigheid
zelfstandigheid te
te ondermijnen,
ondermijnen, niet
niet losge.
losge.
laten.
Integendeel. Met
Met toenemende
toenemende energie
energie hebben
hebbenallerwege
allerwege
laten. Integendeel.
de
Britsche gouverneurs
gouverneurs de idee
idee van
vansamenwerking
samenwerking voor
voor
de Britsche
«verdediging5.doeleinden» gepropageerd.
gepropageerd. Brutaal
Brutaal betoogden
betoogden
«verdedigings.doeleindenz
Engelsche ministers,
ministers, ten
einde pressie
pressie op
opdedekoloniale
kolonialegouver.
gouver.
Engelsche
ten einde
nementen uit.tesoefenen,
uit.te-oefenen, dat
het Rijk
Rijk zonder
zonderhunne
hunne mede.
medenementen
dat het
werking niet onder
onder alle
alleomstandigheden
omstandighedenvoor
voorde
deveiligheid
veiligheidder
der
werking
koloniën
kon
instaan.
koloniEn
instaan.
In 1909
1909 legde
legde de
deBritsche
Britsche Regeering
Regeeringininhet
hetLagerhuis
Lagerhuistheatraal
theatraal
situatie in
in verband
verbandmet
met
eene verklaring af, waarin de
de internationale situatie
De Austra,
AustraDuitschland's
«ernstig» werd
werd genoemd.
genoemd. De
Duitschland's vlootbouw «ernstig»
lische ministers
ministers waren
warenlang
langtetevoren
vorengeprepareerd
geprepareerd;; onmiddellijk
onmiddellijk
kwam het
het antwoord
antwoord: : New.Zealand
een, desnoods
desnoods twee
twee
kwam
New.Zealand bood een,
eeISte
klasse
slagschepen;
de
Commonwealth
een
Dreadnought.
eerste klasse slagschepen ;
een Dreadnought.
werdentwee
twee<<Dreadnoughts»
«Dreadnoughts»aanvaard.
aanvaard. Sedert
Sedertblijkt
blijkt
Dankbaar werden
echter
dat een
een verrekening plaats
plaats heeft met de reeds
reeds gefixeerde
echter dat
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jaarlijksche bijdrage
bijdrage en
en gewone
gewonegepantserde
gepantserde kruisers
kruisers worden
worden
jaarlijksche
gebouwd, zoodat
zoodat het
het Dreadnought,aanbod
Dreadnought.aanbod meer
meer een
een coup
coup de
de
gebouwd,
deze heeft
heeftechter
echterzekere
zekerebeteekenis
beteekenisbehouden.
behouden.
theatre is.
theatre
is. Ook deze
rustelooze arbeiden
arbeiden der
der Britsche
Britsche gouverneurs
gouverneurs in
in de
de
Het rustelooze
kolonies had in
in de
dejaren
jaren 1907-1910
1907-1910nog
nogeen
eenklein
kleindoch
dochmerk,
merkkolonies
waardig
St. Vincent
waardig resultaat
resultaat: : St.
Vincent besloot
besloot in
in het
hetlaatste
laatstejaar
jaar ge,
geregeld
regeld V/.
1 %van
vanzijn
zijninkomsten
inkomstenals
alsbijdrage
bijdragevoor
voorde
deEngelsche
Engelsche
Hetfeitfeit
is zeer
teekenend.Slaat
Slaatmen
men
vloot te
te bestemmen.
bestemmen. Het
vloot
is zeer
teekenend.
Statesman's Yearbook
blijkt dat
dat de
de bijdrage
bijdrage nog
nog
het Statesman's
Yearbook op,
op, dan
dan blijkt
(zegge driehonderd
driehonderdpond
pondsterling
sterling1)I)bedraagt
bedraagt;
maar
; maar
geen Ef 300 (zegge
introductie van
van de
de idee in West,Indië.
WesMndie::. Volgen
Volgen
't geldt
geldt hier
hier de introductie
andere West,Indische
West. Indische eilanden,
eilanden, dan
dan stijgt
stijgt hunne
hunne gezamen,
gezamen.
de andere
lijke bijdrage
bijdrage op dezen
dezen grondslag
grondslag tot
tot bijna
bijna if 30.000.
30.000. Vooral
Vooral
lijke
echter
belachelijk
deopopzichzelf
zichzelf
belachelijkonbeduidende
onbeduidendebijdrage
bijdrage
echter is de
zeer de
de aandacht
aandacht waard,
waard, omdat
omdat er
er een
eengroot
grootbeginsel
beginsel mede
mede
zeer
is gemoeid
gemoeid:: het
het denkbeeld
denkbeeldom
omeen
eenbepaald
bepaaldpercentage
percentage der
der
inkomsten als
als bijdrage
bijdrage voor de
de vloot
vloottetebestemmen.
bestemmen.Engeland
Engeland
inkomsten
geeft in
in de
delaatste
laatstejaren
jarenongeveer
ongeveer4040700/van
totaalder
der
zelf geeft
0 vanhethettotaal
staatsinkomsten voor de
de marine
marine uit.
uit. Kunnen
Kunnen de koloniën,
koloniën, de
de een
een
staatsinkomsten
na de
de ander,
ander, langzamerhand
langzamerhand ook slechts
slechts op
op een
een 55 of
of66 %
sph, basis
na
worden gebracht,
gebracht, dan
dan stroomen
stroomenjaarlijks
jaarlijks eenige
eenigemillioenen
millioenentoe.
toe.
In 1910
1910 heeft
heeft Engeland
Engeland zijn
zijn hoogste
hoogste troefkaart
troefkaart in
in het
het «sa,
«sa.
In
menwerking».spel tegenover
Deplannen
plannen
menwerking»,spel
tegenover Canada
Canada uitgespeeld.
uitgespeeld. De
de publieke
publieke opinie
opinieinindie
dieweerbarstige,
weerbarstige,zelfstandig
zelfstandigwillende
willende
om de
kolonie, te
te bewerken
bewerken door
dooreen
eenpersoonlijk
persoonlijkbezoek
bezoekdes
deskonings,
konings,
kwamen
wil van
van God
Godniet
niettottotrijpheid.
rijpheid.In
Inhet
het voor,
voorkwamen door
door den
den wil
jaar stierf
uitjaar
stierfde
de vorst;
vorst ;maar,
maar,naar
naarmen
men heeft
heeft gezegd,
gezegd, op uit,
drukkelijk
Edward VII
kort voor
voor zijn
zijn dood
dood
drukkelijk verlangen
verlangen door
door Edward
VII kort
kenbaar
toen zijn
broeder, de
de Hertog
Hertog van
zijn broeder,
kenbaar gemaakt,
gemaakt, isis toen
Connought,
als
gouverneur-generaal
naar
Canada
gezonden.
Connought, als gouverneur,generaal naar Canada gezonden.
De toeleg
toelegom
omdoor
door
vorstelijkepraal,
praal,afgewisseld
afgewisselddoor
doorbijna
bijna
vorstelijke
Zuid.
vernederenden
de hertog
hertog reeds
reeds in
in Zuid,
vernederendeneenvoud
eenvoud (door
(door welke de
Afrika
had getoond
getoond menschen
menschen aan
aan zich
zichtetekunnen
kunnenbinden),
binden),
Afrika had
de
publieke opinie
opinie in
inCanada
Canada tetebeïnvloeden,
beïnvloeden,is isaanvankelijk
aanvankelijk
de publieke
volkomen
gelukt.
volkomen gelukt.
In
1911 heeft
heeft de
deBritsche
Britschepolitiek
politiek haar
haar schoone
schoone over,
overIn 1911
winning
Canada. De hertog
hertog van
van Connought
Connought had
had
winning behaald,
behaald, in
in Canada.
niet
vergeefs geinfluenceerd.
geinfluenceerd. Toen
Toen viel
viel de
deregeering
regeering van
van Sir
Sir
niet vergeefs
Wilfried Laurier
Laurier en
en kwam
kwameen
eenultra
ultraimperialistisch
imperialistischministerie,
ministerie,
onder
de Borden,
Borden, aan
aan het
het bewind.
bewind. Hij
Hijzou
zoudedemaritieme
maritieme
onder de
samenwerking
In 1912
1912
samenwerkingmet
metEngeland
Engelandsteunen
steunenuit
uit alle
alle macht.
macht. In
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de Borden
Borden—- ten
tentijde
tijdedat,
dat,quasi
quasitoevallig,
toevallig,nog
nogvijf
vijfder
der
bezocht de
andere Canadeesche
andere
Canadeesche ministers
ministers ininEngeland
Engelandwaren
waren—- Londen
Londenen
en
confereerde
herhaaldelijk met
met de
deadmiraliteit.
admiraliteit.Een
Eenvertegen.
vertegen.
confereerde er herhaaldelijk
woordiger van
het Dominion
Dominion kreeg
kreeg zitfing
zitting in
inden
denBritschen
Britschen
woordiger
van het
Raad
Defensie.
Raad van Defensie.
gebeurtenissen uit
uit het
het jaar
jaar 1912
1912 schijnen
schijnen op
op het
heteerste
eerste
De gebeurtenissen
gezicht
voorspellen, dat
inderdaad in
slagen
gezicht te
te voorspellen,
dat Engeland
Engelander
er inderdaad
in slagen
zal
de kolonies
koloniesvast
vastaan
aanzich
zichte te
binden,hunne
hunnedaadwerkelijke,
daadwerkelijke,
zal de
binden,
krachtige medewerking te verkrijgen ter vestiging
van Engeland's
Engeland's
vestiging van
wereldheerschappij ter
De behaalde
behaalde successen
successen zijn
zijn bijna
bijna
wereldheerschappij
ter zee.
zee. De
overweldigend:
overweldigend :
op de
de Indische
Indische begrooting
begrooting (voor
(voorhet
hetloopende
loop endejaar)
jaar)parais.
parais.
64.000«ter
«terbestrijding
bestrijdingvan
vanden
denhandel
handel
seert,
buiten en
enbehalve
behalveii:64.000
seert, buiten
in
wapenen in de
de Persische
Persische golf»,
golf», nog
nog ii:100.000
100.000 voor
voor vloot.
vloot.
in wapenen
doeleinden;
doeleinden ;
de
Federated Malay
Malay States
States hebben,
hebben, Nov.
Nov.j.1.,
j.l., een
eeneerste
eerste
de Federated
2 1/ 2 millioen
millioen pond
pond
klasse
klasse slagschip
slagschip aangeboden
aangeboden en
en daarvoor
daarvoor i:i 2V,
toegestaan
worden betaald
betaald in
in vijf
vijfjaar,
jaar,dus
dusfeitelijk
feitelijk
toegestaan -— te
te worden
i:
jaar. De
De Britsche
Britsche Hooge
HoogeCommissaris
Commissarisinspireerde,
inspireerde,
E 250.000
250.000 per jaar.
sultan van
van Perak
Perak proposeerde
propos eerde en
endie
dievan
vanSelanger,
Selanger,Pahang
Pahang
de sultan
en Negri
N egri Sembilan
Sembilanvoteerden
voteerden;;
in Canada
Canada heeft
heeftde
deeerste
eersteminister
ministereen
een wetsvoorstel
wetsvoorstelingediend
ingediend
goedkeurende
een totaal
totaal uitgave
uitgave van
van niet
nietminder
minder dan
dan vijfendertig
vijfendertig
goedkeurende een
onmiddellijk zal
zal
millioen pond sterling,
sterling, waarvan
waarvan i:E 7.000.000
millioen
7.000.000 onmiddellijk
worden aangewend
aangewend voor
voor den
denbouw
bouwvan
vandrie
drieDreadnoughts,
Dreadnoughts,
worden
welke onder
onder de
deBritsche
Britscheadmiraliteit
admiraliteitzullen
zullenworden
wordengesteld
gesteld;
welke
;
in Zuid.Afrika
Zuid#Afrika ...
minister, die
.rechten en
en be.
beo
. . . werd
werd de
de minister,
die de rechten
langen van
van zijn
zijn land
landverdedigde
verdedigdeenenzich
zichverzette
verzettetegen
tegenhet
hetplan
plan
langen
om een
een eskader
eskader aan
aan de Engelsche
Engelsche vloot toe
toe te
te voegen,
voegen, uit
uit de
de
om
regeenng
regeering geworpen.
Heeft de
groote idee,
idee,welke
welkeinin
JosephChamberlain
Chamberlainhaar
haar
de groote
Joseph
ijverigsten
pleitbezorger
heeft
gevonden,
de
idee
van
«samen.
ijverigsten pleitbezorger heeft gevonden,
idee van «samen.
werking voor
voor de
de verdediging
verdediging van
vanhet
hetRijk:o,
Rijk»,waardoor
waardoor de
de
werking
koloniën
onafzienbaren tijd
tijd vast
vastaan
aanEngeland
Engeland verbonden
verbonden
koloniEn voor onafzienbaren
zullen
worden en
engestuit
gestuitinindedenatuurlijke
natuurlijkeontwikkeling
ontwikkeling tot
tot
zullen worden
zelfstandige
imperialisten zouden
zouden het
het
zelfstandige Staten,
Staten, gezegevierd?
gezegevierd ? De imperialisten
zij die
diegeen
geenpropaganda
propaganda
gaarne
willen doen
doen gelooven
gelooven;; maar
maar zij
gaarne willen
maken
oordeelen
soberder.
maken
soberder.
Zuid~Afrika het
het Botha.kabinet
Botha.kabinet de
de
in Zuid.Afrika
dat in
Aangenomen, dat
dwaasheid
Britsche aggressie
aggressie aan
aan tete moedigen
moedigen door
door
dwaasheid begaat
begaat de Britsche
het
aanbod van
van een
een eskader
eskader;; en
en dat
dat dedeweerstand,
weerstand, die
die
het aanbod
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Laurier en de
de liberale
liberaleSenaat
SenaatininCanada
Canadabieden,
bieden,niets
nietsuitwerkt,
uitwerkt,
Laurier
35.000.000 vlootprogram
vlootprogram daar
daar wordt
wordt aangenomen
aangenomen —het if, 35.000.000
wat zekerheid
zekerheid isis ererdan,
dan,dat
dat
kolonialegouvernementen
gouvernementen
wat
diedie
koloniale
hunne schepen
schepen in
ineen
eengrooten
grooten
't werkelijk
werkelijk zullen
zullen toelaten,
toelaten, dat
dat hunne
de Britsche
Britsche vloot
vlootversterken
versterken?? Wat
Watzekerheid
zekerheidisiser,
er,dat
dat
oorlog de
Botha heden,
heden, de
de Borden
Borden morgen
morgen valt
valt en
enhunne
hunneplaatsen
plaatsen
niet Botha
worden ingenomen
ingenomendoor
dooreen
eenHertzog
Hertzogeneneen
eenLaurier,
Laurier,
vroegtijdig worden
die het
het beschikkingsrecht
beschikkingsrecht der
der Britsche
Britscheadmiraliteit
admiraliteit zullen
zullen
die
weten te vernietigen
vernietigen?? Heeft de
de Borden
Bordenhet
hetvlootprogram
vlootprogram als
als
weten
een noodvoorstel
noodvoorstel voorgebracht,
voorgebracht, tot hetwelk
hetwelk hij
hij gebracht
gebracht was,
was,
naar hij
hij verklaarde,
verklaarde, «door de
dehoogst
hoogstverontrustende
verontrustendeberichten
berichten
naar
omtrent de
internationale situatie,
mij door
door de
deEngelsche
Engelsche
omtrent
de internationale
situatie, mij
regeering verstrekt»,
vooral de
de radicalen,
radicalen, vin,
vin~
regeering
verstrektz,de
de liberalen
liberalen en
en vooral
juist in
in het
hetgevaarvolle
gevaarvolle van
van de
desituatie,
situatie,waarin
waarinEngeland
Engeland
den juist
geraakt, als gevolg
gevolg van
vandedegevoerde
gevoerdeaggressieve
aggressievestaatkunde,
staatkunde,
is geraakt,
meest vruchtbare
vruchtbare argument
argument tegen
tegensamenwerking
samenwerking met
met Enge,
Enge~
het meest
land en
en ten
tengunste
gunstevan
vaneen
eenpolitiek,
politiek,welke
welke er
er op
opgericht
gericht isis
land
tijd van
vanvrede
vredeaan
aanGroot,Briftanië
Groot~Brittaniëgeenerlei
geenerleimilitairen
militairendienst
dienst
in tijd
te bewijzen
bewijzen opdat
opdat men
menininoorlogstijd
oorlogstijdvolstrekt
volstrektneutraal
neutraal zal
zal
te
blijven.
kunnen blijven.

Duitsch.Engelsche
vlootentente.
DuitscluEngelsche vlootentente.
Sedert
voorgaand artikel
DuitSedert voorgaand
artikel geschreven
geschrevenwerd,
werd, heeft
heeft de
de Duit,
sche
regeering in
den Rijksdag
Rijksdag mededeelingen
mededeelingen gedaan,
gedaan, welke
welke
sche regeering
in den
ook
hier tete lande,
lande, ten
tenonrechte,
onrechte, zijn
zijn opgevat,
opgevat, als
als bewijs,
bewijs, dat
dat
ook hier
Duitschland zijne
zijne vroeger
vroeger aangenomen
aangenomen houding
houdingininhet
hetmarine,
marine~
Duitschland
vraagstuk gewijzigd
heeft en
en thans
thanseene
eenevlootentente
vloot entente wordt
wordt
vraagstuk
gewijzigd heeft
ingeleid,
waaronder Engeland's
Engeland's suprematie
suprematie wordt
wordt erkend.
erkend.
ingeleid, waaronder
De Kölnische
Zeitung bracht
groote feiten
feiten in
in herinne,
herinne.
bracht de
de groote
Kilnische Zeitung
ring,
waaruit blijkt,
blijkt, dat
dat de
deDuitsche
Duitscheregeering
regeeringhaar
haarstandpunt
standpunt
ring, waaruit
niet
gewijzigd heeft.
heeft.
niet gewijzigd
Den
10e December
December 1908
1908 verklaarde
verklaarde von
von Biilow
Bülow in
in den
den
Den 10e
Rijksdag uitdrukkelijk
uitdrukkelijk:: wij achten
beperkingvan
vande
de krijg$toeachten beperking
krijgstoe,
rustingen
zee gewenscht,
missen een
eensterktemaat
sterktemaat
doch missen
ter zee
rustingen ter
gewenscht, doch
welke
bij het
het zoeken
zoeken naar
naar een
een grondslag
grondslag voor
voor een
een intemafio,
internatio#
welke bij
naaI
vergelijk zou kunnen
kunnen dienen.
dienen.
naal vergelijk
17en Maart
Maart1909
1909stelde
steldededeStaatssecretaris
Staatssecretarisadmiraal
admiraal
En
den 17en
En den
von Tirpitz
doelvan
vanden
denDuitschen
Duitschenvlootbouw
vlootbouwininhet
hetlicht
licht:
Tirpitz het doel
:
Duitschland wil
vrede, dien
dien heeft
heeft het
het noodig
... aan
wil den vrede,
noodig...
aan aanval denken
wij
maar wij
wij willen
willen onze
onze internationale positie
maken. onze
onze
wij niet... maar
positie veilig maken,
wercldbelangen
En daarvoor
een vloot
wereldbelangen behoorlijk beschermd weten.
weten. En
daarvoor isis een
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EN DE
noodig, z66
zéé sterk,
sterk, dat
dat zelfs de sterkste
Doodig,
sterkste zeemogendheid
zeemogendheid ons niet
niet kan
kan aans
aanvallen, zonder
de grondgevallen,
zonder zelf
zelf een
een ernstig
ernstig risiso
risiso te
te loopen.
loopen. Die
Die risico
risico is de
grondge,
vlootpolitiek.
dachte onzer vlootpolitiek.

Hierop
hij de
de volgende
volgendenu
nuzeer
zeergedenkwaardige
gedenkwaardige woor,
woorHierop liet hij
den volgen
den
volgen::
«In dien
«In
dien zin (d.
w. z.z. als
alsschepper
schepper der
der risicoTedachte
risico-gedachte in
in
(d. w.
nu reeds
reeds dienst
dienst tetedoen
doenenenvoor
voor
Engeland) begint onze vloot
vloot nu
zooverre de verhoudingen
zooverre
verhoudingen zijn
zijnteteoverzien,
overzien, geloof ik,
het
ik, dat het
beoogde resultaat
resultaat verzekerd
verzekerdzalzal zijn, als
de vloot
vloot hare
hare wetteals de
wette,
lijk vastgestelde
lijk
vastgestelde sterkte
sterkteheeft
heeft bereikt."
bereikt."
Den
volgenden dag
dag (18
(18Maart
Maart 1909)
1909) wees
wees de
deStaatssecre,
StaatssecreDen volgenden
taris van
taris
van buitenlandsche
buitenlandsche zaken
zaken von
von Schiin
Schön op
op het
hettegemoet,
tegemoetdezer verklaring,
welke behoudens
komende karakter
karakter dezer
verklaring, welke
behoudens onvoor,
onvoorziene ontwikkeling
ziene
ontwikkeling van
van andere
andere vloten,
vloten, «de belofte
belofte geeft
geeft niet
boven de
te te gaan.»
boven
de wettelijke
wettelijkevastgestelde
vastgesteldesterkte
sterkte
Had nu
nu Engeland
Engelandtot
totdusverre
dusverregeen
geenvoorstellen
voorstellentot
totbeperking
beperking
van vlootbouw
van
vlootbouw gedaan,
gedaan, 18
18 Maart
Maart 1912
1912 hield
hield Churchill
Churchill de
de
geruchtmakende
het feit
feitconstateerde,
constateerde, dat
dat
geruchtmakenderede,
rede, waarin
waarin hij
hij het
gedurende
gedurende de laatste
laatste jaren
jaren «Dreadnought»
«Dreadnought» schepen
schepen ininde
dever,
verhouding van
: 1010tegenover
van 16
16:
tegenoverDuitschland
Duitschlandwaren
waren aangebouwd
aangebouwd
en zeide,
zeide, dat,
dat,als
alsDuitschland
Duitschlandzich
zichaan
aanhet
hetweftelijk
wettelijkvastgesteld
vastgesteld
program
5 jaar
program hield, Engeland
Engeland zich
zichvoor
voor4 4ofof
5 jaaraan
aandezen
dezenmaat,
maatstaf zou
zou kunnen
kunnen binden,
binden,behoudens
behoudensbijzondere
bijzondere omstandigheden.
omstandigheden.
11 Mei
Mei1912
1912beantwoordde
beantwoordde von
vonTirpitz
Tirpitz deze
dezerede
rededoor,
door,
Den 11
evenals in
in 1909,
1909,op
ophet
hetdefensief
defensiefkarakter
karaktervan
vanDuitschland's
Duitschland's
evenals
vlootbouw tetewijzen.
wijzen.En
Enthans
thansstemt
stemtDuitschland
Duitschlandzijnerzijds
zijnerzijds
vlootbouw
toe de
daadwerkelijke slagschepen,verhouding
slagschepen-verhoudingder
derlaatste
laatstejaren
jaren
de daadwerkelijke
eerbiedigen, behoudens
behoudensonvoorziene
onvoorzieneomstandigheden
omstandigheden;
te eerbiedigen,
;
want de
de «risico=gedachtez,
«risico=gedachte», v66r
vóór vier
vier jaar
jaar door von
von Tirpitz
Tirpitz
grondslag van
van de
de Duitsche
Duitschevlootpolitiek
vlootpolitiek genoemd,
genoemd, kan nu
nu
grondslag
vol effect
effectnemen.
nemen.
Duitschland neemt het
hetstandpunt
standpuntin,
in,dat
datdede0:Dreadnoughts»
«Dreadnoughts»
dekoloniën
koloniënter
terbeschikking
beschikkinggesteld
gesteldvan
vandedeadmiraliteit
admiraliteit
door de
als Engelsche
Engelsche aanbouw
aanbouw moeten
moeten beschouwd
beschouwd worden.
worden. Andere
Andere
als
oneerlijk. Maar
op de
deinin
opvatting is 'absurd
absurd of
opvatting
of oneerlijk.
Maar met
met het
het oog op
pagina'sgemenaoreerde
gememoreerdefeiten,
feiten,moet
moethet
hettoch
tochbetwij,
betwij.
voorgaande pagina's
ofEngeland
Engeland die
dieopvatting
opvattingdeelen
deelenzal.
zal.Daarbij
Daarbijkomt,
komt,dat,
dat,
feld of
te oordeelen
oordeelen naar
naar wat
wat ininpolitieke
politiekeorganen
organengeschreven
geschrevenwordt,
wordt,
Engeland de opkomst
opkomst van
vaneen
eenOostenrijksche
OostenrijkscheenenItaliaansche
Italiaansche
Engeland
vloot beschouwen
beschouwen mag
magals
als«bijzondere
«bijzondereomstandigheid)),
omstandigheid»,welke
welke
vloot
verhouding
recht geeft
geeft tegenover
tegenover Duitschland
Duitschland van
vande
de1616:
recht
: 1010verhouding
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af te
te wijken.
wijken. Verder
Verder isis nog
noggeenerlei
geenerleivergelijk
vergelijk getroffen
getroffen voor
voor
den aanbouw
van
kruisers
en
kleiner
materiaal,
waaraan
Engeland
aanbouw
kleiner materiaal, waaraan Engeland
hard werkt
werkt en
en dat
datininden
denvoorzienen
voorzienenoorlog
oorlogeen
eengroote
grooterol
rolkan
kan
hard
spelen.
H et begin
begin der
derentente
ententekan
kannog
noggeen
geengroot
grootvertrouwen
vertrouwen
spelen. Het
wekken.
Maar toch
toch deed
deed men
men wel
welverkeerd
verkeerdererbeteekenis
beteekenisaan
aan
wekken. Maar
te ontzeggen.
ontzeggen.
De verklaringen
verklaringen door von
von Kiderlen
Kiderlen Wichter,
Wächter,kort
kortvoor
voorzijn
zijn
dood
afgelegd over
over innige
innige samenwerking
samenwerking met
met Engeland
Engeland in
in
dood afgelegd
zake de Balkanaangelegenheden,
Balkanaangelegenheden, zijn
zijn thans
thans door
doorzijn
zijn opvolger
opvolger
zake
bevestigd, die
die uitdrukkelijk
uitdrukkelijk over
over de
deininde
decrifieke
critieke
von Jagow bevestigd,
tijden opgedane
sprak, welke
welke had
had geleerd,
tijden
opgedane ervaring
ervaring sprak,
geleerd, dat
dat er
er
de beide
beide Rijken
Rijken bestaat.
bestaat. Dit
Ditgeeft
geeft
belangengemeenschap tusschen de
hoop, dat
dat de
de nog
nogzoo
zoolosse
lossevloot,entente
vloot~ententehet
heteerste
eersteteeken
teek en is,
is,
hoop,
van eene
eene wordende
wordende betere
betere verstandhouding.
verstandhouding. De
Dewaarachfige
waarachtige
van
vrienden van
vrede hopen
hopen het
het vurig
vurig;; —
- maar
maar zij
zij zullen
zullen
vrienden
van den
den vrede
het juist
juist daarom
daarom toejuichen
toejuichen als
alsDuitschland
Duitschlandzijn
zijnweerkracht
weerkracht
het
land meer
meer versterkt
versterkt dan
dan anderen
anderen vermogen
vermogen tetedoen,
doen,omdat
omdat
te land
zoodoende
ook dedemet
met
Engelandbevriende
bevriendevastelandsstaten
vastelandsstaten
zoodoende ook
Engeland
door
de risico,gedachte
risico-gedachte zullen
zullen worden
worden weerhouden
weerhouden oorlog
oorlog tete
door de
maken.
zijn groot
groot overwicht
overwicht te
te lande
lande hand,
handmaken. Duitschland
Duitschland moet zijn
haven....
.. anders
anders komt
komt er
er zeker
zeker oorlog,
oorlog, vlootententes
vlootententes ten
ten spijt.
spijt.
haven

LEVENSWOORDEN.
De deugd
deugd wil
wilniet
nietgroeien,
groeien,wanneer
wanneerhaar
haarwortel
wortelniet
nietvet.,
verborgen is en
en verscholen
verscholen voor
voor het
het zonlicht.
zonlicht.
borgen
CARLYLE.

o0
bij werkt
werkt ininhet
hetduister
duister;
gedachtewerkt
werktinindedestilte
stilte;
De bij
; dedegedachte
;
de deugd
deugd werkt
werkt slechts
slechts in
in't'tgeheim.
geheim.
CARlYLE.
CARLYLE.

o0
Zwijgen is
is het
hetelement,
element,waardoor
waardoorgroote
grootedingen
dingenworden
worden
Zwijgen
saamgevoegd.
woord isismachfig,
machtig,maar
maarniet
niethet
hetmachtigst.
machtigst.
saamgevoegd. Het woord
woord isisvoorgijgaand
voorgijgaand ; zwijgen
ZWijgen behoort
behoort de
deeeuwigheid.
eeuwigheid.
Het woord
CARlYLE.
CARLYLE.

o0
Het isis zonderling
zonderlinghoe
hoesommige
sommigemenschen
menschenhun
hunoogen
oogensluiten
sluiten
voor de
de eenvoudigste
eenvoudigste feiten
feiten en
endoor
doordedezuivere
zuiverelootnheid
loomheidvan
van
vergetelheid en domheid
domheid rustig
rustigvoortleven
voortleventetemidden
middenvan
van won,
wonvergetelheid
CARlYLE.
deren en raadselen.
deren
en raadselen. CARLYLE.
o
C)
Onze arbeid
arbeid is de
de spiegel,
spiegel, waarin
waarin de
degeest
geestvoor
voorhet
heteerst
eerst
Onze
CARlYLE.
zijn natuurlijke
natuurlijke lijnen
lijnen ziet.
ziet.
zijn
CARLYLE.

o0
Het
afgevallen blad
blad isisniet
nietdood
dood
verloren;
daarzijn
zijn
Het afgevallen
enen
verloren
; daar
krachten
om, alalwerken
werkenzijzijininomgekeerde
omgekeerderichting
richting;; hoe
hoe
krachten in
in en om,
kon het
het blad
blad anders
anders tot
tot verrofting
verrotting overgaan
overgaan?? Veracht
Veracht de lompen
lompen
niet,
waarvan papier
papier wordt
wordt gemaakt,
gemaakt, noch
nochden
denmest
mestwaardoor
waardoor
niet, waarvan
de aarde
aarde het koren
koren voortbrengt.
voortbrengt. Goed bekeken
bekeken is
is het
het minste
minste
voorwerp zelfs
zelfs niet
niet onbeteekenend
onbeteekenend en
en doet
doetdienst
dienstalsalsvenster,
venster,
voorwerp
waardoor
filosofische blik
blik tot
totinindedeeeuwigheid
eeuwigheidzelve
zelvereikt.
reikt.
waardoor de
de filosofische
CARlYLE.
CARLYLE.
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Mr.
Savomin
Lohman,Sociale
Socialebeschouwingen.
beschouwingen. —
- 's Gravenhage,
Mr. A. F.F.dedeSavomin
Lohman.,
D. A.
A. Daaman.
Daaman.

Een
voortreffelijk boekje
boekje vormt
vormtdeze
dezesamenstelling
samenstellingvan
vanartikelen,
artikelen, door
door
Een voortreffelijk
den
schrijver in
De Nederlander
Nederlander geplaatst.
geplaatst. In
In de
deeerste
eersteplaats
plaatsalreeds
alreeds
den schrijver
in De
uit
technisch oogpunt;
beknopte, in goeden
goeden zin
zin
uit technisch
oogpunt ;want
wantalleen
alleen aan
aan de
de beknopte,
populaire
wijze van
van behandeling
behandeling kan
kan men
men bespeuren,
bespeuren, dat
dat dit
ditgeschrift
geschrift uit
uit
populaire wijze
opgebouwd;; de indeeling
indeelingechter
echter had
hadopzeftelijk
opzettelijkvoor
voor
dagbladartikelen
dagbladartikelen isis opgebouwd
het tegenwoordige
het
tegenwoordige doel gemaakt
gemaakt kunnen
kunnen zijn,
zijn,zoozeer
zoozeerisisdedestof,
stof,gemaks
gemak.
paragrafen en
hoofdstukken te
te overzien,
overzien, tot
tot
kelijk
kelijk door
door de
de indeeling
indeeling en paragrafen
en hoofdstukken
een samenhangend
samenhangend en
en samensluitend
samensluitend betoog
betooggereconstrueerd.
gereconstrueerd.
zijn inhoud.
inhoud. Niet
Nietvoor
voorgeleero
geleeri
Maar
Maar ook
ook voortreffelijk
voortreffelijkisis dit
dit boekje
boekje om
om zijn
den, maar
maar voor
gewonen lezer,
lezer,die
diezich
zichmet
metsociale
socialevraagstukken
vraagstukkenbezig
bezig
den,
voor den gewonen
belangrijkste
houdt, bestemd,
bestemd, geeft het
het een
een helder
helderen
enzakelijk
zakelijkinzicht
inzichtinindedebelangrijkste
houdt,
sociaal-oeconomische
dag.
sociaalaoeconomische quaesties
quaesties van
van den dag.
Overeenkomstig
de wetenschappelijke
wetenschappelijke richting
richtingvan
vanden
denschrijver
schrijver«bevaften»,
«bevatten»,
Overeenkomstig de
zegt hij,
hij, «deze
«dezebladzijden,
bladzijden,slechts
slechtsbeschouwingen
beschouwingennaar
naaraanleiding
aanleidingvan
van hetgeen
hetgeen
ieder kan
kan waarnemen,
waarnemen, geen theoriën
theoriën of
ofstelsels!»
stelsels!» De
Debedoeling
bedoelingdezer
dezerwoorden
woorden
duidelijk genoeg
genoeg en
endedeopmerking,
opmerking,die
diegemaakt
gemaaktwerd,
werd,dat
datmen
men geen
geen
is duidelijk
uitde
dedagen
dagen
beschouwingen geeft
theoriën, was
was overbodig.
overbodig. De
De ons
onsuit
beschouwingen
geeft zonder
zonder theoriën,
der revolutie
revolutie nog
nogsteeds
steedsinindedepersoon
persoonvan
vantalrijke
talrijkeschrijvers
schrijversvervolgende
vervolgende
der
geestesrichting,die
dieonder
onderanderen
anderenKarl
Kar!Marx
Marxbeheerschte
beheerschtetoen
toenhij
hij
dogmatische geestesrichting,
ééne vooropgezefte
vooropgezette(in
(incasu
casuonjuist
onjuistgebleken)
gebleken)algemeene
algemeenestelling
stellingomtrent
omtrent
uit &tie
tot ininbijzonderheden
bijzonderhedenzijn
zijnomvangrijke
omvangrijkebeschouwingen
beschouwingen
«meerwaarde» tot
de «meerwaarde»
is niet
niet die
die van
vanden
denheer
heer
over «het
«het kapitaal»
kapitaal» afleidde,
afleidde, die
diegeestesrichting
geestesrichting is
over
Lohman. Integendeel
volgt deze
deze denker
denkersteeds
steedsconsequent
consequentdedemethode,
methode,
Lohman.
Integendeel volgt
ookzijn
zijnhoofdwerken
hoofdwerken«Onze
«Onze
Constitutie»
«GezagenenVrij,
Vrij.
volgens welke
welke ook
Constitutie»
enen
«Gezag
zijn opgebouwd,
opgebouwd, om
omalleen
alleengevolgtrekkingen
gevolgtrekkingentetemaken
makenuituit«nuchtere
«nuchtere
heid» zijn
dat ze
ze door
door ieder
ieder kunnen
kunnenworden
wordenwaargenomen.
waargenomen.
zoo goed
goedvaststaande,
vaststaande, dat
feiten», zoo
Verdient laatstgenoemde
laatstgenoemde methode
methode bijna
bijna altijd
altijd uit
uitwetenschappelijk
wetenschappelijk oog,
oogVerdient
punt de
voorkeur, mag
mag zij
zij zelfs
zelfsininwiskunde,
wiskunde,theologie
theologieenen
metaphysica
punt
de voorkeur,
metaphysica
zijstellig
stelligininstaathuishoudkunde
staathuishoudkunde
geheel worden
worden verwaarloosd,
verwaarloosd, —
- en
en isiszij
niet geheel
en rechtswetenschap
rechtswetenschap de
eenige juiste
juiste te
te achten
achten (de
(dejongere
jongerejuristen
juristen en
en
en
de eenige
oeconomisten mogen
mogen eenige
eenige beschaming
beschaming voelen
voelen bij
bij het
hetdenkbeeld,
denkbeeld, dat
dat de
de
oeconomisten
hun reeds
reeds zoo
zoolang
langvooraf
voorafop
opdezen
dezenweg
wegis isvoorgegaan)
voorgegaan)—heer Lohman
Lohman hun
heer
boekje heeft
heeft deze
deze methode
methodebovendien
bovendiennog
noghethet
voordeel,dat
datelk
elklezer
lezer
in dit boekje
voordeel,
met gezond
gezond verstand,
verstand, na
na toetsing
toetsing der
derfeiten,
feiten,dedegevolgtrekkengen
gevolgtrekkengenkan
kan
met
meemaken.
Zeer juist is
ookinindit
ditverband
verbanddedebeteekenis,
beteekenis,die
diedede
antirevolutionaire
is ook
antirevolutionaire
Nietalleen
alleenzijn
zijn deze
dezetete
leer aan
aan de
deordeningen
ordeningenGods
Godstoekent,
toekent,geschetst.
geschetst. Niet
leer
inde
deHeilige
Heilige
Schrift,
maarook
ookinindede
eigenschappen,die
diededeSchepper
Schepper
vinden in
Schrift,
maar
eigenschappen,
aller
aller dingen
dingen in
in den
den mensch
mensch en,
en, mogen
mogen wij
wij er
er bij
bij voegen,
voegen, in
in de
degeheele
geheele
natuur gelegd
gelegd heeft.
heeft. En
En wie in
in zijn
zijn levens,
levens. en wereldbeschouwing
wereldbeschouwing met de
de
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beste wijsgeeren
wijsgeeren eenen Almachtigen
Almachtigen Geest
Geest als
alseerste
eersteOorzaak,
Oorzaak,Schepper
Schepperen
en
beste
Onderhouder aller
eerbeid voor
voor de
de psy.
Onderhouder
aller dingen
dingen aanneemt,
aanneemt,zal
zal denzelfden
denzelfden eerbeid
psr
wetten, in
in den
den mensch
mensch en
enalalhet
hetgeschapene
geschapene
chische en
physische feiten
chische
en physische
feiten of
of weften,
gelegd,
gevoelen.
gelegd, gevoelen.
deze opmerking
opmerking niet
niet den
denindruk
indrukwekken,
wekken, als
als werd
werd in
in
Intusschen mag
mag deze
het
boekje van
vanden
denheer
heerLohman
Lohmangetheologiseerd
getheologiseerd;
integendeelbevat
bevathet
het boekje
; integendeel
de eerste
eerste tot
totde
delaatste
laatstebladzijde
bladzijdeslechts
slechtsrustige,
rustige,kalme
kalmevaststelling
vaststellingvan
van
van de
ieder teteconstateeren
constateerenfeiten
feiteneneneven
even
nuchtere,zakelijke
zakelijkeredeneering,
redeneering,
door ieder
nuchtere,
deze feiten
feiten gebouwd.
gebouwd.
op deze
Het
kan ininzijn
zijnbewonderswaardige
bewonderswaardige helderheid
helderheid inderdaad
inderdaad groot
groot nut
nut
Het kan
stichten
tot verspreiding
verspreiding van
vangezonde
gezondedenkbeelden
denkbeeldenomtrent
omtrentmaatschappe,
maatschappe.
stichten tot
lijke vragen
vragen van den
den dag.
dag.
lijke
V.
K.
V. K.
o0
M. J.
J. Wiessing, Een dreigend muntgevaar.
muntgevaar. Een
blik in
in 't verleden
in
M.
Een blik
verleden en
en een
een blik in
ons muntwezen.
muntwezen. —
- Am5terdam,
Amsterdam, eh.
van Langenhuijzen,
1912.
de toekomst van
van ons
Ch. van
Langenhuijzen, 1912.
96 pag. f 1.25.
1.25.

De schrijver
schrijver verwacht
verwacht van
van de
deinvoering
invoering van
vanden
den«gold
«goldexchange
exchange stan,
stans
ellende, wellicht
wellicht hongersnood
hongersnood en
en voor
dard» ininChina
dard%)
Chinavoor
voordat
dat land
land groote ellende,
andere landen
landen jarenlange
jarenlange malaise,
malaise, achteruitgang
achteruitgang van
landbouw en
en de
de
andere
van den landbouw
industrie. Dit invoeren
invoeren van
van een
eengouden
goudenstandaard
standaard toch
tochmoet
moetplotseling
plotselingeen
een
industrie.
goud doen
doen ontstaan,
ontstaan, waarvan
waarvan volgens
volgens hem
hem de
dedirecte
directe
groote behoefte aan
aan goud
groote
en deze
deze be;
be.
gevolgen zijn
zijn:: «eene
«eene algemeene
algemeene stijging
stijging van
van de
de goudwaarde,
goudwaarde, en
gevolgen
ge.
teekent
een plotselingen
plotselingen schok
de economische
economische verhoudingen
verhoudingen in
teekent een
schok in de
in de ge,
heele wereld.%,
wereld.» Dat
dreigend muntgevaar.
muntgevaar.
Dat isis het dreigend
Een
tweede gevaar
gevaar ziet
hij bij
bij ons
ons tegenwoordig
tegenwoordig muntstelsel,
muntstelsel, in
in de
dedoor
door
Een tweede
ziet hij
valsche
munters vervaardigde
vervaardigde zilvermunt
volwichtig gehalte.
gehalte.
valsche munters
zilvermunt van volwichtig
Ik
het boek
boek aandachtig
aandachtig en
en teneinde
teneinde toe
toegelezen.
gelezen.Hoe
Hoeverder
verder ik
ik
lk heb
heb het
echter
geruster werd
werd ik er
er op,
op,dat
dathet
hetdreigende
dreigendemuntgevaar
muntgevaar
echter kwam,
kwam, des
des te geruster
gelukkig slechts
slechts bestaat
bestaat in de
de verbeelding
verbeelding van
vanden
denschrijver.
schrijver.
gelukkig
HeerWiessing
Wiessing neemt
neemtals
alsaanhanger
aanhanger van
vande
dehoeveelheidstheorie,
hoeveelheidstheorie,die
die
De Heer
reeds tot zooveel
zooveelmisverstand
misverstand ininmuntvragen
muntvragenaanleiding
aanleidinggaf
gafenen
'steedsweer
weer
reeds
'steeds
geeft,
een eenvoudig
eenvoudigautomatisch
automatischverband
verbandtusschen
tusschengoudvoorraad
goudvoorraadenenprijzen
prijzen
geeft, een
en met
met absoluut
absoluutvertrouwen
vertrouwen inindedeindexcijfers
indexcijfersbouwt
bouwthij
hij
der
goederen aan en
der goederen
daarop
o.a. pag.
pag. 15
15 e.v.)
e.v.)dan
danzijn
zijnconclusiën,
conclusiën,welke
welkeonjuist
onjuistzijn,
zijn,
daarop (men
(men leze
leze o.a.
het
omdat de
invloed van
van de
deveranderingen
veranderingen in
in dedegoudwaarde,
goudwaarde, die
die in
in het
omdat
de invloed
metaal zelf gelegen
gelegen zijn,
zijn, veel
veelgeringer
geringerisisdan
dandoor
doorhem
hemwordt
wordtaangenomen.
aangenomen.
metaal
is de
dewaarschuwing
waarschuwing van
vanNasse
Nasseontgaan,
ontgaan,dat
dat«als
«alsdedeprijzen
prijzender
der
Hem is
Hem
koopwaren veranderen,
veranderen, de
deoorzaak
oorzaakdaarvan
daarvan kan liggen
het geld,
geld. maar
maar
koopwaren
liggen bij het
ook kan
kan liggen
liggenbij
bijdedegoederen%)
goederen» en
laatste is veel
veel meer
meer het
hetge;
ge.
dat ze ook
dat
en dit laatste
val dan
dan men
men aanneemt,
aanneemt, zoo
wel van
blijvend. Men
Men lefte
lette
val
zoowel
van jaar
jaartot
totjaar
jaarals
als blijvend.
slechts op
op de
dekosten
kostenvan
vanvoortbrenging
voortbrengingvan
vanstaal
staalen
enkoper
koperinindedelaatste
laatste
slechts
20 jaren
jaren en
op den
den invloed
invloedvan
vankartellen
kartellenen
ensyndicaten.
syndicaten.
20
en op
Voor eene
eeneuitvoerige
uitvoerige weerlegging
weerlegging van
van de
demeening
meeningdes
desheeren
heerenWiessing
Wiessing
is het
het hier
hier de
deplaats
plaatsniet
niet;
moet
daarom
mede
volstaanereropoptetewijzen,
wijzen,
; ikikmoet
er er
daarom
mede
volstaan
dat
men de
de indexcijfers
indexcijfers en
en de
de goudproductie
goudproductie over
over de
delaatste
laatste 60
60jaren
jaren
dat zoo men
lijn brengt,
brengt, duidelijk
duidelijk blijkt,
blijkt, dat
datbij
bijstijgende
stijgendeproductie
productieenensteeds
steedsgrooter
grooter
in lijn
wordende goudvoorraden,
goudvoorraden, goedkoope
goedkoope en
en dure
duretijden
tijdenelkander
elkander hebben
hebbenafi
af.
wordende
doen;
daarbijduur
duurnog
nog
gewisseld, zooals
dat ook
ookinindedetoekomst
toekomstzullen
zullen
gewisseld,
zooals ze dat
doen
; daarbij
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beperkende
tot hen wier
beperkende tot
wier prestatiën
prestatiën in
in een
een gelijkblijvende
gelijkblijvende hoeveelheid
hoeveelheid me
me.
taal worden
worden voldaan,
voldaan. dus
dus de
de loon,
loon.enenrentetrekkenden.
rentetrekkenden.
taal
anderen isisde
destijging
stijgingen
endaling
dalingininvele
velegevallen
gevallenillusoir
illusoir;
deop-,
op.
Voor anderen
; de
brengst
brengst van het
het product
product wijzigt,
wijzigt. maar
maar de
dekosten
kostenveranderen
veranderen in
ingelijken
gelijken zin,
zin.
het ook
ook
met uitzondering
met
uitzonderingvan
vanrente
renteenenloon.
loon,hoewel
hoewelook
ookde
deloonen.
loonen, zij
zij het
langzamer.
algemeene beweging volgen
volgen I.1.
langzamer, de
de algemeene
Wat
het 2e
2egevaar
gevaar betreft,
betreft. dat
dathet
hetbestaat
bestaatweet
weetiedereen
iedereenenenontkent
ontkent
Wat het
niemand. al
is het
het door
doorverscherpt
verscherpttoezicht
toezichtsterk
sterkingedamd.
ingedamd.
niemand,
al is
middel. dat
dat de
de schrijver
schrijver er
er tegen
tegen aanbeveelt,
aanbeveelt. n.l.
n.l.den
dendubbelen
dLlbbelenstan,
stan.
Het middel,
mij
daard
veranderlijke verhouding
zilver. lijkt
lijkt mij
daard met
met een
een veranderlijke
verhouding tusschen
tusschen goud
goud en zilver,
haast nog erger
erger dan
dan de
de kwaal.
kwaal. 't Is met recht
recht Satan met Beëlsebub
Beëlsebub nitdrijven.
nitdrijven.
haast
Er bestaat
bestaat m.
m. i.i. maar
maar ken
één middel,
middel. namelijk
namelijk het voordeel,
voordeel. aan
aan het
het munt,
munt.
Er
vervalschen verbonden,
verbonden. tot
tot geringer
geringer proporties
proporties terugbrengen,
terugbrengen. door
door de
de oude
oude
vervalschen
stukken
van 10
10 enen2525gram
grammuntzilver
muntzilverinintetewisselen
wisselentegen
tegenstukken
stukken van
van
stukken van
20 en 50
50 gram
gram (van
20
(van 0-9).
0-9).
Het verlies,
verlies. dat
datde
deStaat
Staatdaarbij
daarbij heet
heet tetelijden,
lijden. behoeft
behoeftvan
vandien
dienmaaV
maat.
houden:: het verlies
verlies isisreeds
reedsgeleden,
geleden. het komt
komt slechts
slechts
regel niet
niet terug
terug te
te houden
regel
uitdrukking. Wil men
men ook
ook dat
dat ver,
ver.
niet in de
de rekening
rekening van
van den
den Staat
Staat tot uitdrukking.
niet
door vergrooting
vergrooting van
van
der voorkomen,
voorkomen. dan
dan kan
kan het
het verlies
verlies gedekt
gedekt worden
worden door
der
behoudt men
men het
hetstatus
statusquo.
quo.Erger
Erger
bedrag van
van ongedekt
ongedekt papier
papier;; zoo
zoo behoudt
het bedrag
de verwarring,
verwarring. die
dieininden
denovergangstijd
overgangstijdzou
zouontstaan.
ontstaan.De
DeJavaan
Javaan zou
zou
is de
waarschijnlijk den
rin git niet
niet meer
meer aannemen,
aannemen. zoodra
zoodra de
de zware
zware inin
waarschijnlijk
den lichten ringit
omloop was.
was. En
En dan,
dan. zou
zoude
demaatregel
maatregel zelf,
zelf. gegeven
gegeven de
de omvang
omvang van
van het
het
omloop
bruit pour
pour une
uneomelette
omelette??
kwaad. niet
vragen:: tant de
de bruit
kwaad,
niet doen vragen
In an
éénopzicht
opzichtisisdedeverschijning
verschijningvan
vanhet
hetwerk
werk van
van den
denHeer
HeerWiessing
Wiessing
In
te juichen.
juichen.
toe te
wijst er
er op
op hoe
hoedringend
dringendnoodig
noodighet
het
juisterdenkbeelden
denkbeeldenover
overhet
het
Het wijst
is, is.
juister
muntwezen
te verspreiden.
verspreiden.
muntwezen te
J. G.G.C.C.VOL/41ER.
VOLMER.
o0
leerboek
Staathuishoudkunde. door
Pierson. Ie
Ie deel,
deel.derde
derdedruk,
druk. bij,
bij.
Leerboek der
der Staathuishoudkunde,
door Mr.
Mr. N.
N. G. Pierson,
Groningen.—- Haarlem,
Haarlem.
gewc.rkt door
Dr. C.
C. A.A.Verryn
VerrynStuart,
Stuart.Hoogleeraar
HoogleeraarteteGroningen.
gewerkt
door Dr.
de
Erven F. Bohn.
Bohn.
de Erven

Overeenkomstig den wensch.
Mr. Pierson
Pierson nog
nog tijdens
tijdens zijn
zijn laatste
laatste
wensch, door Mr.
uitgesproken. heeft Prof.
Prof. Verryn
Verryn Stuart
Stuart zich
zich met
methet
hettoezicht
toezichtop
opden
den
ziekte uitgesproken,
derden
van Pierson's
Pierson's hoofdwerk,
hoofdwerk. dat
datuitverkocht
uitverkochtgeraakte,
geraakte. belast.
belast. Uit
Uit
derden druk van
aard der
der zaak
zaak werd
werd de
de bewerker
bewerker hierdoor
hierdoor voor
vooreen
eenmoeilijke
moeilijketaak
taakge,
ge.
den aard
druk
plaatst. Allicht
konden. sedert
sedert de
de verschijning
verschijning van
van den
dentweeden
tweedendruk
plaatst.
Allicht toch konden,
in 1896,
1896. Pierson's
Pierson's inzichten
inzichten op
opsommige
sommigepunten
punten onder
onder den
den invloed
invloed van
van
sedert
verschenen publicaties
publicaties min
min ofofmeer
meerzijn
zijngewijzigd
gewijzigd;
Prof.Verryn
Verryn
sedert verschenen
; Prof.
I.
Duurte.toeslagen zijn
daarom rationeel.
rationeel. 't Ware
zelfs gewenscht
gewenschtplaatselijke
plaatselijke
1. Duurte%toeslagen
zijn daarom
Ware zelfs
stelIen,gebaseerd
gebaseerdopopde de
detai\.prijzender
dervoornaamste
voornaamstelevens
levens,
sliding,scales
sliding:scales op
op tetestellen,
detail,prijzen
degesalarieerden.
gesalarieerden.
behoeften van de
De
Iconen der
derlandarbeiders
landarbeiders wijzigen
wijzigenzich
zichweer
weerlangzamer
langzamer dan
dan die
dieder
derfabrieks,
fabrieks,
D-e loonen
arbeiders.
van den
den arbeid
arbeid vergoeding
vergoeding vindt
vindt
arbeiders, te
te langzamer
langzamer naar
naar mate
mate een
een grooter
grooter deel
deel van
in ftnaturaleti
«naturaleri Zutaten»
de arbeider
arbeider dus
dusminder
minderden
deninvloed
invloedder
deralgemeene
algemeeneprijsbe,
prijsbe,
Zutatenv en de
ondervindt. Daardoor
Daardoor en
endoor
doordedeingetreden
ingetreden
algemeeneprijsverlaging,
prijsverlaging.maakte
maakte
weging ondervindt.
algemeene
zich in
in Engelsch:Indië
EngeIsch,Indië de
dedepreciatie
depreciatie van
vanhet
hetzilver
zilverinindedeloonen
loonenzich
zichlangen
langentijd
tijd
zich
P. v.v. d.d.Berg,
Berg.Munts,
Munt,.crediet:
crediet,en
enbankwezen,
bankwezen.enz.
enz.
niet
bemerkbaar. (Zie
niet bemerkbaar.
(Zie o.
o.a.a. Mr.
Mr. N. P.
1907. pag.
Ned.,lndië. 's Gravenhage.
in Ned.:Indië.
Gravenhage, 1907,
pag. 97.)
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Stuart
zelfs, dat sommige
sommige paragrafen
paragrafen door
Pierson, zoo hij
hij zelf
zelfden
den
Stuart gelooft
gelooft zelfs,
door Pierson,
druk nog
nog had
hadkunnen
kunnenbezorgen,
bezorgen,geheel
geheelomgewerkt
omgewerktzouden
zoudenzijn.
zijn.
derden
derden druk
Pierson'swerk,
werk,hetzij
hetzijop
opgrond
grond
Toch heeft
heeft Prof.
Prof. Verryn
VerrynStuart
Stuartgemeend,
gemeend,ininPierson's
onderstelde wijzigingen
wijzigingen in
inhet
hetinzicht
inzichtvan
vanden
denoorspronkelijken
oorspronkelijkenauteur,
auteur,
van onderstelde
hetzij op grond
grond van
vaneigen
eigenafwijkend
afwijkendinzicht,
inzicht,geen
geenveranderingen
veranderin~entetemoeten
moeten
hetzij
te laten
latenblijven
blijvenwat
wat
was:
Pierson'sLeerboek.
Leerboek.
aanbrengen,
aanbrengen, maar
maar het
het te
hethet
was:
Pierson's
drukdedestatistieke
statistieke en
en
Wel echter
echter heeft
heeft de
deverzorger
verzorger van
vanden
dennieuwen
nieuwendruk
Wel
wettelijke
tot 1911
1911 bijgewerkt
bijgewerkt en de
de door
door Pierson
Pierson in
inzijn
zijnhand,
hand.
weftelijke gegevens
gegevens tot
exemplaar aangebrachte
aangebrachte veranderingen
veranderingen en
en kanfteekeningen
kantteekeningen overgenomen.
overgenomen.
exemplaar
door den
den bewerker
bewerker hier
hier en
endaar
daar
Slechts
onvermijdelijke aanvullingen
aanvullingen zijn
zijn door
Slechts onvermijdelijke
door Pierson
Pierson in
in zijn
zijn
denkbeelden, door
tusschen [ ]I toegevoegd,
toegevoegd,b.v.
b.v. dat
dat de denkbeelden,
paragraaf over
der woningtoestanden
woningtoestanden ontwikkeld,
ontwikkeld,goeddeels
goeddeelszijn
zijn
paragraaf
over verbetering der
27 Juni
Juni1901.
1901.door
doorhet
hettweede
tweedeministerie,
ministerie.
overgegaan in de woningwet van
van 27
overgegaan
Pierson
het Staatsblad
Staatsblad gebracht.
gebracht.
Pierson in het
dat onder
onder de handboeken
der oeconomie
oeconomie een
een
Zoo zal
zal Pierson's
Pierson's werk,
werk, dat
Zoo
handboeken der
geheel eigen
eigen plaats
plaats inneemt,
inneemt, door
door alalwie
wiemet
met
theoretisch.oeconomische
geheel
theoretisch,oeconomische
studiën zich
zich bezighoudt,
bezighoudt,nog
nogsteeds
steedsmet
metvrucht
vruchtkunnen
kunnenworden
wordengeraadpleegd.
geraadpleegd.
[

0
o
Atjeh,Oorlog, in
inopdracht
opdracht van
vandedeRegeering
Regeering
met
gebruikmakingvan
vanofficieele
officieele
De Atjeh:Oorlog,
met
gebruikmaking
E. S.
S. de
deKlerck,
Klerck, officier
officier van
van het
het Ned.:Ind.
Ned .• lnd.Leger.
Leger.
bescheiden,
samengesteld door
bescheiden, samengesteld
door E.
1912.
hetontstaan
ontstaan van
vanden
denoorlog.
oorlog.—- 's:Gravenhage,
's,Gravenhage,Mathinus
MatbinusNijhoff,
Nijhoff,1912.
Deel I,I, het

De tijd
tijd is
is door
door de
deRegeering
Regeering thans
thans rijp
rijp geoordeeld
geoordeeld om
om over
over de
de geschie,
geschie'
denis
van den
den Atjeluoorlog
Atjeh.oorlog het
het volle
volle licht
licht tete doen
doenopgaan.
opgaan. Zij
Zij heeft
heeft den
den
denis van
schrijver
bestudeeren uit een
een oog,
oog.
schrijver opgedragen
opgedragen deze
deze geschiedenis
geschiedenis critisch
critisch te
te bestudeeren
van strategie,
strategie, taktiek
taktiek en
en legerverpleging
legerverpleging en
envoorts
voortsuit
uitvolkenrechtelijk
volkenrechtelijk
punt van
en politiek
politiek opzicht.
opzicht.
indrie
driedeelen
deelengesplitst:
gesplitst:I.J.het
hetontstaan
ontstaanvan
van
schrijver heeft zijn
zijn arbeid
arbeid in
De schrijver
oorlog, II.
IJ. het
hettijdperk
tijdperkder
deronbestendigheid
onbestendigheid(tot
(tot1896),
1896),III.
111.het
hettijdperk
tijdperk
den oorlog,
der krachtige
krachtige doorvoering
doorvoering (daarna).
(daarna).
Het eerste
eerste deel
deel omvat
omvat eene
eene beschrijving
beschrijving van
van land
land en
en volk,
volk,grootendeels
grootendeels
samengesteld
werk van Prof.
Prof. Snouck
Snouck Hurgronje,
Hurgronje, vervol.
vervol.
samengesteld naar
naar het
het bekende
bekende werk
enzijn
zijnbetrekkingen
betrekkingen met
met
gens
een overzicht
overzichtvan
vanAtjeh's
Atjeh'soudste
oudsteverleden
verledenen
gens een
Nederland tot
tot de
de19e
1geeeuw,
eeuw,een
een
beschouwing
over
Londensche
tractaat,
beschouwing
over
hethet
Londensche
tractaat,
1geeeuw,
eeuw,enenhet
hetvoorspel
voorspelenenhet
hetontstaan
ontstaan
de
verhouding gedurende
gedurende de
de19e
de verhouding
van den
den oorlog.
oorlog.
van

o
0
De Blokkade
Blokkade van
vanGrave
Graveinin1813—'14,
1813-'14,door
doorF.F.H.H.A.A.
Sabron,
gep.Luitenant:Generaal,
Luitenant,Generaal,
Sabron,
gep.
Koninklijke Militaire
Militaire Academie.
Academie.
Breda, De Koninklijke
Breda,

gep. Luitenant,Generaal
Luitenant,Generaal Sabron
Sabron heeft
heeft de
de door
doorhem
hembewerkte
bewerkte mono,
mono.
De gep.
grafieën thans
thans vermeerderd
vermeerderd met de
de beschrijving
beschrijving der
der door
door den
dentoenmaligen
toenmaligen
grafieën
geleide blokkade
blokkade van
van de
de
Luitenant.Kolonel.Ingenieur Jhr.
Luitenant,Kolonel,Ingenieur
J hr.M.
M.A.
A. Snoeck
Snoeck geleide
voor
de verdediging
verdediging van
vanhet
hetFransche
FranscheKeizerrijk
Keizerrijk onder
onder Napoleon
Napoleon zoo
zoo
voor de
belangrijke vesting Grave.
Grave.
belangrijke
Ook dit
dit stuk
stukmilitaire
militairegeschiedenis
geschiedenisonzes
onzesvaderlands
vaderlandsis isdoor
doorden
denschrijver
schrijver
met
van hem
hem bekende
bekende zorg
zorgonderzocht
onderzocht en
engeboekstaafd.
geboekstaafd.
met de van
V. K.
K.

TIJDSCHRIFTEN.
Eanv. Maandschrift
Onze Eeuw.
Staatkunde, Lefteren,
Letteren, Wetenschap
Wetenschap en
enKunst,
Kunst,
Maandschrift voor Staatkunde,
onder redactie
van P.
onder
redactie van
P. J.
J. Blok,
Blok, P.
P. D.
D.Chantepie
Chantepie de
de lalaSaussaye,
Saussaye, G.
G. F.
F.
Haspels,
Kielstra, K.
Kuiper en
en Jhr.
Jhr. H.
H.Smissaert.
Smissaert. Haarlem,
Haarlem,
Haspels, E.
E. B.
B. Kielstra,
K. Kuiper
de Erven
de
Erven F. Bohn.
Bohn.
In de
Februarisaflevering verdedigt
verdedigtde
de heer
heer C.
C. K.
In
de Februari.aflevering
K. Elout de «concentratie».
«concentratim
Mej. M.
M. A.
A. van
van Herwerden draagt eene novelle «Birgitta» bij.
Prof. Dr.
Dr. Ph.
Ph.
Mej.
bij. Prof.
Kohnstamm handelt over
P. D.
D.
Kohnstamm
over natuurwetenschap
natuurwetenschap en wereldbeschouwing.
wereldbeschouwing. Prof.
Prof. Dr.
Dr. P.
de la
over Christendom
en cultuur.
cultuur. Dr.
la Saussaye over
Christendom en
Dr. J. de
de Jong
Jong over
over
Chantepie de
Hugo
Brahms. In
In drie
drie zangen
zangen dicht
dichtHerman
Hennan Middendorp via Dolorosa.
Hugo Wolff en Brahms.
De Gids.
Gids. Onder
redactie van
van H.
H.T.T.Colenbrander,
Colenbrander, C.
C. Th.
Th.van
vanDeventer,
Deventer,
Onder redactie
J.
N. van
vanHall,
Hall,A.A.A.A.
Hubrecht,E.E.
Meester,W.
W.L.L.P.P.A.
A. Molen,
Molen.
J. N.
W.W.
Hubrecht,
J. J.
DeDe
Meester,
graaff en
en R.
R. P.
P.J.J.Tutein
Tutein Nolthenius.
Nolthenius. Amsterdam,
graaff
Amsterdam, P.
P. N.
N. van
vanKampen
Kampen 6.
&. Zoon.
Zoon.
In de Februari,aflevering
Februari.aflevering zet
In
heer P.
P. H.
H. van
van Moerkerken zijn
roman voort:
zet de
de heer
zijn roman
voort :
levert eene beschouwing over Van Oort's
de ondergang
ondergang van het
het dorp.
dorp. Dirk
DirkCoster
Costerlevert
De heer
heer J.
J. C.
C. Hol geeft
geeft een interessante
interessante verklaring van
ue werken
werken
Warhold. De
van de
van Cipriaan de Rore
Rore (16e eeuw),
eeuw), in het
het concertgebouw
concertgebouw teteAmsterdam
Amsterdam gezongen.
van het
gesteld.
Het schoone van
het kinderleven wordt
Ida Heijermans in 't licht gesteld.
wordt door Ida
Dr. Frederik
Frederik van Eeden vervolgt zijne legende
«Sirius en
en Siderius».
legende «Sirius
Siderium De heer J. A.
Loeber Jr.
verhaalt van
Indische nijverheid
nijverheid en
en sierkunst. Johan
Jr. verhaalt
van Indische
Johan van Meurs zingt
een Hollandsch thema
vijf variaties.
variaties. Jacob
Jacob Israël
Israëlde
deHaan
Haanbezingt
bezingtterugkeer.
terugkeer.
thema met vijf
«Gouden
«Gouden regeny
regen» noemt
noemt de heer
heer Tutein
Tutein Nolthenius
Nolthenius de opbrengst
opbrengst van
van Neerlands
Neërlands
Mr. J.
J. C.
C. A.
A. Everwijn
Everwijn saamgesteld.
saamgesteld. Over muziek
muziek
handel
en nijverheid,
door Mr.
handel en
nijverheid, door
in het
de heer
heerPeter
PeterSpaan.
Spaan.
het theater
theater handelt
handelt de
De Nieuwe
Nieuwe Gids,
Gids, [mede
serie van
van de
deTwintigste
Twintigste Eeuw
Eeuwen
hetTwee,
Twee.
[mede nieuwe serie
en het
maandelijksch Tijdschrift],
letteren, kunst,
kunst, wetenschap
wetenschap
maandelijksch
Tijdschrift], maandschrift
maandschrift voor
voor lefteren,
wijsbegeerte, onder
Aletrino, Dr.
Dr. H.
H.J.J.Boeken,
Boeken,
en wijsbegeerte,
onder redactie
redactievan:
van : Dr.
Dr. A.
A. Aletrino,
Lodewijk van
Deyssel, Mr.
Mr. Frans
Frans Erens,
Erens, Willem
Willem Kloos,
Kloos, Jac.
Jac. van
vanLooy,
Looy,
Lodewijk
van Deyssel,
Frans
Frans Netscher.
Netscher. Uitgegeven
Uitgegeven te
te 's Gravenhage
Gravenhage door
door de
de N.
N.V.V.Electr.
Electr.
Drukkerij :0Luctor
»Luctor et Emergo".
Emergo".
In de
de Februariaflevering geeft
geeft de heer
heer Joh.
Joh. Walch het hveede
tweede bedrijf van zijn
zijn
qudas
Tolbespreekt
bespreektA.A.C.C.W.W.
Sta ringalsalsdichter,
dichter,
«Judas Ish,Kariothy
Ish.Karioth» De heer
heer D.D.Tol
Staring
deverhouding
verhoudingvan
vanTh.
Th.Gautier
Gautiertot
totdedemuziek.
muziek.Marius
Marius Brinkgreve
Brinkgreve
Dr. J. de
de Jong
Jong de
brengt
ons in kennis
met de
de Achilleis van Statius.
Statius. De heer
heer H. S.
S. M.
M. v.
v. Wicke.
Wicke,
brengt ons
kennis met
voort
verhouding van
van Lodewijk
Lodewijk XIV tot
tot de
deTriple
Triple
voort Crommelin
Crommelin behandelt
behandelt de verhouding
Alliantie. Maurits
Maurits Wagenvoort geeft
geeft een
een Italiaansche
Italiaansche novelle «de
«de tragische
tragische brui.
brui,
lofty.
10ft». Cornelis
Comelis Veth
Veth vergelijkt
vergelijkt de
schilders Jan
Beers en
en Antoon
Antoonvan
van Welie.
Welie.
de schilders
Jan van Beers
J. H.
H. de
de Veer
Veervervolgt
vervolgt zijne Sylvester.gedichten,
Sylvester'gedichten, die door
door verzen
verzen van Plasschaert,
Plasschaert,
Victor E.
E. van
van Vriesland
Vriesland en Hein
Hein Boeken
Boeken werden
werden gevolgd.
gevolgd.
De Beweging,
Beweging, algemeen
algemeen maandschrift
maandschrift voor
voorletteren,
letteren, kunst,
kunst,wetenschap
wetenschap en
en
staatkunde, onder
Berlage Nz.,
J. de
de Boer, Albert
Albert
staatkunde,
onder redactie
redactievan
vanH.
H. P.
P. Berlage
Nz., T. J.
Verwey,
Verwey, Is.
Is. P.
P. de
de Vooys. Amsterdamsche
Amsterdamsche Boekhandel,
Boekhandel, Amsterdam.
Amsterdam.
In het
het nummer
nummer van
van 11 Februari
Februari bepreekt
P. de
de Vooys
Vooys Quack's
Quack's socia,
socia.
bepreekt Prof.
Prof. Is.
Is. P.
listen.
listen. Albert
Albert Verwey
Verwey zet
zet zijn
zijn vertaling
vertaling van
van Miltons's
Miltons's henvonnen
herwonnenparadijs
paradijsvoort
voort
en
E. G.
G. Meuleman
Meuleman beëindigt
beëindigt de
de zijne
zijne van
van Snorre's
Snorre's Edda.
Edda. vKenterin,
»Kenterin,
en de
de heer
heer G.
G. E.
gem)
Is. P.
P. de
de Vooys
Vooys getiteld,
getiteld, «De
«De Dwergy
Dwerg» een ballade
ballade
gen» zijn
zijn gedichten
gedichten van Prof.
Prof. Is.
van
«DeSteegy
Steeg»een
eenachterbuurtromance
achterbuurtromancevan
vanFranqois
FrançoisPauwels.
Pauwels.
van Nine
Ninevan
vander
der Schaaf
Schaaf en
en «De
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Tijds, Maandschrift
Stemmen des
des Tijds,
Christendom en Cultuur.
Cultuur. Onder
Onder
Stemmen
Maandschriftvoor
voor Christendom
redactie
W. J.
J. Aalders,
Aalders, Mr.
Mr. A.
A. Anema,
Anema, Mr.
Mr. P.
P. A.
A. Diepenhorst,
Diepenhorst,
redactie van
van Dr. W.
P. J.
J. Kromsigt,
Kromsigt, Dr.
Dr. J.
J. C.
c. De
DeMoor,
Moor,P.P.J.J.Molenaar,
Molenaar, Dr.
Dr.E.
E.H.
H.Renkema,
Renkema,
Dr. P.
Mr. V. H.
Mr.
H.Rutgers,
Rutgers, Dr.
Dr.J.J.R.R.Slotemaker
SlotemakerdedeBruine,
Bruine,Dr.
Dr.J.J.Th.
Th.De
DeVisser,
Visser,
Dr.
Dr. B.
B. Wielinga.
Wielinga. Utrecht,
Utrecht, G.
G. J.
J. A.
A. Ruys.
Ruys.
In
de Februari:aflevering
Februari,aflevering beantwoordt
beantwoordt Prof.
Prof. Dr.
Dr. H.
H. Bavinck
Bavinck onder
onder den
den titel
titel
In de
M.van
vanDeventer
Deventer
«Christendom
Natuurwetenschap» den
aanval, door Dr.
Dr. Ch.
Ch.M.
«Christendom en
en Natuurwetenschap»
den aanval,
eenenovelle
novellevan
vanJ.J.A.
A.Visscher
Visscher
DeGids
Gidstegen
tegenhem
hemgericht.
gericht.«Het
«HetSchemerdal»
Schemerdal»isiseene
in De
getiteld.
Over Monisme
Monismezet
zetDr.
Dr.J.J.Riemens
RiemensJr.
Jr.zijne
zijnebeschouwingen
beschouwingen voort.
Dr.
getiteld. Over
voort. Dr.
M.
Visser vangt
vangt eene
eene levensbeschrijving
levensbeschrijving aan
E. Gladstone.
Gladstone. Na
Naverzen
verzen
M. Visser
aan van
van W.
W. E.
J. Jac.
Jac. Thomson
Thomson en I.I. I.I.Brants
Brants behandelt
behandelt de
deheer
heerH.
H.L.L.Baarbé
Baarbédedemachts.
machts.
van
van J.
van het
hetBritsche
Britschewereldrijk.
wereldrijk.
positie van

Ons Tijdschrift.
onder redactie
redactie van
van
Tjdschrift. Christelijk
Christelijk letterkundig
lefterkundig maandblad
maandblad onder
L.
Bückmann, C.
Gerretson, J.
J. Lens,
Lens, G.
G. Schrijver,
Schrijver, Dr.
der Valk.
Valk.
L. Biickmann,
C. Gerretson,
Dr. J.
J. van der
A. Daamcn.
Daamcn.
's Gravenhage, D. A.
de aflevering
aflevering van
van Februari
Februari vervolgt
vervolgt de
de heer
heer W.
W.Coenraad
Coenraadzijne
zijnestudie
studieover
over
In de
nieuwere Paulus,literatuur.
Rispens volgt een
een novelle
novelle van
van
nieuwere
Paulus:literatuur.Na
Na verzen
verzen van
van J.J. A.
A. Rispens
H. Armin:
Armin: «de
Ui!.» Mevrouw
Mevrouw H.
H. C.
C.Gunning—De
Gunning-De Vries
Vries be.
be.
H.
«de Oogen
Oogen van
van den
den Uil.»
spreekt
Aletta Jacobs'
Jacobs' vertaling
vertaling van
vanOlive
OliveSchreiner's
Schreiner's«De
«DeVrouw
Vrouwen
Arbeid.»
spreekt Dr. Aletta
en Arbeid.»

Ploeg, geïllustreerd
maandblad van
van dedeWereld,bibliotheek.
Wereld,bibliotheek.Redactie
Redactie:
geïllustreerd maandblad
:
De Ploeg,
L.
directeur; Louis
Louis Landry,
Landry, secretaris.
secretaris. Uitgaaf
Uitgaaf der
der Maatsch.
Maatsch. voor
voor
L. Simons, directeur;
goede en
en goedkoope
goedkoopelectuur,
lectuur,Amsterdam.
Amsterdam.
nummer van
van1 1Februari
Februaribevat
bevat«Geestelijke
«GeestelijkeHerinneringen»
Herinneringen»door
doorR.R.Casimir,
Casimir,
Het nummer
een critiek
critiek van
Dirk Coster
Coster op
op Mevr.
Mevr. Roland
Roland Holst's
Holst'sstudie
studieover
overRousseau,
Rousseau,een
een
een
van Dirk
B. Koster
Koster en
en antwoorden
antwoorden op
op een
eenrondvraag
rondvraag over
over de
de verta.
verta,
gedicht van
van Edward
Edward B.
gedicht
ling van
van klassieken.
klassieken.

Witte Mier,
Mier, Redacteur:
Apeldoorn,
Redacteur: J.
J. Greshoff, Uitgever:
Uitgever : C.
C. M.
M. B.
B. Dixon,
Dixon, Apeldoorn,
De Witte
gedrukt bij
der Wiel
Wiel teteArnhem.
Arnhem.
gedrukt
bij Van
Van der
In het
het Februarinummer
Februarinummer kondigt
heer C. M.
M. B.
B.Dixon
Dixondedecatalogus
catalogusvan
van
In
kondigtde
de heer
den
«Templum Salomonis»
Salomon is» der
firma Burgersdijk
Burgersdijk en
Niermans aan.
Deheer
heer
den «Templum
der firma
en Niermans
aan. De
Johan van Lemferdingen
Lemferdingen beschouwt
beschouwt den
den dubbelslag
dubbelslag (1
(I :: 0,707) en niet
niet de
de gulden
gulden
Johan
snede
als schoonsten
schoonstenvierhoek.
vierhoek.JoJo
Klein.Becker
bespreektdede
jubileum,uitgave
snede als
Klein.Becker
bespreekt
jubileum:uitgave
van Schnitzlers
SchnitzIers werken
werken en
en Dr.
Dr.E.E.
Koster
Otto
I1auser'sWelgeschichte
Welgeschichteder
der
van
B. B.
Koster
Ofto
Hauser's
Literatur. Dr.
van Loon
Loon prijst
prijst Fritz
Fritz Wittels
Witte1s «Tragische
«Tragische Motive»
Motive» en
en Dr.
Dr.
Literatur.
Dr. H.
H. van
G.N.N.
Sleen
kondigt
nieuwe
populair,wetenschappelijkeEngelsche
Enge1sche
W. G.
vanvan
derder
Sleen
kondigt
nieuwe
populair:wetenschappelijke
werkjes
utie aan.
aan.
werkjes over
over evol
evolutie

Onze Kunst,
Kunst, geïllustr.
maandschrift voor beeldende
beeldende kunst
kunst;
hoofdredacteur
geïllustr. maandschrift
; hoofdredacteur
P. Buschmann
Buschmann Jr.;
Jr.;rubriek
rubriekAmbachts,
Ambachts,enenNijverheidskunst
Nijverheidskunst onder
onder
Dr. P.
Dr.
redactie van
«Nederlandsche Vereeniging
Ambachts, en
tn Nijver,
Nijver,
redactie
van de
de «Nederlandsche
Vereeniging voor Ambachts,
de Roos,
Roos, Jac.
Jac. Ph.
Ph. Wormser,
Wormser, H.
H.
heidskunst», redactie,commissie
heidskunst»,
redactie,commissieS.S.H.
H. de
Fels,
Jac. van den
den Bosch,
Bosch,Marg.
Marg. Verwey,
Verwey,secretaresse.
secretaresse. Uitgave
Uitgave der
dernaam,
naam,
Fels, Jac.
vennootschap «Onze
«Onze Kunst»
Kunst» Antwerpen,
Antwerpen, voor
voor Nederland
Nederland :: L.
L. J.
J.
looze vennootschap
Veen, Amsterdam.
Amsterdam.
Februarinummer bevat eene
eenebespreking
besprekingder
derFransche
Franscheafdeeling
afdeelingder
dertentoon:
tentoon,
Het Februarinummer
stelling van
van Moderne
Moderne Godsdienstige
Godsdienstige (het
(betisismoderne,
moderne,aan
aanden
dengodsdienst
godsdienstgewijde
gewijde
kunst, niet
niet kunst
kunst gewijd
gewijd aan
aaneenige
eenigemoderne
modernegodsdienstige
godsdienstigerichting,
ricbting, dus
dus niet
niet
kunst,
Modern,Godsdienstige,
Kunst door
door Edmond
Edmond de
de
Modern:Godsdienstige, maar
maar Moderne
Moderne Godsdienstige)
Godsdienstige) Kunst
eene bespreking
besprekingder
derEngelsche
Engelscheafdeeling
afdeelingdier
diertentoonstelling
tentoonstellingdoor
doorDom
Dom
Bruyn en eene
Bruyn
Deheer
beerC.C.W.
W.Nijhoff
Nijhoffbesluit
besluitzijne
zijneaankondiging
aankondigingvan
van
Bruno Destrée
Bruno
Destrée O.
O. S.
S. B. De
te Londen.
londen.
de Nederlandsche
:-Iederlandsche inzending
Idea\.Home Exhibition
Exhibition te
inzending aan
aan de Ideal:Home
Tevens
is bij
bij dit
ditnummer
nummer gevoegd
gevoegd een
een tienjarig
tienjarig register
register op Onze
Onze Kunst,
Kunst, deel
deel
Tevens is
I-XX,
waarin met
bewerkt: le.
Ie. een
eenalgemeen
algemeen over,
over,
I—XX, 1902-1911,
1902-1911, waarin
met groote
groote zorg
zorg zijn
zijn bewerkt:
2e. een
eenalfabetisch
alfabetischregister
registerder
dermedewerkers,
medewerkers, 3.e.
3e. een
eenalfa:
alfa,
zicht der
der bijdragen,
bijdragen, 2e.
zicht
4e.een
een
algemeenalfabetisch
alfabetischregister
register van
van
betisch
register der
der afbeeldingen
afbeeldingen en
en 4e.
betisch register
algemeen
en zaken.
zaken.
besproken personen,
personen, plaatsen
plaatsen en
besproken

ONTVANGEN BOEKEN.
BOEKEN.
ONTVANGEN

303

Natuur, populair geillustreerd
geïllustreerd maandblad,
maandblad, gewijd
gewijdaan
aande
denatuurkundige
natuurkundige
De Natuur,
onderredactie
redactie van
vanDr.
Dr.Z.Z.P.P.Bouman.
Bouman.
wetenschappen en hare
hare toepassing,
toepassing, onder
wetenschappen
Utrecht, J. G.
G. Broese.
Broese.
Utrecht,
Het nummer
nummer van 15 Januari
Januari wordt
wordt door
door Dr.
Dr. Z.
Z. P.
P. Bouman geiipend
geöpend met
met een
een
Het
beschrijving van
de eigenaardige
eigenaardige granietformaties
granietformaties in de
deBuffalo:Mountains
Buffal<Y-Mountains in
in
beschrijving
van de
men ze
ze o. a.
a. bij
bij Blankenburg
Blankenburg a.
a. Harz.
Harz. en
en bij
bij Baden.Baden
Baden,Baden
Australië, zooals men
De heer
heer J.J. J.J.Hof
Hofdeelt
deelt
mede
over
bevriezenvan
vanplanten
plantenen
en
kent. De
kent.
ietsiets
mede
over
hethet
bevriezen
D. S.
S. S.S.over
overbehangselpapier
behangselpapier «Salubra.» De
De heer
heer J.
J. Festraets
Festraets beschrijft een
een
en Dr. D.
hem uitgedacht
uitgedacht electrisch
electrisch uurwerk
uurwerk en
D. van
vanGulik
Gulikeen
eenmerkwaardig
merkwaardig
door hem
het koken
en
geval van
van bliksemslag.
bliksemslag. De
De heer
heer D.
D. Stavorinus vergelijkt
vergelijkt het
koken met gas
gas en
geval
dat met
met electriciteit.
electriciteit. De
De heer
heer P.
P.L.1.Hoogwater
Hoogwaterherinnert
herinnert de
deuitvinding
uitvinding der
der
dat
hydraulische pomp
pomp door
door Montgolfier.
Montgolfier. Dr.
Dr. G. J.
J. D.
D. Monnier zegt
zegt iets over
over het
het
hydraulische
perspectief van de
de photographie.
photographie. De heer
heer C.
C. Vreedenburgh jr. beschrijft
beschrijft de
de vuil%
vuil,
perspectief
verbranding in Rotterdam.
Rotterdam.
verbranding
van 15 Februari
Februari wordt ge6pend
geöpend met
met een artikel
artikel over de vogels
vogels
aflevering van
De aflevering
den schrijver,
schrijver, den
den heer
heerH.
H.E.
E. Kuylman.
deze maand, met penteekeningen door den
in deze
heer A.
A. B.
B. Feickens beschrijft een
een automatischen geweerkogel tcr
ter bestrijding
De heer
bestuurbare luchtballons.
De beteekenis
beteekcnis van het
het Panamakanaal
Panamakanaal wordt
wordt door
van bestuurbare
luchtballons. De
den heer
heer J.
J. H.
H. E.
E. Riickert
Rückert toegelicht.
toegelicht. Dr.
A. J.J. M.
M. Gatjeanne beschrijft
beschrijft het
Dr. A.
den
Zwarte Water
de heer
heer G.
G. L.
1.dedeH.—L.—
H.-1.- de
de moIeculairpomp
moleculairpomp van
Zwarte
Waterbij
bij Venlo,
Venlo, de
heer P.
P. Haverhorst wespen
wespen en
en wespenkoloniën.
wespen koloniën. De optische
optische werking
werking
Gaede, de heer
van de
de ooglens wordt
Dr. R.
R. G.
G. Rijkens besproken.
besproken. De
De heer
heer J.
J. P.
P. Bolten
Bolten
wordt door
door Dr.
van
vangt een
heer A. B.
B. Wigman beschrijft het
vangt
een ~tudie
studie over
over den
den monorail
monorailaan.
aan. De heer
paapje.

LevendeNattzur,
Natuur, onder
onder redactie
redactie van
van E.
E. Heimans
Heimans en
enJac.
Jac.P.P.Thijsse,
Thijsse,
De Levende
uitgave van W.
W. Versluys
Versluys teteAmsterdam.
Amsterdam.
uitgave
In het
het nummer van 11 Februari schrijft de
de heer
heer E.
E. Heimans onderhoudend
In
ander.Volgt
Volgt
een
interessante be.
beo
nog een
eenenenander.
en nog
een
interessante
over plantenmaatschappijen en
schrijving van
heer A. F.
F. J.
J. Portielje. P.
L.
door den
den heer
P. L.
van de kraag,hagedis
kraag:hagedis in Artis door
verhaalt een
geval met
met een
een zwarten lijster.
heer H.
H. A.
A.A.A.v.v.d. d.
Lekbeschrijft
beschrijft
lijster. De
De heer
Lek
verhaalt
een geval
Arnhem.
paddestoelententoonstelling te Arnhem.
de paddestoelententoonstelling
In het
het nummer van 15 Februari
heer E.
E. Heimans de beschrijving
beschrijving van
van
Februari zet
zet de
de heer
In
den Harz
Harz voort.
voort. De
Deheer
heerW.
W.J.J.Dijk
Dijkzetzethet
hetverhaal
verhaal
in den
zijn botaniseertocht in
eener winterwandeling
winterwandeling op.
Vandedelevenswijze
levenswijzeder
dereencellige
eencellige Hyalodiscus
rubi,
op. Van
Hyalodiscus rubi.
cundus
geeft de
heer H.
H. R.
R. van
van Hoogenraad een
schets. De
De heer
heer C.
C. Eykman,
de heer
een schets.
cundus geeft
rijksveearts, waarschuwt
tegen, dat
datvogelbescherming
vogelbescherming geen
geen hinderpaal
hinderpaal worde
waarschuwt er
er tegen,
voor
heer G.
G. Wolda beschrijft
eenvoudigmaar
maarpraktisch
praktisch
beschrijft een eenvoudig
voor de vogelstudie. De heer
statief
natuuropnamen.
statief voor 't maken
maken van natuuropnamen.

De Hollandsche
Hollandsche Revue,
Revue, geredigeerd
Frans Netscher en uitgegeven
uitgegeven door
door
geredigeerd door Frans
Vincent Loosjes
Loosjes te
te Haarlem.
Haarlem.
Tegenover
bladzijde van
van het
het nummer van 25
Januari staat het portret
portret
Tegenover de eerste bladzijde
25 Januari
van Jhr.
G. van
van Riemsdijk, wiens
jongste tooneelstuk mDe
«De Sphinx» reeds
Jhr. A.
A. W. G.
wiens jongste
meer dan 25 opvoeringen
beleefde. De
De karakterschets van den heer E. R. Harkema
opvoeringen beleefde.
wordt voortgezet.
voortgezet.
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Henriette
Holst-van der
der Schalk,
Schalk, Thomas
More. Een
treurspel.
Henriefte Roland
Roland Holst—van
Thomas More.
Een treurspel.
W. L.
1. en
en J.J.Brusse
Brusse,, Rofterdam.
Rotterdam.
Mr.
van Vollen'hoven,
Vollen'boven, De eendracht
eendracht van
vanhet
hefland.
land. Mart.
Mr. C. van
Mart. Nijhoff,
Nijhoff, den Haag.
Prof.
J. C.
c. Matthes,
Matthes, Een
bundel verzamelde
verzameldeopstellen.
opsfellen. H.
D. Tjeenk
Tjeenk
Prof. Dr.
Dr. J.
Een bundel
H. D.
Willink
Zn. Haarlem.
Haarlem.
Willink en Zn.
K.
Vos. De
staatssubsidie aan
aande de
Kerkgenootschappen. P.
Noordhofi,
K. Vos.
De staatssubsidie
Kerkgenootschappen.
P. Noordhoff,
Groningen.
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J. Loosjes.
Loosjes. De gereformeerde
gereformeerdekerk
kerkvan
van Ameland,
Ameland, 1611-1817.
1611-1817. Boekh.
Boekh.
Mr.
Mr. J.
Drukkerij v/h.
v/ho E.
E. J.
J. Brill,
Brill.Leiden.
Leiden.
en Drukkerij
Mededeelingen van
van wege
wege het
het Nederlandsch Zendelinggenootschap.
Zendelinggenootschap. 56e deel.
deel.
Mededeelingen
stuk. M.
M. Wijt
Wijt en
en Zonen.
Zonen. Rofterdam.
Rotterdam.
4e stuk.
Redelijke godsdienst,
godsdienst. II,
11, 9.
9. Dr.
Dr.H.H.Oort.
Oort.DeDe
dwaasheid
derprediking
prediking van
van
dwaasheid
der
Redeljke
Jezus. Hollandia,Drukkerij,
Hollandia-Drukkerij,Baarn.
Baarn.
Jezus.
Redelijke Godsdienst,
Godsdienst, II,
11, 10, J. Bruining
Bruining Jz.
J Z. De
De verhouding
verhouding tusschen
tusschen Ge,
Ge.
Redelijke
enGeschiedenis.
Geschiedenis.Hollandia,Drukkerij,
Hollandia.Drukkerij,Baarn.
Baarn.
loofsleven en
Mystieken I. 1.
door Dr.
Dr.W.
W.J.J.Aalders,
Aalders, Augustinus.
Augustinus. Hollandia,
Hollandia.
1. door
Groote Mystieken
Drukkerij,, Baarn.
Baarn.
Drukkerij
Levensvragen, VI, 7.
7. Innovator,
Innovator, IsIsmeer
meersexueele
sexueelevrijheid
vrijheidgewenscht?
gewenscht?
Levensvragen,
Baarn.
Hollandia.Drukkerij, Baarn.
Levensvragen, VI,
VI, 8.
8. Dr.
Dr.J. J.Riemsdijk
Riemsdijk Jr.
Jr. Is Ishet
hetdogma
dogmavan
vanhet
hetplaats,
plaats.
Levens-vragen,
vervangend lijden
lijden in
instrijd
strijdmet
met het
het redelijk
redelijk denken?
denken? Hollandia,Drukkerij,
Hollandia.Drukkerij,
vervangend
Baarn.
Uit Zenuw,
Zenuw. en
enZieleleven,
Zieleleven, 11,
Dr.L.1.J.J.J.J.Muskens.
Muskens. De
Detoevalziekte
toevalziekte en
en
II, 8.
8. Dr.
hare uitzichten.
uitzichten. Hollandia,Drukkerij,
Hollandia.Drukkerij, Baarn.
Baarn.
hare
9, A. W. van Renterghem,
Uit Zenuw.
Zenuw- en Zieleleven,
Zieleleven. II.
11. 9,
Renterghem, Freud en zijn
zijn school.
school.
Bancn der
derPsychologie.
Psychologie.Hollandia,Drukkerij,
Hollandia.Drukkerij,Baarn.
Baarn.
Nieuwe Banen
auteurswetenendedeBerner
BernerConventie.
Conventie. Praktische
Praktische handleiding uitgegeven
uitgegeven
De auteurswet
door den
den Nederlandschen
Nederlandsehen Uitgeversbond.
Uitgeversbond. Boekh.
Boekh. v/h.
v/hoGebrs.
Gebrs.Belefante,
Belefante,
Haag,
den Haag,
P. Noordhoff,
S. Prins
Prins Jzn.
Jzn. Nieuwe fransche
jransche spraakkunst
spraakkunst voor
voorhollanders.
hollanders. P.
Noordhoff,
Groningen.
Cueyma.Gael, An Irishman's
lrishman's difficulties
difficulties with
with the
thedutch
dutchlanguage.
language. J.J. M.
Cuerna,Gael,
Bredée's bbl. Rofterdam.
Rotterdam.
Bredée's

a

DORPSLUCHT.
STIJN
STREUVELS.
STUN STREUVELS.
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N
N

A het
hetbenarde
benarde worstelen
worstelen en
enklauwieren
klauwieren tegen
tegen de
de kwel
kwel...
zijne droomen,
lingen van zijne
droom en, ontwaakte Koornaert weer in
het zalige
zalige bewustzijn
bewustzijn der
der werkelijkheid.
werkelijkheid. Dien
Dienuchtend
uchtendwas
wasde
de
ruime
slaapkamer vol
zonneschijn en al
al de
de gekende
gekende dingen
dingen
ruime slaapkamer
vol zonneschijn
hun oude
oude plaats
plaats en
enhet
hetstille,
stille,gemoedelijke
gemoedelijkeleven
leven
stonden op
op hun
stonden
tegen met
met de
de heerlijkheid
heerlijkheid van
van een
een nieuwen
nieuwen zomerdag,
loech hem tegen
dien hij
dien
hij te goed
goed had.
had.
Daar
uitgestrekt, bleef
bleef hij
hij wat
wat liggen
liggen om te genieten
genieten van
van
Daar uitgestrekt,
zijn weelde.
doorgeen
geenenkele
enkele
zijn
weelde. Zijn
Zijn gemoed
gemoed was
wasonberoerd
onberoerd en
endoor
buitensporige begeerte
begeerte bezeten
bezeten;; zijn
was gezond
gezond en
en door
door
buitensporige
zijn lijf
lijf was
enkel ongemak
ongemakgekweld
gekwelden
enzijn
zijnhuis,
huis,zijn
zijn hof,
hof,zijn
zijn boomen,
geen enkel
en daar
daar
vruchten, de bloemen
bloemen -— alles
alles was
was in
ingoeden
goedenstand
standen
de vruchten,
om heen
heen prijkte
prijkte de
de zonneglorie van
van den nieuwen
nieuwen dag.
dag. Geen'
om
Geen*
noch nadenken,
nadenken, geen
spijt noch
noch onrust
onrust om
om de
dedagen
dagen die
die
zorg noch
geen spijt
de dagen
dagen die
die komen
komen zouden....
was
heen waren
waren of
heen
of om de
zouden . . . . Hij
Hij was
tevreden met
plaats die
die hij
hijinnam
innamop
opde
dewereld,
wereld,op
op 't dorp
tevreden
met de plaats
en in
in zijn
zijn huis
huis —
- hij
hij was
was als
als de
de man
man die
die zich
zich veilig
veilig voelt
voelt in
in
en
zijn middelbaren
middel baren leeftijd
leeftijd —
- voor wien de druistigheid der jeugd
zijn
voorbij
voorbij is zonder
zonder dat
datde
devrees
vreesvoor
voorden
denouderdom
ouderdom al
al eene
wordt;; —
- die geen
geen treurnis
treurnis kent
kent om
om 't geen
onrust wordt
groeiende onrust
hoeft na
na te
te denken
denken om
om 't geen
geen nog
nog komen
vergaan isis en
vergaan
en niet hoeft
Hij voelde
voelde zich
zich beter
beterdan
danen
enboven
boven zijne medemenschen
medemenschen
moet. Hij
Met medelijden
medelijden dacht
en kende
kende niets
niets om
omafgunstig
afgunstigvan
vantetezijn.
zijn.Met
hij aan
aan die vele
vele dorpelingen
dorpelingen die nu
nu al
al aan
aan 't werk
werk waren
waren en
en
hij
dag;; aan
aan die menigte die scharrelen
scharrelen
slaven zouden den
den heelen dag
slaven
en schravelen
schravelen moesten om er
er te
te komen,
komen, aangedaan
aangedaan door de
de
gedurige onrust
onrust en
en vrees
vrees voor
voor winst
winst en
enverlies.
verlies.Oneindig
Oneindigver
ver
gedurige
beneden zich
wist hij
hij het
het mindere
mindere volk,
volk,dat
datploeterde
ploeterde in
in
beneden
zich wist
armoede en
ellende, van
van alles
alles ontzegd
ontzegd en
engewend
gewendaan
aan de
de
armoede
en ellende,
vuiligheid -— in
de wanhoop
wanhoop om er
er ooit
ooit boven
boven tetekomen.
komen ....
vuiligheid
in de
. ..
1.I.
20
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Met
beschouwingen verhoogde
verhoogde Koornaert
Koornaert telkens
telkens 't't be.
Met die beschouwingen
be,
wustzijn
zijn eigen
eigen geluk
geluk en
eniningedachten
gedachten ging
ginghij
hij door
door de
de
wustzijn van
van zijn
ruime
kamers van zijn
zijn heerenhuis,
heerenhuis,schatte
schattededeweerde
weerdeder
derkost%
kost.
ruime kamers
bare meubels
meubels en
en de
bare
de heerlijkheid
heerlijkheid van
van den
den schoon
schoonaangelegden
aangelegden
lusthof
rondom. Het
Het vleide
vleide zijne
zijne ijdelheid
ijdelheid zich
zich de
de eerste
eerste te
te
lusthof er
er rondom.
weten
dorp, die
die niemand
niemand hoeft
hoeft in
intetezien,
zien,die
die't'tmeest
meest
weten op
op het dorp,
verstand
van leven
leven en
en genot
genot zoekt
zoekt met
met zijn
zijn fortuin,
fortuin, in
in
verstand heeft
heeft van
plaats
scharrelen om
om het
het capitaal
capitaal tete doen
doenaangroeien.
aangroeien.
plaats van tetescharrelen
Ja, verstand
Ja,
verstand en
en beredeneering,
beredeneering, dat
dat waren
waren nog
nog de
degrootste
grootste
hoedanigheden die
die zijn
hoedanigheden
zijn geluk
geluk volmaakten.
volmaakten.
Daarbij
nog de
de levenstoestanden,
levenstoestanden, die
die hem
hem
Daarbij rekende
rekende hij
hij ook
ook nog
altijd
geweest waren.
waren. Zijn fortuin,
fortuin, zijn
zijn huis,
huis, zijn
zijnhof,
hof,
altijd gunstig
gunstig geweest
zijn
aanzien, wat
hij daarmede
daarmede zijn
zijn als
als zijn
zijn zuster
zuster er
erniet
niet
zijn aanzien,
wat zou hij
was
en zijn
zijnnichtje
nichtje die
diehem
hemmet
metzorgen
zorgenomringden,
omringden, die
diezijn
zijn
was en
gezelschap
en die
diehuiselijke
huiselijkestemming
stemmingverwekten
verwektenzonder
zonder
gezelschap waren en
welke hij,
welke
hij, oude
oude vrijgezel
vrijgezel hier
hier zitten
zitten zou
zouininzijne
zijneeenzaamheid
eenzaamheid
als
een musch
musch op
op het
hetdak
dak!?
N uwas
waserervrede
vredeininzijn
zijnhert
hert
als een
? Nu
en
de volle
vollegerustheid
gerustheiddes
desgemoeds.
gemoeds.EnEnbuiten
buitenalaldedewerkelijke
werkelijke
en de
dingen
hij als
als zijn
zijneigendom
eigendom kende,
kende, waren
waren dan
dan nog
nog de
de
dingen die hij
dingen door
doorzijne
zijneverbeelding
verbeeldinggetooverd
getooverd
heel
onwezen.
— -heel
diedie
onwezen%
lijke wereld
wereld die wijzigde
wijzigde en
en wisselde
wisselde met
metdedestemmingen
stemmingenvan
van
lijke
zijn gemoed,
gemoed, —
- heel
heel dat
datdieper,
dieper,verborgen
verborgenleven,
leven,dat
dathij
hijalleen
alleen
zijn
met zichzelf
zichzelf genieten
genieten kon.
kon. Dat
Datwaren
warenoude
oudeherinneringen
herinneringenaan
aan
met
dingen die
die alleen
alleen ininzijn
zijnverbeelding
verbeeldinggebeurd
gebeurd waren,
waren, half
half
dingen
vergane droomen
droomen die
die inindedelucht
luchtspeelden
speeldenofofverbonden
verbondenwaren
waren
vergane
plaatsen die daardoor,
daardoor, voor
hem, een
een heel
heel
aan toestanden
toestanden of plaatsen
aan
voor hem,
De
bijzonder belang
belang kregen
kregen en
en eene
eenekostelijke
kostelijke beteekenis.
beteekenis. De
bijzonder
dingen die ons
ons omgeven
omgevenzijn
zijnenkel
enkelschijn,
schijn,meende
meendehij,
hij,en
en
dingen
geen wij
wij ererrond
ronddroomen
droomen isisalalzoo
zoowerkelijk,
werkelijk, als
als 't geen
't geen
wij met
met de
de handen
handen tasten,
tasten, met
met de
deoogen
oogenzien
zien. .....
wij
..
Telken male
male zijn
zijn gedachten
gedachten langs
langs den
den gewonen
gewonenomloop
omloopaan
aan
Telken
beschouwingen gekomen
gekomenwaren
waren daar
daar hij
hij de
dewerkelijkheid
werkelijkheid
de beschouwingen
zijne verbeelding
verbeelding vermengde,
vermengde, bleef
bleefhij
hij haperen
haperenbij
bij 't't een
een
met zijne
of 't't ander
ander geval
geval —- een
eentoestand,
toestand,een
eenbijzondere
bijzonderestemming
stemming
of
die
verleden en dan
dan smolt
smolt zijn
zijn
die hem
hem bijgebleven
bijgebleven was
was uit
uit 't't verleden
weeldelust allengskens
allengskens weg
weg en
enveranderde
veranderde in
ineen
eenzweem
zweemvan
van
weeldelust
treurnis en
en weemoedigheid.
weemoedigheid. Hij
Hij voelde
voeldeveel
veeldingen
dingenvervlieten
vervlieten
treumis
in eene
eeneonaanraakbare
onaanraakbare verte
verte;; veel
veelvan
van't 'tgeen
geenaan
aanhem
hemvoorbij
voorbij
in
gegaan was
was en
ennooit
nooitmeer
meerzou
zouweerom
weeromkeeren.
keeren. Hij
Hijbesefte
besefte
gegaan
de onbestendigheid
onbestendigheidvan
vanalle
allehoogtepunten
hoogtepuntenenendede
onvoldaan.
de
onvoldaan%
heid zelfs
zelfs bij
bij 't't volkomenste
volkomenste geluk.
geluk. Van
Vanhieruit
hieruit beschouwd
beschouwd
heid
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scheen
hem toe
toe dat
dat zijn
zijn leven
leveneen
eengedurige
gedurigejacht
jachtgeweest
geweest
scheen het
het hem
was juist naar
naar datgene
datgene wat
wat buiten
buiten zijn
zijn bereik
bereik lag.
lag. 't Geen hij
hij
was
in
onmiddelijk bezit
hield, had
had hij
hij op
op den
den stond
stond nooit
nooit ge.
ge.
in onmiddelijk
bezit hield,
ontvallen was,
was, had hij
hij er
er om
om
waardeerd
gauw 't hem
hem ontvallen
waardeerd en
en zoo gauw
getreurd .....
...
Het eindigde
eindigde gelijk
gelijk altijd
altijdmet
meteen
eenwrangen
wrangen weemoed
weemoed om
om
zijn
die voorbij
voorbij was
was —
- zijn
zijn schoone
schoonejeugd
jeugd—- de
de éénige
éénige
zijn jeugd
jeugd die
kostbaarheid van
van den
den mensch
mensch —
- 't geen hij
hij verspeelt
verspeelt zonder
zonder
kostbaarheid
laat is.
is.
er
aan te denken
denken en
en waarom
waarom hij
hij weent
weent als
als 't te
er aan
te laat
Daarna
volgden de
de wijsgeerige
wijsgeerige beschouwingen
beschouwingen over
over den
den
Daarna volgden
gang van
van den
den mensch
mensch door
door den
dentijd,
tijd,het
hetopkomen
opkomen en
en het
het
gang
afgaan
de begoochelingen
begoochelingenvan
vanhet
heteinde
einde
dat
altijdachteruit
achteruit
afgaan en de
dat
altijd
vordert..
Koornaert dacht
dacht
schuift
naarmate de
de ouderdom
ouderdom vordert
schuift naarmate
. . .... Koornaert
geen hij
hij nog te
te goed
goed had
had op
opdeze
dezewereld
wereld—
- de
dejaren,
jaren,
aan 't geen
de seizoenen
seizoenen en
en de
de dagen,
dagen, en
enhij
hijstokte
stokte voor
voor 't onverbiddelijke
hem hier
hieromringde
omringde
van
het wreede
wreede denkbeeld
denkbeeld:: dat
dat alal 't geen hem
van het
zou;
dateen
eenander,
ander,
zou voortbestaan
voortbestaan als
als hij
hijzelf
zelfererniet
niet
zijnzou
zijn
; —- dat
na hem,
hem, zou
zou genieten
genieten van
van die
die zelfde
zelfde dingen
dingen die
die nu
na
n6 zijn
eigendom
waren, —
- dat
dat hij
hij hier
hier alles
alles onveranderd
onveranderd laten
laten zou
zou
eigendom waren,
en
dat een
een ander
ander in
in zijn
zijn plaats
plaats genieten
genieten ging
ging van
van 't heerlijke
en dat
licht
van een
een zomerschen
zomerschen uchtend,
uchtend, als
als hij,
hij,Koornaert
Koornaert zou
zou
licht van
vergeten
zijn en
en vergaan,
vergaan, inindedeherinnering
herinnering zelfs
zelfs van
van dezen
dezen
vergeten zijn
die hem
hem hier
hier opvolgen
opvolgen zouden
zouden.....
...
Dan dacht
dacht hij
hij aan
aan zijn
zijn uiterste
uiterste en
en aan
aan zijn
zijn ziele
ziele zaligheid.
zaligheid.
Dan
Hij stond
stond op,
op, kieedde
kleedde zich
zich en
endeed
deedmet
metveel
veelgodsvrucht
godsvruchtzijn
zijn
Hij
morgengebed.
Met 't water
uit zijnen
zijnenwaschkom
waschkom spoelde
spoelde hij
hij zijn
zijn wezen
wezen
water uit
en medeen
medeen waren
waren al die
die diepzinnige
diepzinnige denkbeelden
denkbeelden opgelost
opgelost en
en
en
hij
stond weer
weer met
metzijn
zijngezond
gezondlichaam
lichaamenenzijn
zijnvredig
vrediggemoed,
gemoed,
hij stond
in
de begoocheling
begoocheling van
van een
een bestendig
bestendig levensgenot.
levensgenot.
in de
hij weer
weer flink
flink op
opdedebeenen
beenenwas,
was,kwam
kwamdedewerkelijke
werkelijke
Nu hij
toestand
geest en
en hij
hij loech
loech wel
welom
om
toestand hem
hem duidelijker
duidelijker voor
voor den
den geest
al
die
hooge
bespiegelingen.
al die hooge bespiegelingen.
De
dag, dien
dien hij
hijtetegoed
goed
had,zou
zouhem
hemnog
nogiets
ietsanders
anders
De dag,
had,
Hijhield
hield eene
eene
brengen
dagen die
dievoorbij
voorbijwaren
waren1J Hij
brengen dan
dan de dagen
verrassing
besloten.
verrassing voor
voor hem besloten.
Koornaert stelde
het zich
zichbeeldelijk
beel~elijk voor
voor als
als een
een bevallig
bevallig
stelde het
schoon
figuur dat
dat de
de beweging
beweging doet
doetvan
van iets
iets op
optetereiken
reiken
schoon figuur
verlangde aantrekkelijker
aantrekkelijker tete maken.
was de
debelofte
belofte
om 't't verlangde
maken. Het
Het was
van eene
eene kostbaarheid
kostbaarheid die
diezijn
zijnleven
levenmoest
moestverrijken,
verrijken,uitzetten
uitzetten
van
en aanzienlijker
aanzienlijker maken.
maken. Hij
Hij dacht
dachtniet
nietmeer
meeraan
aanouderdom
ouderdom
en
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of aan
aan afscheid
afscheid van
van zijne
zijneomgeving,
omgeving,—- het
hetwerd
werd hem
hem alles
alles
dubbel kostelijk
een
dubbel
kostelijk en
en hij
hij zag
zag het
het leven
leven in
in 't verschiet
verschiet als
als een
lommerdreef
lommerd
reef zonder einde
eindeII
Het zou
zou voor
voorhem
hemnunueerst
eerstaanbreken
aanbrekenen
eneen
eenbestaan
bestaan worden
worden
vol werkdadigheid,
werkdadigheid, vol
vol handeling
handelingen
engezag
gezagmet
metverantwoorde,
verantwoorde~
lijkheid
afwisseling —
- waar
waar elke
elke daad
daadhaar
haaruitwerksel
uitwerkselzou
zou
lijkheid en afwisseling
hebben
en een
eenweerklank
weerklankmoest
moestverwekken,
verwekken,die
dienadreunen
nadreunen
hebben en
zou
lang achter
achter zijne
zijne dood.
dood.
zou lang
TQt
T
Qt nu
toe had
had hij
hijniet
nietgeleefd,
geleefd,maar
maarzich
zichlaten
latenleven.
leven.
nu toe
Agatha
met haar
haar vlijtiger
vlijtiger gemoed
gemoed en
enongerusteren
ongeruster en zin,
zin, had
had
Agatha met
hem
zoo dikwijls
dikwijls aangepord
aangepord enenvooruit
vooruitgestooten,
gestooten,maar
maar hij
hij
hem zoo
was
bang geweest
geweest van
van 't leven. Hij
Hijhad
hadechter
echterongelijk
ongelijkgehad
gehad;;
was bang
nu eerst
eerst zag
zag hij
hij het
hetduidelijk
duidelijkin.
in.Die
Dieeffene
effenezonnigheid,
zonnigheid,zonder
zonder
storm of wolken
wolken en
enook
ookzonder
zonderhevige
hevigeschatering,
schatering, was
was toch
toch
storm
maar eene
maar
eene halfslachtigheid
halfslachtigheid en
en daarop
daarop had
had hij
hij staan
staan zien
zien als
als
een
kalme buitenjongen,
buitenjongen, die niets
niets vastgrijpen
vastgrijpen durft
durft van
van al
al
een kalme
't geen
er onder
onder zijne
zijne vuist
vuistkomt.
komt.Hij
Hijwas
wasaltijd
altijdbang
banggeweest
geweest
geen er
zich te
te bezeeren
bezeeren aan
aan de
dedingen
dingendie
diehem
hemniet
nietgenoeg
genoegvertrouwd
vertrouwd
zich
waren en
en nu
nu hij
hij de
deondervinding
ondervinding van
van 't bestaan
had binnen
binnen
waren
bestaan had
bijna
gehaald,
hij de
de levenswijsheid
levenswijsheid bezat,
bezat, voelde
voelde hij
hij dart
dat 'tbijna
gehaald, nu
nu hij
te
laat was
was om
om er
er nog
nog aan
aan meê
meê te
te doen.
doen.
te laat
ver~
Achteraf beschouwd
echter, wekte
wekte de
de tegenstelling
tegenstelling der
der ver,
Achteraf
beschouwd echter,
wachte
bewogenheid
met
vlak
vervloeide
verleden
geen
't
wachte bewogenheid met
vlak vervloeide verleden geen
ofbifterheid
bitterheidbij
bijKoornaert.
Koomaert. Hij
Hijhad
hadhet
hetverleden
verleden
ontgoocheling of
omdat het
het van
vanhem
hemwas
wasenendede
vaalheidder
dergelijke
gelijkelevens,
levenslief omdat
vaalheid
optetefleuren
fleurendoor
door
fantaziewaarmede
waarmede
dagen trachtte
dede
fantazie
dagen
trachtte hij
hij nu
nu op
Deeffene
effenewerkelijkheid
werkelijkheidhad
hadhij
hij
zijn verleden
verleden doorvlochten
doorvlochtenwas.
was.De
zijn
altijd weten
weten teteverrijken
verrijken met
met 't geen
geen hij
hij door
door lezing
lezing op,
optoch altijd
en die
diehem
hemaltijd
altijdweer
weerverplaatst
verplaatst had
hadininnieuwe
nieuwe en
en
deed en
deed
ongewone toestanden.
toestanden. En
En zijn
zijn bedaarde
bedaarde lief
liefhebberij
van den
den
ongewone
hebberij van
kweek in
in zijn
zijnlochting,
lochting,die
diezoo
zoogoed
goedbijbijden
den
rentenierstand
kweek
rentenierstand
van een
een deftigen
deftigen heereboer
heereboer pastte,
pastte, dat
dat telde
telde toch
toch ook
ookvoor
voor
van
van zijn
zijnpijp,
pijp,'t 'tverlangen
verlangennaar
naareen
eenpartijtje
partijtje
iets?? En
En 't genot van
iets
' s zondags
zondags avonds
avonds op staminee
staminee of iss donderdags
donderdags in
in
kaartspel 's
zijgewend
gewendwaren
warendedepolitieke
politieketoestanden
toestanden
pastorie, waar
waar zij
de pastorie,
van de
de wereld
wereld en
en van
van 't land
land en
en alle
alle nieuwigheden
nieuwigheden uit
uit den
den
van
vreemde, te
bespreken; ; —
- de
de omgang
omgang met
metden
dendokter
dokteren
en
vreemde,
te bespreken
't stille
stille genoeglijke
genoeglijke leven hier
hier in
in huis?
huis?. . ...
..
goed II Al
Al wel,
wel,maar
maar dat
datalles
alleszou
zoueen
een
anderwezen
wezen
Al goed
ander
krijgen voortaan;
zou uit
uiteen
eenverhevener
verhevenerstandpunt
standpunt
krijgen
voortaan ; dat
dat alles zou
endoor
dooreen
eenontzagrijkeren
ontzagrijkerenpersoon
persoonbeleefd
beleefdworden.
worden.
beschouwd en
I
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scheen hem
hemals
alseen
eenlate
lateverwezenlijking
verwezenlijkingvan
vaneen
eendroom
droom;;
Het scheen
iets
dat
hij
verwachtte
dat
eens
komen
moest;
eene
dier
dat
eens
komen
moest
;
eene
iets dat hij verwachfte
dingen
uit de
de diepere
diepere wereld
wereldzijner
zijner verbeelding,
verbeelding, verplaatst
verplaatst in
in
dingen uit
de andere
andere wereld
wereld der
derwerkelijkheden,
werkelijkheden,waar
waarhet
hetvoorgoed
voorgoedvorm
vorm
en gestalte
gestalte zou
zou krijgen,
krijgen, voor
voor altijd.
altijd.
Dien
uchtend maalde
maalde dat
datgedacht
gedacht door
door zijn
zijn hoofd
hoofd en
enhij
hij
Dien uchtend
stelde
het zich
zich voor
voor als
als iets
iets onvermijdelijks. Het deed
deed zijn
zijn
stelde het
op zijn
zijn
bloed sneller
sneller jagen
jagen en
en bracht
bracht een
een ongewonen blos
blos op
bloed
scheen
hem
getaande
wangen.
Zijn
hert
klopte
gejaagd
en
't
scheen
hem
getaande wangen. Zijn hert klopte gejaagd en
dat een
een heerlijker
heerlijker glans alle
alle dingen
dingen omlichtte.
omlichfte.
dat
rechtop, wandelde
wandelde hij
hij naar
naar buiten.
buiten. Over
Over
Met statigen stap,
stap, rechtop,
binnenkoer ging
hij volgens
volgens gewoonte
gewoonte en
en
ging hij
den geplaveiden
geplaveiden binnenkoer
of 't met
opende
een voor
voor een
een de
de deuren
deuren der
der stalling
stalling en
en keek
keek of
opende een
de
hoenders, de
konijnen, de
geit en
en het
het schaap
schaap in
in orde
orde was
was
de hoenders,
de konijnen,
de geit
Datwas
waszijn
zijneerste
eerstebezigheid
bezigheiden
enzijn
zijn groote
en naar
naar zijnen
zijnen zin.
zin. Dat
en
bekommering.
Het weesmeisje
weesmeisjedat
dat ze
ze om
om zeggens uit medelijden in huis hadden
hadden
Het
genomen om haar
haar tot
tot werkmeid op
te kweeken en die in huis,
op te
genomen
onder
bevelen en
en 't toezicht
van Agatha,
Agatha, bezig
bezig was,
was, stond
stond
toezicht van
onder de bevelen
onder Koornaert's orders
voor al
al 't geen het buitenwerk betrof.
orders voor
Het scheen
scheen hem
hem altijd
altijd dat
dat 't geen
hij zelf
zelf deed,
deed, alleen goed
geen hij
gedaan was
was en
enhij
hijvertrouwde
vertrouwdeniemand
niemand veel
veelbij
bijzijn
zijnbeesten
beesten
gedaan
en bij
bij zijn
zijn planten.
planten.
en
N a die
die inspectie
inspectie kwam
kwam hij
hij telkens
telkens zijne bemerkingen maken
Na
bij Agatha,
Agatha, die
dan in
in stilte
stilte moest overzeggen aan Pelagie.
bij
die ze dan
Intusschen was
de koffie opgeschonken
en Koornaert
opgeschonken en
Koomaert met
was de
zijn zuster, samen, al weerskanten van
van het
het kleine
kleinetafeltje,
tafeltje,dronken
dronken
daar
eerste kopje.
kopje.
daar hun
hun eerste
dat vroege
vroege uur
uur waren
waren zij
zij beiden
beiden niet
niet zeer
zeer gesprakig en
Op dat
zij vermeden
vermeden opzettelijk
gerucht om
om Elvire niet te
te storen,
storen,
alle gerucht
zij
opzeftelijk alle
die
alsdan nog boven
boven was
was en
en sliep.
sliep.
die alsdan
Koornaert
zijn zuster
zuster hadden
haddener
eraltijd
altijd een
een nieuw
nieuw behagen
behagen
Koomaert en zijn
't
slurpen
van
de
koffie
naar
te
zien
in
om
onder
naar
buiten
te
zien
door
in om onder slurpen van de
't venster. over
den zonnigen koer waar
waar zij de doeningkonden
over den
doening . konden
gade slaan
slaan der hoenders
hoenders in
in het
het park.
park.
gade
een of
ofde
deandere
andere wist
wist dan
dan al
al een
een stille bemerking over
De een
een
boom, den
den groei
groei eener plant
van
een boom,
plant of eene aangelegenheid
aangelegenheid van
het huishouden.
huishouden.
hij in
in zijn
zijn hoofd
hoofd droeg,
droeg, vond
vond Koornaert
niet
Van 't geen
geen hij
Koomaert het niet
nu reeds
reeds een
een woord
woord te
te reppen
reppen -— hij
deed
gelijk
alle
geradig nu
hij
gelijk alle
andere
uchtenden.
andere uchtenden.
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Met zijn
zijn wekedagsche
wekedagsche klak
zijn sliffers,
sliffers, zefte
zette hij
hij
Met
klak aan,
aan, op zijn
uit naar
naar de
de kerk
kerk waar
waar hij
hij bij
bij tijds
tijds kwam
kwam voor
voor de
de eerste
eerste mis
mis
uit
en
waar hij
hij in
in zijn
zijngekend
gekendhoekje,
hoekje,zijne
zijnemorgenddevotie
morgenddevotie deed.
deed.
en waar
Dat half
half uurtje
uurtje op
op zijn
zijn eigen
eigen bidstoel,
bidstoel, was
was hem
hemaltijd
altijd eene
eene
behagelijkheid voor
ziel;; hij
hij voelde
voelde er
er zich
zich zoo
zoo innig
innig
behagelijkheid
voor zijne
zijne ziel
in
die kerk
kerkzonder
zondermenschen,
menschen, waar
waar 't stil
was en
en gerust
gerust en
en
in die
stil was
alle dingen
dingen altijd
altijd hun
hun zelfde
zelfde verloop
verloop hadden.
hadden.
alle
Bij zijne
zijne thuiskomst
thuiskomst vond
vond hij
hijElvire
Elvirefrisch
frisch en
enpertig
pertig opgezet
opgezet
Bij
met den
den helderen
helderenaanslag
aanslagvan
vanhare
harestem
stem groeide
groeide 't geruchte
en met
en
ontwaakte het
het leven
levenvan
vaneen
eennieuwen
nieuwendag
dagininhet
hetruime
ruime
en ontwaakte
renteniershuis.
Agatha met
met haar
haar nichtje
nichtjetrokken
trokkendan
danmeestal
meestalsamen
samen naar
naar
Agatha
de
tweede mis
mis en
enKoornaert
Koornaert bleef
bleefmet
methet
hetwerkmeisje
werkmeisjealleen.
alleen.
de tweede
was 't de tijd
tijd om
omzijn
zijneerste
eerstepijp
pijpteterooken
rooken—- de
delekkerste
lekkerste
Nu was
volgens hem,
Hij zette
zette zijn
zijn sliffers
sliffers weg
weg
volgens
hem,van
vanheel
heelden
den dag.
dag. Hij
kraak~
onder
de kast,
kast, liep
liep wat
wat rond
rond op
op de
dekousen
kousen over
overden
denkraak,
onder de
netten keukenvloer
keukenvloer j ;speelde
en in
in de
dehemds.
hemds=
netten
speeldezijn
zijn vest
vest uit en
mouwen ging
ging hij
hij naar
naar buiten
buiten waar
waar hij
hij bij
bij de
deachterdeur
achterdeur zijn
zijn
mouwen
kloefen vond
vond staan.
staan.
kloefen
Dat was
was een
een wandelingske
wandelingske om
het genot
genot van
van de
de vogels
vogels te
te
Dat
om het
Met
hooren schuifelen
schuifelen en
de frissche
frissche lucht
lucht ininteteademen.
ademen.Met
hooren
en de
werken begon
begon hij
hij eerst
eerst na
na het
het ontbijt,
ontbijt, als
als 't vrouwvolk terug
terug
werken
was
van
de
kerk.
was van de kerk.
bezigheden waren
waren alle
alle zorgvuldig
zorgvuldig geregeld
geregeld op
op
Koornaert's bezigheden
voorhand. Zijn
Zijn groote
groote bekommemis
bekommernis was
was:: om alles
alles op
op zijnen
zijnen
voorhand.
tijd gedaan
gedaan te
krijgen en
zien wat
wat er
er 't eerst
tijd
te krijgen
en te zien
eerst en 't noodigst
zijnedaguren
daguren
hoefde
gedaan te
te worden.
worden. Hij
Hij hield
hieldereraan
aanalalzijne
hoefde gedaan
te vullen
vullen met
meteen
een
gematigdebedrijvigheid,
bedrijvigheid,gelijkig
gelijkigbedeeld,
bedeeld,
te
gematigde
werkeloostetevallen.
vallen.Elke
Elkedag
dagbracht
bracht
zonder gejaagd
gejaagd te zijn
zijn ofofwerkeloos
zonder
zijne eigene
eigene bezigheid
bezigheid mede
mede en
en de
deregeling
regelingenendedenieuwe
nieuwe
zijne
opvattingen ontstonden effenaan,
effenaan, naarmate
naarmate er iets
iets afgedaan
afgedaan of
of
opvattingen
uitgevoerd
was.
't
Eerste
en
't
bijzonderste
bestond
in
het
Eerste
en
't
bijzonderste
bestond
in
het
uitgevoerd was.
nauwkeurige
den goeden
goedenstand
standvan
vanhet
het
nauwkeurige nazicht
nazicht over
over alles
alles wat den
huis
betrof, met
met alal zijne
zijneaanhoorigheden.
aanhoorigheden.
huis betrof,
op de
de zenuwen
zenuwen als
alsererergens
ergenseene
eenedeur
deur
't Werkte hem
hem op
sleepte
ofeene
eenewaterluik
waterluiklosloswas
was; een
j een
slotdat
datsteeg
steegomdraaide,
omdraaide,
sieepte of
slot
eene
spleet waar
waar water
water of wind
wind zou
zoubinnen
binnenkomen
komen —- alal
eene spleet
die
kleine
dingen
verzorgde
hij
zelf
en
hij
was
voorzien
van
die kleine dingen verzorgde hij zelf en hij was voorzien van
al het
het gereedschap
gereedschap om
om lichte
lichteprutswerkjes
prutswerkjes teteverrichten.
verrichten. Voor
Voor
al
zaken
boven zijn
zijnmacht
machtofofbuiten
buitenzijne
zijneveerdigheid
veerdigheidwaren,
waren,
zaken die boven
- die dan
dan op
ontbood hij
hij zelf
zelfden
denambachtsman
ambachtsman van
van 't dorp,
ontbood
dorp, —
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den stond
stond moest
moest mede
mede komen
komen en
enhet
hetwerk
werkvoltrekken
voltrekkenonder
onder
den
zijn toezicht.
toezicht.
zijn
Maar 't geen
het meeste
meeste deel
deel van
vanzijn
zijn tijd
tijd innam
innam en
en waar
waar
geen het
hij
liefst mede
mede bezig
bezig bleef,
bleef, 't was
den hof,
hof, in
in den
den boom,
boomhij liefst
was in
in den
gaard, in
den moestuin,
moestuin, in de
de broeikassen
broeikassen en in
in het
het boschje.
boschje.
gaard,
in den
Waar
hij anders,
anders, aleer
aleer iets te
te verrichten,
verrichten, zijn
zijn zuster
zuster moest
moest te
te
Waar hij
rade gaan
gaan en hare
hare instemming
instemming krijgen,
krijgen, was
was hij
hij hier
hiervolkomen
volkomen
rade
meester.
hofbleef
bleefzijn
zijneigen
eigendomein,
domein,daar
daarging
ginghet
hetalalnaar
naar
meester. De hof
zijnen zin en
en volgens
volgenseigen
eigen·
inzichtplantte
plantteen
enzaaide
zaaideen
en snoeide
snoeide
zijnen
inzicht
hij al wat
wat er
er te
te groeien
groeien stond.
stond.
hij
en 't zwaarste
hij eene
eene hulp
hulp in
in een
een
vuilste en
Voor 't vuilste
zwaarste werk
werk had hij
gebrekkigen inwoner
inwoner van
van 't oudmannenhuis.
oudmannenhuis. Diktus kwam twee,
drie dagen
dagen in
in de
deweek,
week,volgens
volgens het
hetnoodig
noodigwas.
was. Die
Diedagen
dagen
drie
hadden
iets bijzonders
bijzonders voor
voor Koornaert.
Koornaert.
hadden iets
Alsdan voelde hij
hij zich
zich gewichtiger
gewichtiger dan
dan anders
anders —
- het
het werk
werk
Alsdan
moest
gereed geschikt
geschikt zijn,
zijn, hij
hij moest
moest zijne
zijne bevelen
bevelen geven
geven en
en
moest gereed
om zeker
zeker te zijn
zijn dat
dat 't naar
uitgevoerd werd,
werd, bleef
bleef
om
naar zijn
zijn zin
zin uitgevoerd
hij in de
de nabijheid
nabijheid en
en hielp
hielp aan
aan 't een
hij
een of 't ander.
Maar 't geen
hem meest
meest aantrok
aantrok die
die dagen,
dagen, 't was
was dat
dat hij
hij
geen hem
gezelschap had
iemand om
om mede
mede tetekouten.
kouten.Koornaert
Koornaert
gezelschap
had en
en iemand
praatte geern
als hij
hij het
hetvertrouwelijk
vertrouwelijk en
en in
in gemoede
gemoede doen
doen
praatte
geern als
kon
- anders
anders was
hij een
een gekende
gekende zwijger.
zwijger. Met
Met al
al zijne
zijne lief,
liefkon —
was hij
hebberij
en lochting,
lochting, schenen
schenen de
de dagen
dagenhem
hemsoms
soms
hebberij in
in zijn
zijn hof en
lang
en de
destilte
stilteeentonig
eentonig;
zijngedachten
gedachten waren
waren altijd
altijd onder
onder
lang en
; zijn
't werk
bezig, maar
maar met
met zichzelf
zichzelf alleen
alleen vond
vond hij
hij het
het weleens
weleens
werk bezig,
verdrietig.
Diktus ererwas,
was,moest
moesthijhijKoornaert
Koornaertden
denheelen
heelen
verdrietig. Als Diktus
dag
woordstaan.
staan.Aan
Aanden
denwerkman
werkmanhad
hadKoornaert
Koomaert niets
niets
dag tete woord
bijzonders, hij
verstandig noch
noch geleerd,
geleerd, dat
dat deed
deed er
er
bijzonders,
hij was
was noch verstandig
niets toe,
toe,als
alshij
hijerermaar
maarmeê
meê praten
praten kon.
kon. Vooreerst
Vooreerst moest
moest
echter niets
al 't geen
gebeurde;;
Diktus hem
hem inlichten
inlichten over
over al
Diktus
geen op 't dorp gebeurde
hem vertellen
vertellen wat
wat erergedaan
gedaanenengezegd
gezegdwerd
werdenenKoornaert
Koornaert
hem
antwoorden
honderd vragen
vragen en
en alal 't geen
hem
binnen
antwoorden op
op honderd
geen hem binnen viel
of 't geen hij
hij gereed
gereed had
had liggen
liggenenenzijne
zijnenieuwsgierigheid
nieuwsgierigheidkon
kon
voldoen. Door
Doorzijne
zijneaarzelachtigheid
aarzelachtigheid in
in 't nemen van besluiten,
besluiten,
diende
Diktus ook
ookom
omKoornaert
Koornaertraad
raadteteverschaffen.
verschaffen.
diende Diktus
Zijn meening werd
V{erd gevraagd
gevraagd over
over al
al 't geen er moest gedaan
gedaan
Zijn
worden en
en Koornaert,
Koornaert, al
hij van
van een
eenander
ander gedacht,
gedacht, zou
zou
worden
al was hij
nooit iets
iets uitgevoerd
uitgevoerd hebben
hebbenvooraleer
vooraleer hij
hij den
denknecht
knecht zijne
zijne
nooit
overtuiging
was en
en in
in orde
orde
overtuiging had
had opgedrongen
opgedrongen dat
dat 't zóó
ze56 goed
goed was
zIJn.
zou zijn.
Soms ging
ging hij
hijnog
nogverder.
verder.Door
Doorhet
hetlange
langesamenzijn,
samenzijn,van
vanman
man
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tot man,
man, die
die stille
alleen aan
aan de bezig_
sfille namiddagen in den tuin, alleen
bezig,
Koornaert een nood aan
ontstond er
er bij
bij Koomaert
aan vertrouwelijkheid
heid, ontstond
en een
om de dingen
en
een begeerte
begeerte om
dingen die
die in
in zijn
zijn binnenste verscholen
lagen,
eens op te
te diepen
diepen en
en voor
voor 't aanschijn
een medelagen, eens
aanschijn van
van een
mede,
te halen
halen -— om zijne
innigste gedachten eens uit te
te
zijne innigste
uit te
mensch uit
spreken -— zijn
luchten. Dat
Dat
zijn gemoed
gemoed te
te verzonnen
verzonnenen
enop
op te
te luchten.
waren:: zijne
zijne inzichten
in 't leven, algemeene beschouwingen
inzichten in
waren
grondstelsels aangaande
aangaande godsdienst,
toestanden op
op 't dorp, grondstelseis
over toestanden
zedeleer, wetenschap -— al wat er in de heimelijke
heimelijke diepten
dieptenvan
van zijn
peinzend
peinzend hoofd
hoofd broedde,
broedde, haalde
haalde hij
hij dan
dan boven.
boven. Hij
Hij wist
wist dat
dat
misplaatst was, dat
dat Diktus er
van begreep,
begreep, maar
maar hij
hij
het misplaatst
er niets van
deed
het toch,
toch, om
om 't genot van
van zijn
zijn verhevener
verhevener stand
stand;; en
deed het
en de
bemerkingen die Diktus miek
miek over
die diepzinnige
diepzinnige
over die
argelooze bemerkingen
onderwerpen,
waren soms heel
heel vermakelijk. In 't gezond oordeel
onderwerpen, waren
van den
den ongeletterden
ongeletterdenwerkman
werkman stak
stak ook
ook wel
wel eenige wijsheid en
't belangde Koomaert
inzicht tete kennen
kennenvan
vandien
dienman
man over
over
Koornaert het inzicht
zaken. Dat
Dat bracht
bracht weleens
weleens wijziging
wijziging of
of 't sterkte zijn overveel zaken.
over,
eigen opvattingen
en zoo vulde
tuiging in zijne eigen
opvattingen en
vulde hij
hij zijne bebe,
aan en bereidde
bereidde zich
zich tegen
tegen de
deweerlegging
weerlegging in
in de
de
weegredenen aan
hij geregeld voerde
voerde over
over zulke
zulke onderwerpen,
onderwerpen,
twisttornooien, die hij
met den dokter,
dokter, den
den pastor
pastor of
ofden
denschoolmeester.
schoolmeester.
met
dat Koomaert
Koornaert om zijn
Gebeurde soms
soms ook dat
't Gebeurde
zijn eigen
eigen voldoevoldoe,
ning en
om
den
werktijd
wat
te
verlustigen,
zijn
daghuurman
en om den werktijd wat te verlustigen, zijn
onderhield over dingen
dingen der
der zuivere
zuivereverbeelding
verbeelding -— dat hij hem
onderhield
vertelde
geschiedenissen uit
uit de
de boeken
boeken en
en dan
dan gerochten
vertelde de geschiedenissen
zij
ver dat
dat Diktus, met zijn
gemoed en
en Koomaert
zijn eenvoudig gemoed
zij zoo ver
Koornaert
zijn rijken
rijken verbeeldingszin, aan 't hollen waren en dat geen
met zijn
van de twee
twee de
de ingebeelde zaken
uit de
de werkelijkheid
werkelijkheid kon
kon
van
zaken nog uit
die twee
tweedingen
dingenininelkaar
elkaarverwarden
verwarden en
en Diktus,
houden -— dat die
hetvertelde,
vertelde,
door
zijn meester
meester misleid,
misleid, stellig
stellig geloofde
geloofde dat
dat alalhet
door zijn
waarlijk
was.
waarlijk gebeurd was.
Tegenspraak
had Koomaert
Koornaert nooit te vreezen.
Tegenspraak of
of twist had
vreezen. Diktus
was de
degewillige
gewilligetoehoorder
toehoorderdie
dieopopvoorhand
voorhanden
en onvoorwaar$
was
onvoorwaar,
delijk toestemde op al
al 't geen
Hij wist
wist
geen hem
hem voorgehouden werd.
werd. Hij
zich zoover den
mindere in
die zaken
zaken en
en Koomaert,
den mindere
in die
Koornaert, met zijn
geleerdheid
zoo hoog
hoogverheven,
verheven,dat
dathij
hijhet
hetals
alseen
een groote
geleerdheid stond zoo
aanzag zooveel eer
aangedaan te
te worden. En Koomaert
eer aangedaan
gunst aanzag
Koornaert
deed
het
dan
ook
al
zoozeer
uit
medegevoel
met
den
man als
deed het dan
al
man
eigen genot
genot dat
dat hij
hij vond
vondininhet
hetpraten.
praten. Diktus was
om 't eigen
eigenlijk
goedesul,
sul,eeneen
afgejakkerdeboerenknecht
boerenknecht die,
die,
eigenlijk een goede
afgejakkerde
weduwnaar gebleven,
gebleven, van
van zijne
kinders verlaten,
zonder verzijne kinders
weduwnaar
verlaten, zonder
ver,
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mogen, in 't't oudmannenhuis
oudmannenhuis versukkeld was,
mogen,
was, waar
waar hij
hij op
op de
boerderij gebruikt werd en hier en daar
boerderij
daar eene daghuur mocht gaan
verdienen
hovenier bij
bij de
deingezetenen
ingezetenenvan
van 't't dorp.
verdienen als
als hovenier
dorp. Hij was
gekend om
om zijn
gekend
zijn zorgelijk
zorgelijk werk
werk en zijn
zijn kennis
kennis in
in 't planten en
hij
zaaien
de overste
overste van
van 't klooster toegestaan dat hij
zaaien en alzoo had
had de
eenige dagen te week mocht uitgaan
uitgaan om
om te
te werken
werkenbij
bij den
denpastor,
pastor,
den koster
den
koster en bij
bij Koornaert.
Koornaert. Diktus wist zijne bezigheden zóó
zós5
te
schikken dat
dat hij
hij overal
overal op
optijd
tijdkwam
kwam en
endat
datererniemand
niemand
te schikken
te klagen
had of zeggen kon
hij 't laatst
werd.
te
klagen had
kon dat hij
laatst bediend werd.
Vandaag was
Vandaag
was Koornaert alleen
zijn tuin
tuin -— Diktus zou
alleen in
in zijn
maar morgen
morgenkomen.
komen. En
En hij
hij had
had het
maar
het liefst
liefst zoo,
zoo, want
want grooten
totpraten
pratenvoelde
voelde hij
hij juist
juist niet.
niet. Hij
Hij zou
zou
lust
tot werken
werken ofoftot
lust tot
zich alleen
zich
alleen wat
wat onledig
onledig houden
houden om
om veel
veelenenmet
metgemak
gemak te
te
kunnen
Hij zou
zou maar
maar met
met een
een harkje
harkje de
de paden wat
kunnen denken.
denken. Hij
oprakelen tusschen de groenselbeddetjes en
zich daarna,
daarna, binst
en zich
de felste
felste hitte,
hitte, wat
wat koes
koes houden
houden in
in den
den lommer van het boschje.
Met de pijp
Met
pijp in
in den
den mond
mond en
ende
dehanden
handenininde
de broekzakken
wandelde
en neer.
neer. Die
Dieuchtend
uchtendhad
hadweer
weeriets
ietswonders
wonders
wandelde hij
hij op en
in. Bij
Bij den
den aanblik
aanblik van
van al
al die weelde,
weelde, juichte
juichte Koornaerts gemoed
met
een nieuw
nieuw leven.
leven.
met den
den nieuwen
nieuwen dag
dag als
als bij
bij 't ingaan
ingaan van
van een
Hij
kreeg het
het besef
besef van
van eene kostbaarheid
altijd even
even
Hij kreeg
kostbaarheid die
die altijd
frisch en
jeugdig, hem
hem geschonken
geschonken werd.
werd. De
De luister van
frisch
en even jeugdig,
de zon
zon maakte
maakte hem
hemweer
weerblij
blijals
alseen
eenkind
kinddat
datzich
zichbegoochelen
begoochelen
laat
laat door den
den waan
waan van
van iets nieuws.
Het ontwaken
ontwaken van
van een
eennieuwe
nieuwelente
lentegaf
gaf Koornaert, benevens
datzelfde vreugdegevoel, altijd
altijd een
een zweem
zweem van
van treurnis, omdat
hem telkens
telkensdedeschoonheid
schoonheid
binnen
brachtvan
vandie
dieandere
andere
het hem
te te
binnen
bracht
lente
die voorbij
was en
en die hem
lente die
voorbij was
hem door
door 't herdenken
herdenken schooner
scheen. Hij
Hij dacht
dachtmet
mettreurnis
treurnisaan
aanheel
heeldie
diereeks
reeks lenten, die hij
hij
scheen.
onbekommerd en
en onachtzaam
onachtzaam had
had laten
laten heengaan
heengaan zonder
zonder er
er
onbekommerd
vollebewustheid
bewustheidvan
vantetegenieten,
genieten,omdat
omdathij
hijer,
er,ininde
deweelde
weelde
met volle
zijner jeugd, geen
geeneinde
eindeaan
aangezien
gezienhad
hadenendaarom
daaromdedejaren
jarenniet
niet
zijner
hoefde
bracht elke
elke nieuwe
nieuwe lente
lente hem
hem te
te
hoefde te
te waardeeren.
waardeeren. Nu bracht
binnen dat
dathij
hijeen
eenjaar
jaarouder
ouderwerd
werden
endat
dathet
heteinde
eindenaderde
naderde .....
.. .
't Ontwaken
Ontwaken en
en de
de luister
luistervan
vaneen
eennieuwen
nieuwendag
dagechter
echter gaf
gaf
hem
hem het
het volle
volle genot
genot van
van hoogen
hoogen levenslust zonder
zonder eenige
bijgedachte of
of treurige
treurige bespiegeling.
bespiegeling. Hij
Hij ademde
ademde de
de frissche
bijgedachte
lucht
lucht als
als een
een koele
koele drank
drank die
die hem
hem verjeugdigde.
verjeugdigde. 't't Licht der
der
zon
zon was
was een
een feest
feest voor
voor de
de oogen
oogen alsof hij
hij er
er voor
voor 't eerst
eerst
zijn leven
leven door
doorverbijsterd
verbijsterd werd.
werd. Het
Hetwas
wasalle
alleuchtenden
uchtenden
van zijn
hetzelfde en
en toch
tochaltijd
altijdanders,
anders,altijd
altijd nieuw.
nieuw. 't't Vooruitzicht
hetzelfde
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alleen
van een
een langen,
langen, gerusten
gerusten dag
dagom
omtetepoenderen
poenderen aan
aan
alleen van
't
wilde, was
was alaliets
ietsalsalsdede
beloftevan
vaneen
eenaltijd
altijd
't geen
geen hij
hij wilde,
belofte
weelde.
nieuwe weelde.
Daarbij was
begeeren en
en verwachten
verwachten
Daarbij
was er
er nog 't geheimzinnige begeeren
van eene
eene verrassing
verrassing —
- 't't gedacht
gedacht aan
aan de
demogelijkheid,
mogelijkheid,dat
dathij
hij
van
nooit onderdrukken
onderdrukken kon
kon en
enwaaraan
waaraan hij
hij altijd
altijdmaar
maar toegaf
toegaf—
dat
nieuwe dag
dag hem
hem iets
ietsbrengen
brengen kon,
kon,dat
datereriets
ietsachter
achter
dat elke nieuwe
zat —
- eene
eene gebeurtenis,
gebeurtenis, iets
iets nieuws,
nieuws, eene
eene wonderheid
wonderheid die
die hij
hij zelf
zelf
kon..
Gelijk. hij
hij daar
daar nu ging
ging over
over de
de
niet nader
nader bepalen
bepalen kon
niet
. . ..
. . Gelijk
wegels,
tusschen het
grasperk, op
zware kloefen,
kloefen, hoog
hoog op
op
wegels, tusschen
het grasperk,
op de zware
de
beenen met
met wat
watdoorzakkende
doorzakkende knieën
knieën in
in zijn
zijn wijde
wijde slod,
slod~
de beenen
derbroek ; ;met
de wit
wit blekkerende
blekkerende hemdsmouwen
hemdsmouwen en
en het
het
derbroek
met de
gedoken onder
onder een
eenbreeden
breeden
donkere onderlijf
onderlijf en
en 't wezen
donkere
wezen gedoken
eenmaand
maandverder,
verder,
ondervroeg hij
hij zichzelf:
zichzelf:ofofhijhijeereer
zonhoed, ondervroeg
een
hier
in
de
zelfde
omstandigheden
ook
zóó
wandelen
zou?
hier in de zelfde omstandigheden ook z66 wandelen zou ? . ....
...
tegen dien
dien tijd
tijd zal
zal ereralaliets
ietsgebeurd
gebeurdzijn.
zijn.Misschien
Misschien
Neen, tegen
al:: burgemeester
burgemeester I?? Hij
Hij kon
kon niet
niet
noemden de
menschen hem
noemden
de menschen
hem al
gissen
wat er
er hem
hem te
te wachten
wachten stond.
stond. De
Deonzekerheid
onzekerheidkwelde
kwelde
gissen wat
hem
maar miek hem
hem tetezelfdertijd
zelfdertijdgelukkig,
gelukkig,want
wantde
demogelijk,
mogelijk.
hem maar
heid alleen,
alleen, de kans
kans die
die open
open stond,
stond,dat
datwas
wasalaliets
ietsheerlijks
heerlijks
heid
en
aan de
de veelvuldige
veelvuldigeveronderstellingen
veronderstellingen had
had zijn
zijn geest
geestreeds
reeds
en aan
een schat
schat van
van bezigheden.
bezigheden.
een
De
muren en
en de
de hagen
hagenvormden
vormdenhier
hierde
degrenzen
grenzenvan
van Koornaerts
Koomaerts
De muren
rijk —
- zij
zij waren
waren de
deperklijnen
perklijnen van
vanzijn
zijneigendom.
eigendom. Hier
Hierwas
wasen
en
rijk
de rentenier
rentenier heer
heer en
enmeester,
meester, vereerd
vereerd door
door't 'tgezelschap
gezelschap
bleef de
zijner huisgenooten —
- dat was
zijn beperkte
beperkte volledig,
volledig.
was het leven in zijn
heid.
Maar buiten
buiten dat
dat omhein
omhein van
vanhagen
hagenenenmuren
murenlag
lagde
de ge,
ge.
heid. Maar
meente, leefden
de boeren,
boeren, de
deambachtslieden
ambachtslieden en
enburgerij
burgerij;; er
er
meente,
leefden de
was een
een bestuur.
bestuur. Daarover
Daarover oefende
oefende de
depastor
pastorhet
hetgeestelijke
geestelijke
was
meesterschap, —
- de
de schoolmeester
schoolmeester oefende
oefende het
hetover
overde
dejeugd,
jeugd,—meesterschap,
dokter oefende
oefende het
het over
over de
de zieken,
zieken, —
- de
develdwachter,
veldwachter, de
de
de dokter
zij
ontvanger,
de
notaris,
de
briefdrager,
de
herbergiers,
ontvanger,
notaris, de briefdrager, de herbergiers, — zij
allen oefenden
oefenden eene
eenewerking
werkingop
opmalkaar,
malkaar, hun
hunleven
levenstraalde
straalde
allen
naar buiten,
invloed uit
uit over
over hunne
hunneomgeving
omgevingnaar
buiten, ze
ze wrochten hun invloed
—
ze leefden
leefden ininonderlinge
onderlingebetrekking
betrekking met
metmalkaar.
malkaar. En
En boven
boven
ze
dat alles,
alles, over
over de
dedoening
doening van
vandie
diekleine
kleinewereld,
wereld, was
was het
het
dat
gemeentebestuur,
de burgemeester
burgemeester de
de stafhouder
stafhouderwas!
was J
gemeentebestuur, waar
waar de
man die
diedede
verantwoordelijkheid draagt
draagt van
van het
het welzijn
welzijn
De man
verantwoordelijkheid
der gemeente
gemeente;; —
- de
de man
man die
die handelen
handelen moest
moest en
en zijn
zijn ontzag
ontzag
der
en
meesterschap gebruikt
het goed
goed te
te
en meesterschap
gebruiktom
omorde
ordetete houden
houden en
en het
al de
deinwoners.
inwoners. DM
Dàtwas
wastoch
tochiets
ietsheerlijks,
heerlijks,
bewerken van
bewerken
van al
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iets als een
iets
een koninkrijk
koninkrijk in
in 't't klein,
klein, —
- iets
iets anders
anders in
in elk
elkgeval,
geval,
dan stil
stil ininzijn
zijneentje
eentjevan
van
gespaardecenten
centente tegenieten
genieten1 I
dan
dede
gespaarde
Daarbij
vergeleken was
rentenier die
die in
in zijn
zijnbesloten
besloten
Daarbij vergeleken
was de
de rentenier
tuin
alleen te
te regeeren
regeeren heeft,
heeft, toch
toch maar
maar een
een futloos
futloos en
en
tuin alleen
zag hij
hij het
het in
in als
als een
eenleven
levenzonder
zonder
onbelangrijk figuur.
onbelangrijk
figuur. Nu
Nu zag
doel;
al 't geen hij
hij hier
hierdoende
doendewas
wasvan
vanluttel
luttelbeteekenis
beteekenis—doel ; en al
iets als
als dedeweelderige
weelderigevijgeboom
vijgeboom. ....
zondervruchten.
vruchten. Hij
Hij
iets
. . . zonder
was
zoover dat
dat hij
hijererzich
zicheen
eenzelfverwijt
zelfverwijt van
van miek
miek en
en zich
zich
was zoover
mijnuttig
nuttigtetemaken
maken
vraag stelde
stelde:: wat
wat heb
heb ikikalalgedaan
gedaanom
om
de vraag
mij
of voor
voor mijne
mijne dorpsgenooten?
dorpsgenooten? Wat
Wat
voor
de samenleving
samenleving of
voor de
almoezen en wat
wat deelneming
deelnemingaan
aangoede
goedewerken,
werken,maar
maardat
datwas
was
almoezen
eigenlijk
zusters bezigheid
bezigheid —
- hij
hij zelf
zelfhad
hadhaar
haarenkel
enkel
eigenlijk zijn
zijn zusters
begaan....
en niets
niets uitgericht.
uitgericht.
laten begaan
laten
. . . . en
Wat er
er dan
danbij
bijkwam
kwamvan
vanpersoonlijke
persoonlijkeijdelheid,
ijdelheid, de
dedrift
driftom
om
nu
eens uit
uit zijn
zijnschelp
schelptetekomen
komenenenfiguur
figuurtetemaken,
maken, om
om
nu eens
in 't aanschijn
iemand te
worden in
in 't zicht en
iemand
te worden
aanschijn van 't't dorp —
en in
die beweegreden
beweegreden hield
hield hij
hij diep
diepnaar
naaronder.
onder. Neen,
Neen,daarom
daarom
die
was 't hem
niet te
te doen
doen;; en
en ten
ten bewijze
bewijze dat
dathij
hijmet
metzuivere
zuivere
hem niet
inzichten bezield
en zijne
zijne goede
goedegevoelens
gevoelens ininhem
hem de
de
inzichten
bezield was
was en
bovenhand hielden,
hielden, 't was:
dat hij
hij er
er niet
nietnaar
naar dingen
dingen zou
zou;;
bovenhand
was : dat
dat
hij de
deuitspraak
uitspraakaan
aanden
denpastor
pastor en
enaan
aan den
dendokter
dokter zou
zou
dat hij
overlaten en
er verder
verder nooit
nooit meer
meeraan
aandenken.
denken. Daarmede
Daarmede was
was
overlaten
en er
zijn geweten
geweten gerustgesteld.
gerustgesteld. Nu
Nu kwam
kwam het
hetgedacht
gedachtnog
nogaan
aan die
die
zijn
blijde herinnering
herinnering: : de
bekentenis van
van den
dendokter
dokterover
overzijn
zijn
blijde
de bekentenis
voldoe~
toebakkweek, -— en
dat wekte
wekte ininhem
hemeene
eenekalme
kalmevoldoe,
toebakkweek,
en dat
ning, de
de ijdelheid
ijdelheid van
vanden
denoverwinnaar.
overwinnaar.Hij
Hijverlangde
verlangde om
om
fling,
weer
eens van
van het
het prachtige
prachtige zicht
zicht te
te genieten
genieten en
enzijn
zijnplanten
planten
weer eens
bewonderen.
te bewonderen.
In die
die mijmeringen
mijmeringen verslonden,
verslonden, was
was hij
hijzoover
zoo vergenaderd
genaderd
In
hem te
te wachten
wachten stonden.
stonden. Hij
Hij
waar
verrassing en
en 't onheil
waar de verrassing
onheil hem
had
enkel
nog
een
paar
stappen
te
doen
en
de
oogen
vóór
had enkel nog een paar stappen te doen en de oogen v66r
zich op
op teteslaan
slaanomom
zijn
vreugdigestemming,
stemming,zijne
zijnegeruste
geruste
zich
zijn
vreugdige
van den
den heerlijken
heerlijken uchtend,
uchtend, bedor,
bedor~
welgezindheid en
en 't genot van
welgezindheid
ven
te zien.
zien.
ven te
De stammen
stammen der
der toebakplanten
toebakplanten over
over de
devier
viereerste
eerstereken,
reken,
stonden
kaal geplukt
geplukt als naakte
naakte stokken
stokken in
in den
den grond.
grond.
stonden kaal
Bij den
Bij
den schok
schok van
van 't eerste
verschot, dacht
dacht Koornaert
Koornaert aan
aan
eerste verschot,
een
stommen misgreep
misgreep van
van Diktus
Diktus en
en hij
hijtwijfelde
twijfeldeeen
een oogen,
oogen$
een stommen
ofhij
hijmisschien
misschienbevel
bevelgegeven
gegevenhad
hadden
dentabak
tabakteteplukken?
plukken?
blik of
onOnzin
OnzinI 1Hij
Hij bleef
bleefverbluft
verbluftzonder
zondereen
eenstap
staptetedoen.
doen. Zoo on,
gelooflijk kwam
kwam het
het hem
hem voor.
voor. Hij
Hijdacht
dachtaan
aan eene zinsbe.:
gelooflijk
zinsbe,
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goocheling,
goocheling, aan
aan tooverij,
tooverij, aan
aan een
een geheime
geheime verwoesting,
verwoesting, aan
aan
uitwerksel van
eene windhoos
windhoos die
die ererbinst
binst den
den nacht
nacht in
in
't uitwerksel
van eene
gewerveld had?
Maar neen,
neen, nu
nu zag
zag hij
hij dat
datde
deblaren
blaren zorg,
zorg~
gewerveld
had? Maar
vuldig van
van den
denstam
stam waren
warenafgekraakt
afgekraakt en
en dat
dat er
erniets,
niets, geen
geen
vuldig
J Dan
Dan klaarde
klaarde er
er ineens
ineens iets
iets op
op in
in
enkel, was
was blijven
blijven liggen
liggen 1
enkel,
zijnen geest
geest en
enmet
meteene
eenehevige
hevigeontroering
ontroering die
die zijn
zijn hert
hert be,
be~
zijnen
angstigde, moest
moest hij
hij 't bekennen en voelde
voelde hij
hij 't als een schande,
angstigde,
als eene
eene oneer,
oneer, als
alseen
eensmaad
smaadhem
hemopopverraderlijke
verraderlijkewijze
wijzeaan,
aan"
als
gedaan. De
Despijt
spijtenendedegramschap
gramschapkwamen
kwament' t'eenegader
eenegadernaar
naar
gedaan.
boven in
in zijn
zijn gemoed.
gemoed.
boven
- lk
Ik ben
ben bestolen
bestolen J1 Ze
Ze zijn
zijnmijn
mijntoebak
toebakkomen
komenstelen1
stelen J
—
hij. 't Geen
Geen hij
hij nooit
nooit had
hadkunnen
kunnenonderstellen,
onderstellen, 't'tgeen
geen
grolde hij.
gevreesdhad,
had,
was
gebeurd1 IDe
Deeerste
eerste
hij nooit
nooit vermoed
vermoedofofgevreesd
hij
was
nunu
gebeurd
aanwelling van
schaamte en
kon hij
hij niet
nietweerhouden
weerhouden en
en
aanwelling
van schaamte
en spijt kon
er rolden
rolden twee
twee dikke
dikke tranen
tranen over
over zijne
zijne wangen.
wangen.
er
- Mijn
Mijn schoone,
schoone, schoone,
schoone, schoone
schooneplanten
plantenIJkermde
kermde hij.
hij.
—
En terwij1
terwijl hij
hij nader
nader trad,
trad, tusschen
tusschende
dereken
rekenkeek,
keek,zochten
zochten
En
kon gebeurd
gebeurd zijn
zijn en wie
wie 't mocht
zijn gedachten
gedachten al
hoe 't kon
zijn
al hoe
gedaan hebben
hebben!I Als een
een weerlicht
weerlicht schoot
schoothem
hemdedeherinnering
herinnering
gedaan
te binnen
binnen aan
aan Poortere,
Poortere, die
die bij
bij den
dendisch
dischstond
stondinindedeKroone
Kroone
en hij
hij dacht
dacht dat
dat 't een
wraak kon
kon zijn
zijn van
van den
den wildstrooper
wildstrooper
een wraak
en
omdat
hij hem
hem had
had doen
doen verhuizen.
verhuizen.
omdat hij
De inval
inval bracht
bracht inineens
eenswondere
wonderekalmte
kalmteinin
Koornaert's
Koornaert's
as alsof
alsofhij
hij terug
teruggevonden
gevondenhad
had't 'tgeen
geenverloren
verloren
gemoed.
gemoed. 't't W'
Was
Voor eene dief
te was
was Koornaert
Koornaert veel minder
minder bang
bang dan
dan
was. Voor
was.
diefte
de weerde
weerde van
van den
den
voor nijdige
nijdige plagemij.
plagernij. Was 't gedaan
gedaan om
om de
groot niet.
niet.
toebak,
dan was
was 't verlies
verlies zoo groot
toebak, wel, dan
-— Daarmede
verwittigd en die
die 't gedaan
zal
gedaan heeft zal
Daarmede ben
ben ik verwittigd
Zoo sprak
sprakhij
hijzichzelf
zichzelfde
destoutmoedigheid
stoutmoedigheid
mogen
opletten. Zoo
mogen opletten.
in
omdat hij
hij dedeontroering
ontroeringvan
van
zijn
hertedaarmede
daarmede wilde
wilde
in omdat
zijn
herte
was zijne
zijnebekommernis
bekommernis om
om te
te weten
weten wat
wat hij
hij te
te
stillen.
stillen. Nu was
had:: gerucht
gerucht en
en ophef
ophefmaken,
maken, 't gerecht
be"
gerecht ermede
ermede be,
doen
doen had
moeien
verzwijgen en
gedoken houden
houden om
om geen
geen
geval verzwijgen
en gedoken
moeien of 't geval
leedvermaak
verwekken en
en zich
zich niet
nietbelachelijk
belachelijktetemaken
maken?
leedvermaak te
te verwekken
?
-— Dat
gespuis zal
zal erernog
nogzijn
zijndeun
deunininhebben!
hebben!gromde
gromde
Dat gespuis
hij.
Ongestraft zou het
hd toch
toch niet
nietvoorbij
voorbijgaan
gaanIJwant
wantnu
nuweer
weer
hij. Ongestraft
zijn eigendom
eigendom bewel,
bewel..
kookte
de gramschap
gramschap bij
bij 't gedacht
gedacht dat
dat zijn
kookte de
digd
geweest was
was en
en dat
datzezejuist
juistgestolen
gestolenhadden
hadden 't geen
digd geweest
waar
al zijne
zijne eer
eer op
op stelde
stelde!!
waar hij
hij al
't Gedacht
aan dokter
dokter Blondeel
Blondeel bracht
bracht hem
hem een
eenpijniging.
PIJnIging.
Gedacht aan
Wat zou
zou zijn
zijnmedekamper
medekamper nu
nuzeggen
zeggen1I
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uitkomen —
mag niet
-— Neen,
Neen, hij
hij mag
mag 't niet weten!
niet uitkomen
weten ! 't mag
't moet verzwegen
verzwegen blijven I was zijn
zijn vaste
vaste besluit.
besluit.
Evengauw wist Koornaert 't geen hij te doen had. Een
Een spade
spade
vlug, de
destoppels
stoppels
halen en zonder zich moeite of werk
werk te
te ontzien, vlug,
delven, de eerde
enals
alshij
hijzezealal
eerde uit
uit de
deworteling
worteling kloppen
kloppen en
los delven,
thoope had, zeere op den
den kruiwagen
kruiwagen laden
laden en
en naar
naar 't boschje
voeren en de
de vracht
vracht in
in den
denvijver
vijverkantelen.
kantelen. Vandage dan
dan den
voeren
planten
waar
de
vier reken
reken koolen
kooIen
toe
bak
toebak
en vier
grond opkappen en
gestaan had.
had.
gestaan
dat er
er iets
iets gebeurd
gebeurdisisI Een
Een geluk
geluk
-— Geen
Geen duivel
duivel zal
zal zien dat
dat
hem niet
niet al
al meê
hebben I grijnsde hij.
hij.
meê hebben
dat ze hem
huis in
Koomaert naar
ging Koornaert
naar huis
in't't gege,
eerste gedaan
gedaan was, ging
Als 't eerste
zou worden voor 't ontbijt.
Hij was
was nog
nog in
in
dacht dat
dat 't tijd
ontbijt. Hij
tijd zou
dacht
gebeurde te
te vertellen
vertellen of te
te vertweestrijd met
met zichzelf
zichzelf om
om 't gebeurde
ver,
tweestrijd
zwijgen,
een woord
woord had
hadkunnen
kunnenuitbrengen
uitbrengen
zwijgen, maar
maar eer
eer hij
hij nog een
riep Agatha al
al luide:
luide :
riep
staat heel in
in
-— Maar Seraphien toch,
wat scheelt
scheelt er?
er ? I Ge staat
toch, wat
't zweet
zweet en
en ge
ge beeft I
Er was
was niets
nietsteteverduiken.
verduiken.En
Ennu
nuvoelde
voeldehijhijonweerstaanbaar
onweerstaanbaar
Er
de
behoefte om
om zijn
zijn herte
herte lucht
lucht te
te geven.
geven.
de behoefte
zou er
er zijn?!
hij in drift,
drift, dat
dat ik
ikbijkans
bijkans dood
dood
-— Wat zou
riep hij
zijn ?! riep
nu wat
wat weten?
verschoten
ben -— wilt
weten ? Onze toebak, we
wilt ge nu
verschoten ben
zijn onzen
onzen toebak gestolen
gestolen!!
zijn
-— Gestolen
Gestolen?!
?
Agatha en Elvire stonden alletwee met groote oogen, vol angst
en
schrik. Het
Het werkmeisje was
uit het
het waschhuis
was ook
ook al uit
en schrik.
waschhuis ge.
ge,
zij meende
meende dat er
er een
een ongeluk
ongeluk gaande
gaande was.
was.
komen omdat
omdat zij
is dat
dat gebeurd?
-— En
En hoe
hoe is
gebeurd ?
-— Ja,
ik het?
Hij is
is gestolen
gestolen en
en daarmeê uit.
het? Hij
Ja, weet ik
-— En
En wie
wie mag
dat gedaan
gedaan hebben?
mag dat
hebben ?
-— Ja,
er achter;
zullen 't u komen
komen zeggen
zeggen die 't't geachter ; ze zullen
Ja, loopt er
ge,
daan heeft.
-— Ja
Ja maar,
maar, Seraphien, dat
is inbraak, daar
staan zware
zware
dat is
daar staan
onze veiligheid
veiligheid isisiningevaar.
gevaar. 'K en ga niet gerust
straffen
straffen op
op en onze
het toch
toch geweten,
geweten, -— juist in
in 't uit.
slapen ! Kijk,
Kijk, had
had ik het
meer slapen!
uit,
komen heb
ik Siska
Siska Champetters
Champetters nog
nog gesproken .....
heb ik
...
- Luistert
Luistert hier,
hier, zegde
zegde Koornaert en
hij nam
ernstige
—
en hij
nam eene ernstige
houding terwijl
terwijl hij
hij den
denlangen
langenwijsvinger
wijsvingerdreigend
dreigend opstak:
houding
opstak :
-— Agatha, Elvire, en
gij Pelagie, ge zijt
zijt hier
hier nu
nu alle
alle drie
drie
en gij
en
ik
daarbij
en
buiten
ons
gevieren
en
is
er
geen
mensch
en ik daarbij en buiten ons gevieren en is er geen
die
er een
eenwoord
woordvan
vanweet,
weet,enendie
dieerereen
eenwoord
woordmag
magvan
van
die er
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weten -— ge
kunt zien
doet, maar
maar zwijgen
ZWijgen moet
moet ge,
ge,
ge kunt
zien wat
wat ge
ge doet,
verstaan ?
verstaan?
waarom ? deed
-— En waarom?
Agatha verwonderd.
verwonderd.
deed Agatha
Omdat ik het
wil Dat
het wil!
zijn mijne
mijne zaken.
zaken. Ik alleen
alleen ben
ben
-— Omdat
Dat zijn
mansch genoeg
om de
de dieven
dieven teteontdekken.
ontdekken. Maar
Maar als
als gij
gij er
er
genoeg om
uwen snater
in bemoeit
mislukken11
uwen
snater in
bemoeit zal
zal 't't zeker mislukken
Na dien
dien uitval
uitval zette
Koornaert zich
neer om
om uit
uit te
te blazen
blazen
zefte Koornaert
zich neer
en zijn
drogen.
ZijZij
bleven
elkander
en
zijn zweet
zweet wat
watininte te
drogen.
bleven
elkanderstaan
staan
bezien zonder
spreken. Elk
zij beschou$
bezien
zonder spreken.
Elk bij zichzelf maakten
maakten zij
beschou,
wingen
ongehoord geval,
geval, dat
dat zoo
zoo inineens
eens de
de schoone
wingen over
over dit ongehoord
rust van
rust
van dien
dien zomerschen uchtend
kwam verstoren.
verstoren.
uchtend kwam
op de
de slordigheid
slordigheid van
van 't gemeente$
Agatha
schuld op
Agatha legde
legde de schuld
gemeente,
kwaad liet
liet woekeren.
woekeren. De
Delankmoedigheid
lankmoedigheidvan
van
bestuur
dat het kwaad
bestuur dat
den
overleden burgemeester
burgemeester kwam
er bij
bij te
te pas.
pas.
den overleden
kwam er
heel dat
-— Ze moesten heel
dat dievennest in 't
't Gangske afbranden
hare meen
ing. En
onder 't koffie$
en 't volk verjagen
verjagen!1 was hare
meening.
En onder
koffie,
drinken
verklaarde zij
heel de
deparochie
parochieermede
ermedebezig
bezigwas,
was,
drinken verklaarde
zij dat heel
met
met den
den nieuwen
nieuwen burgemeester.
burgemeester.
Koornaert verpinkte
at voort.
voort.
verpinkte niet.
niet. Hij at
mij aangesproken
aangesproken die
die van
van Sarel
Siska Champetters
heeft mij
-— Siska
Champetters heeft
gehoord had
had dat
dat gij
gijhet
hetzijn
zijnzoudt
zoudtenenniemand
niemandanders
andershet
hetzijn
zijn
gehoord
kon.
koster was
was ook
ook van
van dat
dat gedacht
gedacht;; en
en bij
bij de
de weduwe
weduwe
kon. De koster
Huyghe, in
den winkel,
winkel, waren
waren zij
zij er
er ook
ook over
over bezig.
bezig.
in den
moet voorzichtig
voorzichtig zijn,
zijn, Agatha,
Agatha, en
en zien
zien dat gij u zelve
- Ge moet
—
nooit tut
Uit en
en laat
laat in
in dien
dien zin.
zin.
nooit
Is toch
toch maar
maar de
de waarheid?
waarom ? 't Is
— En waarom?
waarheid ?
waarheid en
en mag
mag niet
niet altijd
altijd gezegd
gezegd worden.
—- De waarheid
- En
En we mogen
mogen dat
dat niet
niet bespreken
bespreken?
belangt ons
ons toch
toch
—
? Het belangt
al!
meest van al1
maar:: als
als ikikburgemeester
burgemeester worde zal 't zijn
zijn als
als ze
ze
- 't Is maar
—
maken —
- ik zelf
zelf en
enwil
wilererniet
nietvoor
voorijveren.
ijveren.
mij burgemeester maken
moet u niet
niet achteruit
achteruit trekken
besloot Agatha.
Agatha.
- Ge moet
—
trekken ook
°old1besloot
onderwerp verwekte
verwekte een
een gepaste
gepaste afleiding
afleidingom
omde
de aandoe.
Dat onderwerp
diefte te doen vergeten.
vergeten. 't Nieuws
Nieuws dat
dat zijn
zijn zuster
zuster thuis
ning der diefte
mate;; daarmede kreeg de
verraste Koornaert in hooge mate
bracht, verraste
van zijne verbeelding een
een vasten
vasten grond
grondenenhij
hijwas
wasblijde
blijde
opzet van
juist zoo
zoo gelegen
gelegen kwam,
kwam, dat
dathij
hij favond,
t'avond, als
als gewoon,
gewoon$
dat 't nu juist
donderdag naar
naar de
de pastorie
pastorie moest.
eiken donderdag
lijk, elken
er meer
meer over
over vememen,
vernemen, zegde hij.
hij.
- Daar zal ik er
—
datde
dezaak
zaakdaar
daaronder
onder hun
hungevieren
gevieren
verwachtte wel dat
Hij verwachfte
besproken worden en vastgesteld.
vastgesteld.
zou besproken
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Nu 't er
aankwam en
en de
demenschen
menschenerermede
medebezig
bezigwaren,
waren,
er op aankwam
begon
de tweestrijd
tweestrijd weer
weer en
endedeaarzeling
aarzelingininKoomaert's
Koornaert' sherte.
herte.
begon de
't't Eene deel
zijner persoonlijkheid
persoonlijkheid verlangde
te
deel zijner
verlangde ernaar
ernaar om
om op te
opde
degemeente
gemeente—
- om
om de
de eerste
eerste te
te
treden
en in
inaanzien
aanzien tetekomen
komenop
treden en
- de diepere,
diepere, de
debehoudsgezinde
behoudsgezindeKoornaert,
Koornaert,
zijn ; —
andere —
zijn;
- 't andere
wilde
maar liefst
liefst in
in zijne
zijne schelp
schelp blijven
blijven en
en verkoos
verkoos de
de rust
rust
wilde maar
en de
;
en
de stilte.
stilte. De
Devoordeelen
voordeel enzag
zaghijhijlangs
langsdedetwee
tweekanten
kanten;
't't eene zou
hem de
de voldoening
voldoening geven
geven ininzijne
zijneeigenliefde,
eigenliefde, om
om
zou hem
te staan
gemeente en
gezag uit
uit te
te
te
staan boven
boven aan
aan 't hoofd
hoofd der
der gemeente
en gezag
voeren ....
. . . . met
met 't andere
hij zijne
zijne gemoedsrust
gemoedsrust beveiligd
beveiligd
voeren
andere hield hij
en medeen
kon hij
om, met
hij de voldoening
voldoening smaken
smaken om,
met een edel,
t:del~
en
medeen kon
moedig
gebaar, het aangeboden
aangeboden eereambt
eereambt af te
te staan
staan aan
aan zijn
zijn
moedig gebaar,
hem even
even be,
be~
vriend
dokter. 't't Eene lijk 't andere
vriend den dokter.
andere scheen
scheen hem
koorlijk
niet besluiten
besluiten kon
kon in
in de
de keus,
keus,meende
meende
koorlijk en
en omdat
omdat hij
hij niet
hij wel te
wachten.
hij
te doen
doen de
degebeurtenissen
gebeurtenissen afaftetewachten.
als 't niet anders kan, wel .....
-— Als 't voor mij is weggelegd, als
...
Maar nu
nu reeds
Maar
reeds schiep
schiep hij
hij er
er zijn
zijn behagen
behagen in,
in, tetedenken
denken dat
dat
de menschen
de
menschen hem
hem genegen
genegen waren,
waren, dat
dat hij
hij de
de eerste
eerste in
in aaw
aanzich zelf
zelf niet
niet toe
toe te
te geven
geven in
in be,
be~
merking
merking kwam.
kwam.Doch
Doch om
om zich
goochelingen
en niet
goochelingen en
niet te
te toonen
toonendat
dathij
hijerermeè
meèingenomen
ingenomenwas
was
zegde hij
hij::
- Daar
Daar is veel
veel vleierij
vleierij onder
onderde
demenschen
menschen—
- ze
ze zeggen
zeggen het
het
—
maar
maar zoo.
slechtste, merkte
merkte Agatha.
Agatha. De
De menschen
menschen
- Gij
Gij denkt
denkt altijd
altijd 't slechtste,
—
wetendat
datgij
gijalleen
alleenererbest
best
zien er den
den rechten
rechten weg in
in en
en zezeweten
zien
voor geschikt
zijt.
geschikt zijt.
Koornaert kon
kon er
er niet
niet toe
toe besluiten
besluiten 't gesprek
gesprek af te
te breken
breken
en zijn
zijn zuster
zuster was
waserernooit
nooit
over
uitgepraatomdat
omdatde
dezaak
zaak
en
over
uitgepraat
ze alzoo
alzooSeraphien
Seraphientrachtte
trachtte tetestillen
stillen
haar aanstond
aanstond en omdat
omdat ze
haar
zijne ontroering
ontroering te
te doen
doenovergaan.
overgaan.
en zijne
Elvire zat
zat aan
aan een
eenhandwerk
handwerk bezig
bezig en
enluisterde
luisterde zonder
zonder er
er
belang aan
aan tetehechten.
hechten.Van
Vanhaar
haarstandpunt
standpuntwas
wasererweinig
weinig
veel belang
haartoe,
toe~
aan gelegen wie
wie er
erburgemeester
burgemeester werd,
werd, haar
haar oom
oomofofhaar
aan
komende schoonvader.
schoonvader. Er
Er waren
warenzoo
zooveel
andere dingen
dingen die
die
komende
veel andere
haar
hert lagen en
en 't verwonderde
verwonderde 't meisje
haar veel nauwer
nauwer aan
aan 't hert
koninspannen
inspannenen
enopwinden
opwinden
zien hoe
hoetante
tanteAgatha
Agathazich
zichzoo
zoo
te zien
kon
dathaar
haareen
eenloutere
loutereijdelheid
ijdelheid bleek.
bleek.Zij
Zijzocht
zochteene
eene
iets dat
om iets
daarbezig
bezigmet
met
uitvlucht en vertrok
vertrok naar
naar boven en
en hield
hieldzich
zichdaar
uitvlucht
de dingen
dingen die
diehaar
haar nader
nader belangden.
belangden.
Koomaert
Koornaert ook kreeg
kreeg erergenoeg
genoegvan
vanenenvertrok
vertroknaar
naar den
den
om nog
nogeens
eens na
na tetezien
zien hoe
hoede
dediefte
dieftegebeurd
gebeurd was.
was. Er
Er
hof om
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was
was al
al iets
iets van
vande
degekwetste
gekwetsteweerdigheid
weerdigheidvan
vanden
denburgemees.
burgemeesdat hem
hem beheerschte.
beheerschte. Hij
Hij stelde
stelde zich
zich aan
aan als
als
ter in
in 't gevoel
ter
gevoel dat
iemand die
die 't niet
doet om
om de
de weerde
weerde van
van 't
gestolene, ook
niet doet
iemand
't gestolene,
wraakgenoegen, maar
hij er
erde
de weerdigheid
weerdigheid
om 't wraakgenoegen,
niet om
maar om dat hij
in gekrenkt
gekrenkt zag
zag van
van zijn
zijn naam
naam en
T oen hij
hij de
de plaats
plaats
in
en stand.
stand. Toen
waar 't onheil gebeurd
gebeurd was,
was,kreeg
kreeghij
hijeen
eenzonderlinge
zonderlinge
naderde waar
gewaarwording - —hijhijstond
die plaats
plaats —
- hij
hij
gewaarwording
stond vergruwd
vergruwd op
op die
was er
er niet
niet meer
meer op
op 't 0:zijne»
«zijne»;; hij
schrikte bij 't't gedacht
gedacht dat
dat
was
hij schrikte
hier
iemand ongevraagd,
ongevraagd, moedwillig
gekomen was
was met
met opzet
opzet
hier iemand
moedwillig gekomen
om kwaad
kwaad teteverrichten.
verrichten. Op
Ophet
hetoogenblik
oogenblikder
derdiefte
dieftehad
hadhij
hijer
er
mogelijk.
inbreker kunnen
. .. 't Gedacht aan die mogelijk,
den inbreker
kunnen ontmoeten.
ontmoeten ....
heid deed
deed hem
hem sidderen,
sidderen, want
want 't gebeurde
meer dat
dat
heid
gebeurde wel
wel meer
Koornaert bij
- zuiveruit
zuiveruit om toe
toe tetegeven
gevenaan
aan
Koornaert
bij enkelen
enkelen inval
inval —
zijn zonderlinge
zonderlinge goesting —
- 's
nachts opstond
hier kwam
kwam
zijn
's nachts
opstond en hier
wandelen.
was hier
hier dikwijls
dikwijls komen
komen genieten
genieten van
van den
den
wandelen. Hij
Hij was
nacht, toegegeven
toegegeven aan
den drang
drang die hem
hem bestookte
bestookte om
om den
den
nacht,
aan den
gewonen
gang teteverbreken,
verbreken, om
omaandoeningen
aandoeningen of
ofontroering
ontroering
gewonen gang
te zoeken
zoeken buiten
buiten het
het alledaagsche.
alledaagsche. Maar
Maar dat
er reden
reden of
of mo,
modat er
gelijkheid bestond
bestond zoo
zoo iets
iets teteontmoeten,
ontmoeten, daar
daar had
had hij
hij nooit
nooit
gelijkheid
aan
hem voor
voor altijd
altijd den
den schrik
schrik op
op 't'tlijf
lijf
aan gedacht.
gedacht. -— Het
Het zou
zou hem
jagen en vergruwen.
vergruwen. De
De verbeelding
verbeelding van
van het
hetvoorval
voorvalgaf
gafhem
hem
jagen
die eigenaardige
eigenaardige zindering
de poriën
poriën van
van zijn
zijn vel
vel en
en in
in
die
zindering in
in de
de wortels
wortels van
vanzijn
zijnhoofdharen.
hoofdharen. Zijne
Zijnehanden
handensidderden
sidderden in
in
de
zijne
broekzakken terwijl
daar stokstijf te staren
staren stond
stond en
en
zijne broekzakken
terwijl hij
hij daar
in zijne
zijne verbeelding
verbeelding den
den dief
dief bezig
bezig zag.
zag.Maar
Maarterwijl
terwijl het
het
in
voorhem
hemopleefde
opleefdeenenhij
hijererals
alshandelende
handelendepersoon
persoon ook
ook
tooneel voor
bij hoorde
hoorde eene
eene rol
roltetespelen,
spelen,
ontwaaktededeheldhaftigheid
heldhaftigheid
bij
ontwaakte
den romantischen
romantischen Koornaert
Koornaert en
enaanstonds
aanstondskreeg
kreeghet
hetgeval
geval
van den
de
afmetingen van
van een
eeningewikkeld
ingewikkelddrama.
drama. In
Inzijn
zijndiepste
diepste
de afmetingen
binnenste echter
een die
dieschuw
schuwwas
wasvan
vanalle
alleverwikke,
verwikkel
binnenste
echter was
was er een
ling en
en bang
bangvoor
voordedegevolgen,
gevolgen,iemand
iemanddie
diemaar
maar vroeg
vroeg om
om
ling
de
zaak stilletjes
laten. De andere
andere in,
in.
de zaak
stilletjesdood
dooden
en gedoken
gedokentete laten.
durf
te
tegendeel,
zag
er
eene
gelegenheid
in
om
moed
en
tegendeel, zag er eene gelegenheid in om moed en durf te
toonen —
- het was
was de
de Koomaert
Koornaert die
dieten
tentoon
toonstond
stondtegenover
tegenover
toonen
zijn
zuster en
en zijn
zijnnichtje
nichtje —
- de
de ridder
ridder in
in 't aanschijn
zijner
aanschijn zijner
zijn zuster
edelvrouwen
beschermer, de
de albehoeder
albehoeder die
diehaar
haar de
de
edelvrouwen -— de beschermer,
zij stonden.
stonden. Hij
Hij
sterkte
veiligheid wilde
wilde toonen
toon enwaarin
waarinzij
sterkte der
der veiligheid
herinnerde
uit zuiveren
zuiveren aandrang,
aandrang, hem
hem
onbedacht, uit
herinnerde zich
zich hoe 't onbedacht,
uit de
de borst
borst gesprongen
gesprongen was
was met
met den
denuitroep
uitroep:: aik
«ikalleen
alleenben
ben
mansch genoeg
om de
dedieven
dieventeteachtervolgen
achtervolgen1»
J» Dat
Datwas
was voor
voor
mansch
genoeg om
den marunoedigen
manmoedigen Koornaert
Koornaert zooveel als
als een
eenafgelegde
afgelegdeeed
eed—
-
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verbintenis op zijne eer.
eer. En
eene verbintenis
En nu
nu op
op den
den stond,
stond, drong
drong
hij het
te verjagen
hij
het zich
zich op,
op, om
om den
den truntaard te
verjagen en zich
zich sterk
sterk
tot een
een heldendaad
heldendaad die
die hem
hem als
als toekomstigen burte
maken tot
te maken
bur,
verheffen zou
zou in
in de
gemeester, verheffen
de oogen zijner
zijner huisgenooten. Als
een
bliksemflits schoot
schoot het
het gedacht
gedacht hem
hem door
door 't't hoofd
hoofd:: ze
een bliksemflits
zullen voorzeker
voorzeker terug
terug komen
kunnen
terug komen!
kunnen terug
komen I ze zullen
komen 11
Eer eene minuut
later had
had zijne verbeelding het opgeworpen
opgeworpen
minuut later
daar tot
tot eene
wervermoeden tot eene mogelijkheid
mogelijkheid en
en van daar
vermoeden
eene wer,
kelijke zekerheid omtooverd.
terug I meumelde
-— Ze komen
komen t' avond terug!
hij, vervoerd
meumelde hij,
vervoerd door
angst,
door opwinding.
opwinding. En
En hij
hijaanzag
aanzag het
het als
alsde
deschoonste
schoonste
angst, door
kans om
kans
om zijn
zijn spitsvondigheid
spitsvondigheid op
op de
de proef
proef te
te stellen
stellen en
en een
een
heerlijken
slag te slaan.
heerlijken slag
slaan.
Al de
AI
de speurders,
speurders, de
de geniale,
geniale, de
despitsvondige
spitsvondige detectieven die
met hunne
hunne talenten
talenten de
de wereld
wereld verbaasden
verbaasden en
en Koornaert onder
met
't lezen
hunner avonturen
avonturen vervoerd
vervoerd hadden
hadden met
met genot,
genot, -—
lezen hunner
geest en hij
hij achtte
achtte zich
zich als
als
kwamen hem
hem allen
allen vóór
ze kwamen
v66r den
den geest
een bedrevene
bedrevene kenner,
kenner, die
een schoonste
schoonste kans
kans ziet
zietom
omineens
ineens
een
die een
vak beroemd
beroemd te
te worden. In
den grond
grond van
van zijn
zijn hert was
in 't vak
In den
Dat
de wensch gemeend
dieven te
te zien
zien terug
terug komen.
komen. Dat
gemeend om
om de
de dieven
scheen hem
hem 't
eenige middel
daders te
te ontdekken.
ontdekken. In
In zoo,
zoo't eenige
middel de daders
zijnvoorsprong,
voorsprong,dat
dathij
hijverwittigd
verwittigd was,
was, dat
dat
ver had
had hij
hijnunuzijn
ver
hij zijn voorzorgen
voorzorgen nemen
en een
eenplan
planberamen
beramenmet
metalle
alle
nemen kon en
mogelijke inwikkeling.
nu maar geveinsdheid
Zijne gramschap
gramschap van
van daareven
daareven was
was nu
Zijne
iets voor
voor den
denvorm.
vorm.Inwendig
Inwendigmoest
moesthij
hijzich
zichkalm
kalm
meer, iets
houden,
houden, denken
denken aan
aan zelfbeheersching,
zelfbeheersching, koelbloedigheid,
koelbloedigheid, moed
moed
en
Maar 't gedacht
gedacht dat
dat hij
hij nu
nufeitelijk
feitelijk vóór iets
en slimheid.
slimheid. Maar
stond, dat er
er iets
iets gebeuren
gebeuren ging
ging waar
waar hij
hij de
de groote heldenrol
stond,
in voeren
voeren zou,
zou, deed
deed hem
hem alle
alle zelf
zelfbeheersching
verliezen en
en
in
beheersching verliezen
hij wond zich
op om
om de
de zaak
zaak agrootz
«groot» te zien.
zien.
zich enkel
enkel op
N u was
was het
het geene inbeelding
inbeelding uit
boeken, met
met de
de ver,
ver.
Nu
uit de boeken,
rukkelijkheid van
van den
den toeschouwer
toeschouwer die
die bij
bij 't gevaar aanwezig
is maar
maar zich
zich veilig weet
weet en
en er
er buiten
buiten de
despannende
spannende nieuws,
nieuwsgierigheid in
in 't vervolgen
vervolgen van
van 't verloop,
verloop, niets
niets mede
mede tete maken
maken
gierigheid
door roovers,
roovers.
heeft. Hij
Hij herinnerde
herinnerde zich
zich gevallen
gevallen van
van inbraak
inbraak door
heeft.
benden, die,
die, niettegenstaande
niettegenstaande alle berekeningen
berekeningen op gelukken,
gelukken,
benden,
afgeweerd
rollen verwisselden
verwisselden
afgeweerd en
en verijdeld
verijdeld werden
werden;; waar
waar de rollen
doordedeaangevallenen
aangevallen enoverrompeld
overrompeldwaren.
waren.
en de
deaanvallers
aanvallersdoor
en
stond hem
hemnog
nogniet
nietduidelijk
duidelijkvoor,
voor,hoe
hoehet
hethier
hier afloopen
Het stond
hoehij
hijhethet
beleggen
moest.
Eerstwilde
wildehijhijnauwkeurig
nauwkeurig
of hoe
beleggen
moest.
Eerst
i.L
n
21
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de omgeving
omgeving onderzoeken.
Hij
ging
tottotbijbijde
te
de
onderzoeken.
Hij
ging
de haag
haag om
om te
zien
zien waar
waar de
de dief
diefwas
wasingebroken.
ingebroken.Nergens
Nergenseen
eengat
gatofofopening.
opening.
Hij
was er
er dus
dusover
overgesprongen.
gesprongen.Hola
Hola! 1hier
hierhad
hadhij
hijhet!
het!
Hij was
Koornaert merkte
merkte duidelijk
duidelijk in
in het
hetgeharkte
geharkte zoompje,
zoompje, onder
onder
Koomaert
aan
de haag
haag langs
langsden
denwegel
wegel—- twee
tweevreemde
vreemdevoetprentsels
voetprentsels
aan de
en verder
verder eene
eene trappeling
trappeling van grove
grove schoenzolen.
schoenzolen. Die
Dieeerste
eerste
en
ontdekking
begin en
en dat
dat zefte
zette Koomaert
Koornaert aan
aan
ontdekking bleek
bleek een
een goed
goed begin
om door
door tetedrijven.
drijven.Hij
Hijdacht
dacht
eerstaan
aaneen
eenafgietsel
afgietselininplaaster
plaaster
eerst
om de
deprentsels
prentselstetebewaren,
bewaren,—- maar
maar dat
datwas
wasteteomslachtig
omslachtig
om
en
gaf toch
toch geene
geene uitkomst.
uitkomst. Hij
Hijwilde
wildeden
dendief
diefzelf,
zelf,v6ór
vóórzich
zich
en gaf
aan 't werk
werk en opeens
opeens deed
deed hij
hij zichzelf
zichzelfde
debekentenis
bekentenisdat
dathij
hij
hem dood
dood wilde
wildeschieten.
schieten.Die
Dieinval
invalwerd
werdgewekt
gewektdoor
doorden
denlust
lust
hem
om zijn
zijn kunde
kunde en
enstoutmoedigheid
stoutmoedigheidtetelaten
latenzien,
zien,een
eentreiterend
treiterend
genot
was het
hetom
omzichzelf
zichzelfte tetrotseeren.
trotseeren.Het
Hetwas
waseen
eendrift
drift
genot was
om de
om
de zaak
zaak zoo
zoo zwaar
zwaar mogelijk
mogelijk op
op tetenemen,
nemen, temeer
temeer dat
dathij
hij
zijn besluit
besluit in volle
volle recht
recht mocht
mocht uitvoeren
uitvoeren omdat
omdat hij
hij ininstaat
staat
zijn
van wettige
wettige verdediging
verdediging was
was;; verder
verder mocht
mocht het
het geval
geval zoo
zoo
van
zwaar
aan gevolgen
gevolgen —
- hij
hij zou
zou er
er toch
toch onge,
ongezwaar mogelijk
mogelijk zijn
zijn aan
deerd
uitkomen en
en bekend
bekend zijn
zijn als
als een.
een ....
Hij hoorde
hoorde 't de
deerd uitkomen
. . . Hij
zeggen: : wie
zou ererdat
datgedacht
gedachthebben
hebben van
van
menschen
wie zou
menschen alal zeggen
Koornaertl?
Koornaert I ?
In 't gebruisch der
de bedaarde,
bedaarde, kalme
kalme
der vervoering
vervoering kwam
kwam de
stem
van zijn
zijn geweten
geweten daartusschen
daartusschen die
die vroeg
vroeg::
stem van
-— Mag clàt,
dàt, Koomaert
Koornaert?? zonder
zonder kommernis
kommernis voor
voor uwe
uwe ziele,
ziele.
zaligheid?
zaligheid
?
-— W
át?zeker
zekermag
maghet
het!
antwoordde hij
hij vol
vol overmoed.
overmoed. Diefte
Diefte
Wit?
! antwoordde
mehet
hetrecht
rechtteteschieten
schieten;; mijn
mijn hof
hof
inbraak —
- de wet
wetgeeft
geeftme
met inbraak
omsloten —
- wie
wie kan
kanerermij
mijbeletten
beletteneen
eenkwaaddoener
kwaaddoenerneer
neer
is omsloten
te schieten
schieten?
?
-— In geval
geval van
vanwettige
wettigeverdediging,
verdediging,weerklonk
weerklonkhet,
het,als
als eene
eene
zachte verwiftiging.
verwittiging.
zachte
Hij stond
stond erereen
eenoogenblik
oogenblikverlegen
verlegen mede,
mede, —
- het
het was
was als
als
Hij
een spoftende
spottende vollediging
vollediging van
vanzijn
zijneigen
eigen
aanhaling—- eene
eene
een
aanhaling
bijzonderheid uit
zijne eigen
eigenbewijsvoering
bewijsvoeringdie
diehij
hijvergeten
vergeten
bijzonderheid
uit zijne
was
en die
die hem
hemnunubeschamen
beschamen kwam.
kwam. Maar
Maar hij
hij deed
deed als
als
was en
is en
enalleen
alleenom
omte teredeneeren
redeneeren en
en
iemand
de sterkste
sterkste is
iemand die
die de
vluchten
kan
langs
waar
hij
't
goedvindt.
vluchten
langs waar hij
-— Ik
Ik ben
ben hier
hier in
in mijnen
mijnen hof,
hof, beweerde
beweerde hij,
hij, op
opeen
eenuur
uurdat
dat
mij goeddunkt,
goeddunkt, ik
ik bewaak
bewaak mijn
mijn goed,
dief isis gewapend
gewapend
mij
goed, de
de dief
en
zoo gauw
gauwhij
hij gevaar
gevaar ziet,
ziet, vermoordt
vermoordt hij
moet ik
ik
en zoo
hij mij....
mij . . moet
misschien
wachten van
van schieten
schieten tot
tot hij
hij geschoten
geschoten heeft?
heeft? ...
misschien wachten

DORPSLtJCHT.
DORPSLUCHT.

323

Alwie met
komt met
met slechte
slechte
met geweld, 's nachts
nachtsinin mijn
mijn hof komt
bedoelingen, mag
bedoelingen,
mag ik
ik omver
omver schieten.
schieten.
En dan
-— En
dan??
-— En
daaraan wilde
wilde hij
hij nu
nuliefst
liefstniet
nietdenken.
denken.
En dan?
dan ? 0,
0, daaraan
Hij
was overdaan
overdaan door
door 't vooruitzicht
eene hevige
hevige aan,
aanHij was
vooruitzicht van
van eene
nu beslecht,
beslecht, hij
hij had
had zich
zich die
die
doening.
Zijn goed
goed recht
recht was
was nu
doening. Zijn
overtuiging
tegen zijn
zijn beter
beter weten
weten in,
in, opgedrongen
opgedrongen en
en wilde
wilde
overtuiging tegen
er
nu verder
verder niet
nietmeer
meerover
overtwisten.
twisten. Hij
Hijhaakte
haaktereeds
reedsnaar
naar
er nu
aan 't geweer,
laden, de
de hande,
hande.
de uitvoering.
uitvoering. 't Gedacht aan.
geweer, het
het laden,
ling,
het angstige
angstigeafwachten,
afwachten,het
hetmikken,
mikken,dedeontploffing,
ontploffing,—ling, het
deed
kriebelen van
van verlangen.
verlangen. Hij
Hij wreef
wreef zich
zich de
dehanden
handen
deed hem kriebelen
als iemand
als
iemand die iets
iets wonders
wonders teteverwachten
verwachten heeft.
heeft.
't Geen
hem in
in die
diezaak
zaak het
hetmeest
meestbeviel
bevielwas
washet
hetgeweer,
geweer,
Geen hem
zijn
zijn tweeloop,
Die wondere
wondere bekoring
bekoring voor
voor den
den vorm
vorm en
en voor
voor de
de behan,
behan.
deling
van een
een geweer
geweerwas
washem
hemuit
uitzijne
zijnejeugd
jeugdbijgebleven
bijgebleven en
en
deling van
een rechtstreeks
rechtstreeks gevolg ontstaan
ontstaan uit
uit zijne
zijneeerste
eerstelezingen.
lezingen.
wel een
Boeken
als:: de
de Franschen
Franschen in
in Vlaanderen
Vlaanderen;; Jan
Jan Clerker,
Clerker, Bae,
Bae.
Boeken als
kelandt, de.
de' Vrijbuiters
Vrijbuiters en andere,
andere, hadden
hadden hem
hem een
eenwonderen
wonderen
kelandt,
lust
gegeven voor
voor wapens
wapens en
en bijzonder
bijzonder voor
voor pistolen,
pistolen, dolken
dolken
lust gegeven
en geweren.
geweren. Bij
Bij't 'tlezen
lezenvan
vanConscience,
Conscience,Snieders,
Snieders,Sleeckx
Sleeckx
en
verlangen gekregen
gekregen naar
naar wapens,
wapens, omdat
omdat die
die dingen
dingen
had hij
hij 't't verlangen
had
den loop
loopder
derheldenverhalen
heldenverhalenals
alstoovermiddels
toovermiddelsdienst
dienstdeden
deden
in den
de vele
veleaanvallen,
aanvallen,enenverwikkelde
verwikkeldegebeurtenissen.
gebeurtenissen. Koornaert
Koornaert
in de
had alzoo
alzoo de
de lief
liefhebberij
om zelf
zelf die
die dingen
dingen te
te be.
be.
had
hebberij gevoeld
gevoeld om
ze tetegebruiken,
gebruiken, maar
maar om
om ze
ze tetebetasten
betasten
machtigen, niet
om ze
machtigen,
niet om
ze te
te streelen,
streel en, om
omererdedegebaren
gebarenmede
medenanatetedoen
doengelijk
gelijk
enkel, ze
enkel,
in de
deboeken
boekenbeschreven
beschrevenstonden.
stonden.Zijn
Zijngroote
grootetreurnis
treurnisininzijn
zijn
ze in
jongen tijd
tijd was
was:: dat de
de wapens
wapens uit
uitde
demode
modewaren,
waren,dat
datmen
men
jongen
er geene dragen
dragen mocht
mocht en
en nog
nogminder
mindergebruiken.
gebruiken.Zijn
Zijnideaal
ideaal
er
ware
een
tijd
geweest
van
beroering,
wanneer
iedere
burger
ware een tijd geweest van beroering, wanneer iedere burger
een paar
paar pistolen
pistolen ininden
denbroekriem
broekriem droeg,
droeg, een
een dolk
dolk aan
aan de
de
een
karabijn op
op den
den schouder.
schouder. Hij
Hijherin,
herin.
zijde en
en een
een roer
roerofofkarabijn
zijde
innerde zich
zich de vertelsels
vertelsels van
van zijn
zijn vader,
vader, die
diemede
medegevochten
gevochten
innerde
had in
in den
denfranschen
franschen oorlog
oorlog;; maar
maar een
eenheel
heelbijzonder
bijzondergeval
geval
had
het boek
boekvan
vanSnieders
Snieders:
bekoorde hem
bekoorde
hem altijd
altijdnog
nog meest.
meest. In
In het
:
den Toren,
Toren, had
hadhij
hijgelezen
gelezenvan
vaneen
eenknaap
knaapdie
dieheimelijk
heimelijk
Op den
een pistool
pistool bemachtigde
bemachtigde en
een roer
roer uit
uit de
deschouw
schouwging
ging
een
en een
stelen om
om mede
mede op
op tetetrekken
trekkenmet
metdede
Sansculotten!I Dat
Dat
stelen
Sansculotten
verbeeldde voor
voor den
den jongen
jongenKoornaert
Koornaerthet
hetopperste
opperste geluk.
geluk.
verbeeldde
Bij gemis
gemis aan
aan echte
echte wapens
wapens had
had hij
hijererzich
zichtoen
toenhoutene
houtene
Bij
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gemaakt en
omdat ererniet
nietwerkelijk
werkelijk geoorlogd
geoorlogd werd,
werd, moest
moest
en omdat
hij
zijn liefhebberij
liefhebberij uitwerken
uitwerken alleen,
alleen, op
opden
denzolder,
zolder,waar
waar
hij zijn
oudebij1
bijlzwaaide
zwaaide in
in de
de rol
rol
hij in
in hevige
hevige vervoering
vervoering eene
eeneoude
hij
van
Breydel, een
een houten
houten sabel
sabel ininde
derol
rolvan
vanNapoleon
Napoleon en
en
van Breydel,
een
een langen
langen vaanstok
vaanstok met
met blikken
blikken lansschicht,
lansschicht, als
als een
een speer
speer in
in
kruisvaarder
de
rol van
vandedeIndianen
Indianenalsals
padvindersofof
de rol
padvinders
alsals
kruisvaarder
op weg
wegnaar
naarJeruzalem
Jeruzalem of
ofinin't 'tgevecht
gevechtmet
metden
den0:Oude
«Oude des
des
Bergs» bij
de Turken.
Turken. Als
Als't maar
't maaraan
aaneen
eenwapen
wapengeleek,
geleek,
Bergs»
bij de
't was
was al genoeg
genoeg als
als 't den
vorm had,
had, want
want de
deinbeelding
inbeeldingwas
was
den vorm
levendig en
levendig
en vermooide
vermooide de
de dingen
dingen en
en inin't'tgevecht
gevecht was
was 't gege,
baar het
het bijzonderste,
bijzonderste, want
want de
destrooien
strooien man
man viel
vieltoch
tochaltijd
altijd
baar
doorstoken neder
bleef er
er zieltogend
zieltogend liggen.
liggen.
doorstoken
neder en
en bleef
Uit dien
dien tijd
tijdwas
washet
hetbehagen
behagenininwapens
wapensvoor
voorKoornaert
Koornaert
De kolf
kolfvan
vaneen
eengeweer
geweerscheen
scheenhem
hem 't
nog bij
bij gebleven.
gebleven. De
nog
schoonste
wat er
er bestond
bestonden
endedenaam
naamalleen
alleen van
van een
een helm,
helm,
schoonste wat
oftropee
tropee oefende
oefendeop
ophem
hemeen
eeneigenaar,
eigenaareen schild,
schild, een
een speer
speer of
een
dige bekoring.
bekoring.
Van sedert
sedert hij
hij zich
zichzelfs
zelfsmeester
meestergeworden
gewordenwas,
was,had
hadhij
hij
Van
zich allerhande
allerhande wapens
wapens aangeschaft
aangeschaft met
met de
debeweegreden
beweegreden bij
bij
zich
Agatha
dat 't zicht alleen reeds
reeds ontzag
ontzaggaf
gafenenvrijwaarde
vrijwaardetegen
tegen
Agatha dat
gebruik van
van die
diemoordtuigen
moordtuigen was
was hij
hij wel
wel
inbraak.
inbraak. Voor
Voor 't't gebruik
hij zichzelf
zichzelf niet toe.
toe. En
En om
omer
er
een
beetje bang,
bang, maar
maar dat
een beetje
dat gaf hij
tegen tetesterken,
sterken,schoot
schoothij
hijregelmatig
regelmatigom
omde
dedrie
driemaanden
maanden
zich tegen
zijn
tweeloop af
afenenzijn
zijntwee
tweerevolvers.
revolvers.De
Depistolen
pistolenwaren
waren
zijn tweeloop
nooit geladen
geladen en
en werden
werden buiten
buiten dienst
dienst beschouwd,
beschouwd, hingen
hingen er
er
alleen
Om tetejagen
jagenhad
hadhij
hijnooit
nooitlust
lustof
ofgoeste
goeste
vertoog. Om
alleen voor 't vertoog.
Dat scheen
scheen hem
hemdedeparodie
parodie
van
't wapengebruik.
gevoeld.
gevoeld. Dat
van
't wapengebruik.
voor hem,
hem, beteekende
beteekende strijd,
strijd, gevecht,
gevecht,heldhaftigheid
heldhaftigheid
Wapens voor
en daarom
daarom gebruikte
gebruikte hij
hijdedewapens
wapensslechts
slechtsininzijne
zijneverbeelding,
verbeelding,
altijd een
een groote
groote rol
rol speelden.
speelden.
waar ze
waar
ze nog altijd
Aan den
den wand
wand rechtover
rechtover de vensters,
vensters, in de
de groote
groote keuken
keuken
Aan
alleen voor
voor eetplaats
eetplaats diende,
diende, hing
hing de
deblinkende
blinkendetweeloop,
tweeloop,
die alleen
altijd geladen,
geladen, tegen
tegen alle
alle onvoorziene
onvoorziene gebeurlijkheid.
gebeurlijkheid. Dat
Datwas
was
altijd
't blijkbaar
blijkbaar ontzag
ontzag waarnaar
waarnaar al de huisgenooten
huisgenooten opzagen
opzagenals
alsnaar
naar
een
bestendig gevaar,
gevaar, een
eenonmisbaar
onmisbaarkwaad
kwaadwaar
waarniemand
niemand
een bestendig
aan
raken dorst.
dorst. In
In den
denwijden
wijdenoud,vlaamschen
oud-vlaamschenheerd,
heerd,aan
aan het
het
aan raken
taprek, onder
onderhet
het gepijpte
gepijpte schouwkleed,
schouwkleed, hing
hingde
deblanke
blanke
koperen taprek,
cavallerie.sabel, en
pistolen met
met koperen
koperen beslag
beslag uit
uit den
den
cavallerie,sabel,
en twee
twee pistolen
franschen tijd.
dingen had
hadhij
hijafgeërfd
afgeërfd van
van Oom
Oom Pier,
Pierfranschen
tijd. Die dingen
Celestien
die er
er zelf
zelfveel
veelbelang
belang
aanhechfte
hechtteenenSeraphien
Seraphien
Celestien die
aan
schitterden
pistolen inindedeoogen
ûogenalsalseen
eenschat
schatwaarop
waarop
schifterden die
die twee pistolen
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hij jaren
jaren lang
lang geloerd
geloerd had
had tot
tot na
naOom's
Oom'sdood.
dood.Den
Densabel
sabelhad
had
hij
hij gekocht
gekocht van den
den ouden
ouden veldwachter,
veldwachter, die
die onder
onder Napoleon
Napoleon
hij
gediend en
enhet
hetwapen
wapen
had
opgeraaptenenmedegebracht
medegebrachtaan
aan
had gediend
had
opgeraapt
Berezina. Den
Dentweeloop
tweeloopenentwee
tweerevolvers
revolvers—- een
eenkleine
kleine
de Berezina.
en een
een zwitsersche
zwitsersche officiers,
officiersom onder
onder 't hoofdkussen, en
browning om
revolver om
om in
in de
denachftafel
nachttafel —
- had
had hij
hij in
in stad
stad gekocht
gekocht den
den
revolver
eersten dag
dag dat
dat hij
hijheer
heerenen
meestervan
vanzijne
zijneeigen
eigendaden,
daden,
eersten
meester
van 't hof gescheiden
gescheiden was
was om
om hier
hiertetekomen
komenrentenieren.
rentenieren.
een repetitie,revolver
repetitie~revolver ge,
ge~
Den volgenden winter
winter had
had hij
hij nog een
en de
dekleine
kleineBrowning
Browningaan
aanzijn
zijnzuster
zustergegeven
gegevenomdat
omdater
er
kocht en
dieven bij
bij den
den molenaar
molenaar hadden
hadden ingebroken
ingebroken en
en men
men nooit
nooit tete
dieven
kon voorbereid
voorbereid zijn.
zijn.
goed kon
nu, dat
dathij
hijzijn
zijntvveeloop
tweeloopinineen
eenernstig
ernstiggeval
geval
't Vooruitzicht nu,
kunnen gebruiken,
gebruiken,gaf
gafKoornaert
Koornaerteene
eenesiddering
sidderingzoodat
zoodat hij
hij
zou kunnen
heel zijn
zijnlijf
lijfkiekenvleesch
kiekenvleeschwerd.
werd.Hij
Hijstapte
stapteover
overen
enweer
weerin
in
over heel
den
den tuin,
tuin, met
metgefronsd
gefronsd voorhoofd
voorhoofd en
endedearmen
armengekruist
gekruist om
om
het ontwerp
ontwerp te
te overleggen
overleggen enenalle
allemogelijke
mogelijkevoorzorgen
voorzorgen te
te
het
nemen en
vooral fijn
fijn tetespelen.
spelen.Hij
Hijwilde
wilde
aanvangen met
met
nemen
en vooral
aanvangen
't begin en
en ordelijk
ordelijk werken.
werken.
Eerst moeten
moete'l de
de koolplanten
koolplanten inind'eerde
d'eerdegesteken
geste kenworden
wordenen
en
Eerst
vermoeden tetegeven
gevena4n
a~m dezen
dezen die
die
begoten om
om geen
geen oog
oogofofvermoeden
begoten
van de diefte
diefte niet
niet weten
weten moesten.
moesten. Daarna
Daarna kwam
kwam hij
hij in
in huis,
huis,
van
draaide
rond en
en op
opeen
eengunstig
gunstigoogenblik
oogenblikhad
hadhij
hijden
den
draaide er
er wat
wat rond
tweeloop van
van den
den haak
haak genomen
genomen en
en was
waserermede
medeweg
wegzonder
zonder
tweeloop
dat iemand
iemand 't gemerkt
Bij de schuur,
schuur, in
in een
eensoort
soortwerk,
werkgemerkt had.
had. Bij
winkel, waar
waar Koomaert
Koornaert al
al zijn
zijngereedschap
gereedschap liggen
liggen had,
had, en
en
winkel,
gewend
was te
te prutsen
prutsen als
als 't regende,
hij 't wapen
op.
gewend was
regende, ging hij
wapen op,
poetsen, 't binnenste
loopen nazien
nazien en
ende
dekardoezen
kardoezen
binnenste der
der twee loopen
erin
passen en den
den haan
haan doen
doenspelen.
spelen.
erin passen
Naar het
het hem
hemscheen,
scheen,kwam
kwameen
eenbeetje
beetjegeheimzinnigheid
geheimzinnigheid
Naar
uitstekend te
pas. Hij
Hij had
had alaloverlegd
overlegdzorgvuldig
zorgvuldig
bij 't geval
geval uitstekend
te pas.
alles
te vermijden
vermijden wat
wathem
hemlater
laterzou
zou
kunnen
aangerekend
alles te
kunnen
aangerekend
worden als
als:: handeling
handelingmet
metvoorbedachten
voorbedachten rade.
rade. Hij
Hij wilde
wilde tegen
tegen
alle
mogelijke gebeurtenis
gebeurtenis voorbereid
voorbereid zijn.
zijn. Ja,
Ja, 't was maar best
alle mogelijke
dat
niemand in huis
huis zijn
zijn voornemen
voornemen kende;
kende; —
- zijne
zijneverdedi,
verdedi.
dat niemand
ging
moest den
denschijn
schijn hebben
hebben spontaan
spontaan gebeurd
gebeurd te
te zijn.
zijn. Hij
Hij
ging moest
zou
het wel
wel weten
wetenteteschikken
schikken....
alles was
wasvoorzien.
voorzien.
zou het
. . . . alles
De tweeloop
tweeloop moest
moest vooral
vooral in
in orde
orde zijn
zijn —
- dat
dat was
was de ge,
ge.
liefdste
bezigheid. De
Deklinken
klinkenonderzocht
onderzocht;; 't lossen der vangen
liefdste bezigheid.
veren.
en 't springen
springen der veren.
Hij
wist, van
van hooren
hoorenzeggen,
zeggen,dat
dateen
eenspinneweb
spinnewebininden
den loop
loop
Hij wist,
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voldoende
schot,
hethet
geweer
te doen
springen
; —voldoende isisom
ombijbijeeneen
schot,
geweer
te doen
springen;
goed doorborstelen
uitwrijven
met
een
doorborstelendus
dusenen
uitwrijven
met
eenpetroleurn,lapje.
petroleum.lapje.
De twee
tweekardoezen
kardoezenmet
metzaad
zaadverving
vervinghij
hij door
doorkogel,kardoezen
kogel,kardoezen—De
leverde ernstiger
ernstiger en
en voldoende
voldoendeuitslagen
uitslagen. ....
dat leverde
...
N u moest
moest hij
hij 't gunstige oogenblik
oogenblikafwachten
afwachten om
om het
het wapen
wapen
Nu
op de
de gewone
gewoneplaats
plaatstetebrengen.
brengen.Daarmede
Daarmedemocht
mochthij
hij
weer terug op
een vol
vol uur
uurwachten,
wachten, tot
totElvire
Elvire eindelijk
eindelijk opstond
opstond en
en uit
uit de
de
een
eetplaats vertrok.
vertrok.
zou hij
hij voor
voor dedeoogen
oogender
derhuisgenooten,
huisgenooten, op
op de
de
Daarna zou
manier zijn
zijn dag
dag overbrengen.
overbrengen.
gewoonste manier
Er waren
waren stonden
stonden dat
dat hij
hij twijfelde
twijfeldeaan
aan't 'tgeen
Er
geenininzijn
zijnhoofd
hoofd
als eene
eene onvermijdelijke
onvermijdelijke gebeurtenis
wachten stond,
stond, zoodat
zoodat
als
gebeurtenis te
te wachten
hij de
de spanning
spanning vergat
vergat en
endedeomgevende
omgevendedingen
dingenweer
weer hun
hun
hij
zelfde, gewone
gewone uitzicht
uitzicht kregen
kregen in
in zijne
zijne oogen.
oogen. Maar
Maaropeens
opeens
zelfde,
stond het
het weer
weer levend
levend overeind.
overeind. Bij
Bijdedeminste
minsteaanleiding
aanleiding
stond
't
geval
voor
hernam
de
koortsige
gejaagdheid
en
deed
hij
hernam de koortsige gejaagdheid en deed hij 't geval voor
den geest
geest komen
komen gelijk
gelijkhij
hijverlangde
verlangdedat
dathet
hetafloopen
afloopen zou.
zou.
den
T er plaatse
plaatse gekomen,
gekomen, onderzocht
onderzocht hij
hij de
de omgeving
omgeving en
en daar
daar
Ter
zijne keus
keus op
opeen
eenouden
oudenkriekelaar.
kriekelaar. Hij
Hijhaalde
haaldede
deladder
ladder
viel zijne
en klom
klom ererop,
op,kwansuis
kwansuisom
omerereen
eenmusschenschuw
musschenschuwteteplaatsen.
plaatsen.
Van daaruit
daaruit zou
zou hij
hijdede
omgevingbeheerschen,
beheerschen, vlak
vlak bij
bij en
en
Van
omgeving
boven den
den inbreker
inbreker en
entezelfder
tezelfdertijde
tijdeongemerkt
ongemerkt en
en buiten
buiten
boven
gevaar zijn.
vondst beviel
beviel hem
hem boven
bovenmate.
mate.
gevaar
zijn. Deze vondst
Waarom ze
ze dienen
dienen
N u moest
moest hij
hij nog
nogeen
eenspade
spade hebben.
hebben. Waarom
Nu
moest, wilde
wilde hij
hij bij
bijzichzelf
zichzelfniet
nietuitspreken.
uitspreken.ErErwaren
warengrenzen
grenzen
moest,
aan de
de buitensporigheid
buitensporigheid zijner
zijner verbeelding
verbeelding en
enzaken
zakenwaarvan
waarvan
aan
hij
de gevolgtrekking
gevolgtrekking niet
niet wilde
wilde inzien.
inzien.
hij de
Dat waren
Dat
waren de
de bijzonderheden
bijzonderheden waarvoor
waarvoor hij
hij een
een beetje
beetje
beschaamd was,
maar de voorzichtigheid
voorzichtigheid dwong
dwong hem
hemtoch
tochtot
tot
beschaamd
was, maar
in 't uiterste
uiterste de
gebeurlijkheden te
voorzien en
en er
er zijn
zijn zorgen
zorgen
de gebeurlijkheden
te voorzien
naar te nemen.
nemen.
naar
's Noens aan
tafel hield
hield Koornaert
Koornaert zooveel
zooveel mogelijk
mogelijk de
de
aan tafel
handen
geborgen omdat
omdat hij
hij het
hetbeven
bevenzijner
zijnervingeren
vingeren niet
niet
handen geborgen
bedwingen
kon.
bedwingen kon.
Er
werd over
overonverschillige
onverschillige zaken
zakengesproken.
gesproken. Agatha
Agatha
Er werd
op van
vandede
diefte,
vroeg
naarbijzonderheden
bijzonderheden
haalde 't nog
nog op
diefte,
vroeg
naar
en raadde
raadde Seraphien
Seraphien nog
nogaan
aan er
er den
den Champefter
Champetter over
over te
te spreken.
spreken.
is dat
-— Laat
al wat
wat ik
ik vrage
vrage:: 't is
dat g'
g' er
er
Laat mij
mij maar
maar begaan;
begaan ; al
aan
niemand een
woord over
over rept.
rept. 't 'tIsIs't 'tminste
minste van
van den
den
aan niemand
een woord
toebak,
zouden niet
niet mogen
mogen voorvallen
voorvallen op
op
toebak, maar
maar zulke
zulke dingen
dingen zouden
een
christene .gemeente.
Ik zal
zal het
hetde
dedieven
dievenwel
welafleeren
afleeren1I
een christene
gemeente. Ik
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Daarbij
bleef het.
Daarbij bleef
het. Seraphien
Seraphien zag
zag op
op het
hetwezen
wezenvan
vanzijn
zijn
en van
van zijn
zijnnichtje,
nichtje,dat
datdie
diewoorden
woordeneenigen
eenigenindruk
indruk
zuster en
zuster
gemaakt hadden
hadden en
endat
datzij
zijvertrouwen
vertrouwenkregen
kregenininzijne
zijneuitspraak.
uitspraak.
Dat zefte
zette hem
hemaan
aanomom
zijne
ondernemingmet
metkracht
kracht door
door
zijne
onderneming
te voeren.
voeren.
ging hij,
hij, volgens
volgens gewoonte,
gewoonte, zich
zich wat
wat te
te bed
bed
Na 't eten
eten ging
leggen
en terwijl
terwijl hij
hij de
de gekende
gekende dingen
dingen bestaarde
bestaarde in
in de
de
leggen en
helder gestemde
gestemde lucht
lucht zijner
zijner siaapkamer,
slaapkamer, waar
waar de
de rust
rust als
alsiets
iets
helder
bestendigs heerschte,
heerschte, miek
miek hij
hij de
de onderstelling
onderstelling die
die hem
hem wat
wat
bestendigs
bevreesde:
morgen
wellicht,
als
ik
hier
op
datzelfde
uur
bevreesde : — morgen wellicht, als ik hier op datzelfde uur
zal
liggen.. . . . isis erermisschien
misschieniets
ietsschrikkelijks
schrikkelijks gebeurd.
gebeurd. Wie
Wie
zal liggen
voor de
weet was
was 't voor
de laatste
laatste maal
maal niet
niet dat
dat de
de rust
rust hier
hier ver,
verweet
wijlde
op die
diekamer
kamer?
of stond
stond hij
hij voor
voor iets
iets dat
dat hem
hem
wijlde op
? 't Was of
werd opgelegd
opgelegd als
alseene
eenenoodzaak,
noodzaak,iets
ietsdat
dathij
hijniet
nietmeer
meerontgaan
ontgaan
Zijn brein
brein was
was vol
vol tegenstrijdigheden.
tegenstrijdigheden. 't Geen hem te wach.
kon. Zijn
ten stond zocht hij toch zelf, het
hetvervoerde
vervoerde hem
hem met
meteen
eenkoortsig
koortsig
verlangen
niettegenstaande aanzag
aanzag hij
hij het
hetals
alsiets
ietsdat
datbuiten
buiten
verlangen en nieftegenstaande
zijne
sfeer lag,
lag, iets
iets dat
dathem
hemniet
nietzou
zouafgaan
afgaan—
- dat
dat bij
bij een
een
zijne sfeer
ander
trachtte die vrees
vrees tete verjagen,
verjagen, zich
zich sterk
sterk
ander behoorde.
behoorde. Hij trachtte
houden, er
er zijn
zijn roem
roem in
in tete stellen
stellen beraden
beraden te
te zijn
zijn en
enheld,
held.
te houden,
haftig in zijn
zijn eigene
eigene oogen.
oogen. Maar
Maar tetezelfder
zelfdertijde
tijdedoorzag
doorzaghij
hij
haftig
heel het
het opgezefte
opgezette spel
spelals
alseen
eenflauwigheid
flauwigheiddie
diegevaarlijk
gevaarlijkwas
was
heel
en
hem veel
veelongemak
ongemak zou
zoubijbrengen.
bijbrengen. Hij
Hijglimlachte
glimlachte medes
mede.
en hem
lijdend
op zichzelf
zichzelf als
alsde
degedaagde
gedaagde ouderling
ouderling het
het doen
doen zou
zou
lijdend op
die
de onbezonnenheid
onbezonnenheid doorschouwt
doorschouwt van
van een
een jongen
jongen in
in zijne
zijne
die de
apenjaren.
alles was
was heel
heel schoon
schoon iningedachten
gedachten maar
maar
apenjaren. Dat
Dat alles
schrikwekkend
voeren. Hij.
Hij.vergeleek
vergeleek zijn
zijntoestand
toestand
schrikwekkend om
om uit
uit te voeren.
dat hem
hemals
alseene
eeneoude
oudeherinnering
herinneringwas
wasbijgebleven
bijgebleven:
bij 't geval dat
:
zijn verlangen,
verlangen, als
als kleine
kleine knaap
knaap om
omtetepaard
paardteterijden,
rijden, en
en
zijn
toen
hij er
er voor
voor 't eerst
al het
het genot
genotveranderde
veranderde
toen hij
eerst opzat,
opzat, hoe al
in vrees
vrees om
om het
het afvallen
afvallen en
en verongelukken.
verongelukken. Hoe
Hoe hij
hijzich
zichmet
met
in
kloek gebaard
gebaard had,
had, maar
maar er
er zoo
zoo haast
haast
den angst
angst in
in 't hert,
den
hert, kloek
mogelijk afgekomen
afgekomen was
was met
met 't besluit
nooit meer
meer te
te
mogelijk
besluit om
om nooit
herbeginnen.
Was hij
hij geschapen
geschapen op de
de wereld
wereld om
omniets
nietsdan
dan met
met de
de
Was
verbeelding uit
te voeren
voeren?
Moestalles
allesininschijn
schijnalleen
alleen aan
aan
verbeelding
uit te
? Moest
voorbijgaan?
hem voorbijgaan
?
Maar toen
de bewijsvoering
bewijsvoering tegen
tegen zijne
zijne lafheid
lafheid
Maar
toen kwam
kwam heel
heel de
aanstormen. Hij
de beenen
been en en
en kreeg
kreeg een
een gevoel
gevoel
aanstorm.en.
Hij sprong
sprong op
op de
van minachting
minachting voor
voor al
al de
de stille
stille dingen
dingen op
opdie
diewit4uchtige
wit.luchtige
van
burgermensch, die zijn
zijn eigendom
eigendom liet
liet beweldi,
beweldi.
slaapkamer.
slaapkamer. De
De burgermensch,
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gen
in in
zijn
leven
te ontgaan,
verrachtte
gen om
omdedestoornis
stoornis
zijn
leven
te ontgaan,
verrachttehij.
hij.
ééne schoone
schoonegelegenheid
gelegenheid om
om moed
moed tetetoonen
toonen wilde
wildehij
hij
De ééne
laten onsnappen
onsnappen1I
niet laten
Hij
miste iemand
iemand om
om zijn
zijn redenen
redenen en
en opvattingen
opvattingen mede
mede te
te
Hij miste
instemming tete krijgen.
en neer,
neer_
deelen,
raad en
deelen, om
om raad
en instemming
krijgen. Dat
Dat op.
op, en
halen
van tegenstrijdigheden
tegenstrijdigheden met
met zichzelf, verlamde
verlamde alle
alle daad,
daad.
halen van
kracht,
was er
er van
van overtuigd.
overtuigd. Een
Eenoogenblik
oogenblikdacht
dachthij
hijaan
aan
kracht, hij
hij was
dokter Blondeel,
Blondeel, maar
maar aanstonds schudde
schudde hij
hij misnoegd
misnoegd het
het hoofd.
hoofd.
De dokter
dokter was
wasimmers
immers de
debraafheid
braafheidzelf,
zelf,een
eenman
mandie
diealtijd
altijden
eninin
De
alles
de verzoening
verzoening zocht
zochtenengewoonlijk
gewoonlijkhet
hettoegeven
toegevenals
alseerste
eerste
alles de
aanvaardde, -—gelijk
deze
heilmiddel aanvaardde,
gelijkhij
hijininde
de medicijnen
medicijnen altijd deze
uitkoos die verzachtend
verzachtend werkten.
zou zich
zich heel
heelzijn
zijn have
have
uitkoos
werkten. Die
Die zou
en
goed laten
laten ontrooven
ontrooven liever
liever dan
dan tegen
tegen een
een dief
dief geweld
geweld tete
en goed
gebruiken! IDe
veldwachter dan
dan?? . ...
al wat
wat ge
ge wilt,
wilt,
gebruiken
De veldwachter
. . . goed,
goed, al
maar geen
doorzicht, een babbelaar
babbelaar naar
naar alle
alle winden
winden —
- geen
geen
maar
geen doorzicht,
staat
te maken.
maken.
staat op te
't Zou nog
nogmaar
maar best
bestzijn
zijnals
als hij
hij 't alleen en zelf
zelf klaar
klaar speelde.
speelde.
Van wie,
wie, van
van wat
wat moest
moest hij
hij bang
bang zijn
zijn?? en
en als
als 't goed afliep,
afliep,
Van
wat
een gerucht
gerucht rond
rond zijn
zijn naam
naam!! zijn
zijn roem
roem was
was ineens
ineens geves,
geveswat een
tigd
en hij
hij had
hadhet
hetvertrouwen
vertrouwenvan
vanheel
heeldedegemeente
gemeente1I
tigd en
laatste gaf
gaf den
den doorslag.
doorslag.
Dat laatste
Hij begaf
begaf zich
zichweer
weernaar
naar den
den lochting
lochtingen
envandaar
vandaar in
in 't boschje,
waar
hij
beter
denken
kon
en
de
lijn
tusschen
de
werkelijkheid
waar hij beter denken kon en de lijn tusschen de werkelijkheid
en
de inbeelding
inbeelding niet
niet meer
meer zoo
zoogrif
grifafgescheiden
afgescheiden was.
was.
en de
Daar gerocht
gerocht hij
hij in
in de
degoede,
goede,opgewekte
opgewektestemming
stemming en
en de
de
Daar
angst
zelfs der
derverwachting
verwachting doorzinderde
doorzinderde hem
hem als
als een
een onge,
ongeangst zelfs
genot.
kend genot.
zouhij
hijverheerlijkt
verheerlijkt staan
staan in
in zijn
zijn
Eens dat
dat 't voorbij was
was zou
Eens
eigen
aanzien en in
in 't aanzien
menschen. Hij
Hij kreeg
kreeg den
den
aanzien der
der menschen.
eigen aanzien
inval
de Voorzienigheid
Voorzienigheid te
te danken
danken die
diezulk
zulkeene
eenegelegen,
gelegeninval om de
heid op
op zijne
zijne wegen
wegen stelde
steldeom
omererzijn
zijnvoordeel
voordeelmede
medetetedoen.
doen.
heid
Nu hij
hij stond
stond voor
voor 't bewogene, was 't de
tijd niet
niet om de
de
Nu
de tijd
ofging
ginghij
hijnu
nuloochenen
loochenen
dagen vol eentonigheid
eentonigheid te
te betreuren
betreuren of
dagen
had?
misschien dat
dat hij
hij altijd
altijdnaar
naarhethet
bewogene
getrachthad
misschien
bewogene
getracht
? II
was het
het verleden
verleden geweest
geweest tenzij
tenzij eten
eten en
en slapen
slapen en
envoor,
voor.
Wat was
zichtig zijn
zijn?
?
Koornaert goed
den ouden
ouden
Hier in
in 't boschje ging het
het Koornaert
goed om den
dood
te
nijpen
en
te
ontpoppen
in
de
gestalte
die
truntaart
truntaart dood nijpen en te ontpoppen in de gestalte die
zijn
verhevener geest bezielde.
bezielde.
zijn verhevener
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Agatha had,
had, als
alsnaar
naar gewoonte,
gewoonte,een
eenhalf
halfuur
uur vroeger
vroeger 't avond~
avond,
eten
gereed gemaakt
gemaakt omdat
omdat Seraphien
Seraphien op
op tijd
tijdzou
zoukunnen
kunnen
eten gereed
uitzeften naar
naar de pastorie.
uitzetten
pastorie. Tegen
Tegen dien
dien tijd
tijd stond
stondKoomaert
Koornaert
al
geschoren en
en opgeschikt,
opgeschikt, in
in zijn
zijn half
halfbeste
beste kleeren,
kleeren, met
met de
de
al geschoren
geblonkene
zijn zijdene
zijdene muts
muts en
en halsdoek
halsdoek aan.
aan.
geblonkene sliffers
sliffers en
en zijn
Onder 't eten
werd er
er weinig
weiniggesproken.
gesproken. Seraphien
Seraphien hield
hield
eten werd
zich ernstig
van de
de gewichtige
gewichtige zitting
zitting die
die
zich
ernstig als
als 't ware
ware bewust
bewust van
hij
zoo aanstonds
aanstonds moest
moest bijwonen
bijwonen enenwaar
waardedebeslissende
beslissende
hij zoo
uitspraakzou
zou gebeuren.
gebeuren. Agatha
Agatha had
had wel
uitspraak
wel iets
iets op
op 't hart, maar
ze
wist niet
niethoe
hoehet
heteraf
erafkrijgen
krijgenzonder
zonderhaar
haareigenbelang
eigenbelang te
te
ze wist
laten doorschemeren
of haar
haarinzichten
inzichten verdoken
verdoken tetehouden.
houden.
laten
doorschemeren of
Elvire
deed als
alsgewoonlijk
gewoonlijkenen
merkteniets
niets;
haarklare,
klare,
Elvire alleen, deed
merkte
; haar
blauwe oogen
oogen keken
keken boven
boven de
deoogen
oogenvan
vannonkel
nonkelen
entante,
tante,
blauwe
met
verlangen om
in 't avonduur, alleen,
te genieten
genieten van
van de
de
met 't't verlangen
om in
alleen, te
hofweer
weer overspinnen
overspinnen zou
zou als
als met
met een
een
deemstering
den hof
deemstering die
die den
rag van zoetzinnige
rag
zoetzinnige droomerij.
droomerij.
-— 'k Weet wonder
wonder....
wilde wel een
een dag
dag ouder
ouder zijn
zijn
. . . . 'k wilde
om
te weten
weten hoe
hoe de
dezaak
zaakzal
zalafloopen
afloop en?? begon
begonAgatha.
Agatha.
om te
—
- Wat zaak
zaak?? vroeg
vroegKoomaert
Koornaert beangst
beangst in
in 't gedacht
dat
gedacht dat
zijn opzet ontdekt
zijn
ontdekt was.
was.
-— Wel, in
in de
depastorie
pastorie .... .". 't burgemeesterschap zal
zal er
er toch
toch
besproken worden
?
worden?
Ha, ja
ja.. ...... deed
deed hij
hijonverschillig,
onverschillig, gerust
gerust gesteld.
gesteld.
— Ha,
moet uu daar
daar niet
niette
te .....
hoezou
zouik
ik zeggen
zeggen??....
-— Ge moet
. . . te ....
.... hoe
....
niet te
te blood,
blood,niet,
niet,te te
zeer
achteruittrekken
trekken als
als ze
ze 't u opniet
zeer
achteruit
op,
dragen.
niet toestemmen
toestemmen als.
als' er
er iets
iets tegen
tegen de
de reden
reden
dragen . ..
. . . En
En niet
vooruit gezet.
gezet.
wordt vooruit
Seraphien bezag
bezag zijn
zijn zuster
zuster met
metgemaakte
gemaakteverwondering
verwondering
alsof hij
hij vragen
vragen wilde
wilde;; wie
wieererooit
ooitgetwijfeld
getwijfeldhad
hadaan
aanzijn
zijn
alsof
Dat vond
vond hij
hijvoorzichtiger
voorzichtiger enengemakkelijker
gemakkelijker dan
dan
durven. Dat
durven.
antwoorden. En
En als
als zezeverder
verderredenen
redenen bijvoerde,
bijvoerde, besloot
besloot hij
hij
antwoorden.
kalmte::
met kalmte
—
We gaan,
gaan, onder
onderons,
ons,dedezaken
zaken
besteschikken,
schikken,zuster.
zuster.
- We
tentenbeste
Ik ben
ben niet
nietgewend
gewendmijn
mijnmeening
meeningonder
ondertafel
tafeltetehouden,
houden,
Ik
waar 't noodig blijkt.
—
- Ga maar
maar gerust
gerust slapen,
slapen, zegde
zegde hij
hij in
in 't opstaan
opstaan;; 'k heb den
sleutel
kunnen wat
wat laat
laat worden.
worden.
sleutel meê,
meê, want
want 't zou kunnen
Elvire kwam
kwam een
een kruiske
kruiske halen
halenbij
bijnonkel
nonkelenenmet
meteen
eenlaatste
laatste
vermaning van
zijn zuster,
zuster, zette
zette hij
hij uit.
uit.
vermaning
van zijn
zijn sleepstap
sleepstap en
enzijn
zijnroeiende
roeiendearmen,
armen,wandelde
wandeldehij,
hij,
Met zijn
wijds en zijds
zijds kijkend,
kijkend, over
over de
de velden,
velden,naar
naar de
deplaatse
plaatsetoe.
toe.
wijds
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De pastor
enen
Koornaert
pastor was
was ininzijn
zijnhof
hofbezig
bezig
Koornaertwas
wasdedeeerste
eerste
bezoeker.
-— Laat
tot Colete
Colete die
die hem
hem wilde
wilde in
in de
de
Laat maar,
maar, zegde
zegde hij
hij tot
hofgaan,
gaan,'t'tisis
spreek
plaats brengen,
maar liever
den hof
spreekplaats
brengen,ikik zal
zal maar
liever in den
warm binnen.
binnen.
te warm
De pastor
pastor wandelde blootshoofds,
blootshoofds,dampend
dampendaan
aan een
een goudsche
goudsche
De
pijp, op en
en neer
neer over
overden
denbreeden
breedenmiddenweg
middenwegtusschen
tusschenzijne
zijne
pijp,
van zwaargeladen
zwaargeladen fruitboomen.
fruitboomen. De
Detwee
tweewaren
waren zoo
zoo gauw
gauw
dreef van
aan
aan den
den kout
kout over
over 't weer,
den groei
groeider
dervruchten.
vruchten.Maar
Maar toen
toen
weer, den
voèlde
Koornaert een
een groot
groot ongemak
ongemakomdat
omdathij
hij de
de openhertig,
openhertigs kle Koornaert
voe
heid
van zijn
zijngemoed
gemoedgeweld
geweldmoest
moestaandoen
aandoenenenverzwijgen
verzwijgen
heid van
hem op
opdedetong
tonglag,
lag,namelijk
namelijkhet
hetgeval
gevalder
dertoebakdiefte.
toebakdiefte.
't geen hem
Hij leed
leed eronder
eronder maar
maar hield
hield zich
zich kloek
kloek met
met 't vooruitzicht op
Hij
't geen
hem dezen
dezen avond
avond zelf nog
nog te
te wachten
wachten stond.
stond. Hij
Hij ver,
vergeen hem
wachtte
ook
dat
de
pastor
van
de
schoone
gelegenheid
zou
wachtte
dat de pastor van de schoone gelegenheid zou
gebruik maken
maken en
en hem
hemvastpakken,
vastpakken, in
invertrouwen,
vertrouwen, over
over het
het
gebruik
openstaande
vier oogen,
oogen,
openstaande burgemeestersambt.
burgemeestersambt.Hier
Hier tusschen
tusschen vier
Koomaert zich
sterk genoeg om
om zijn
zijn begeerte
begeerte te
te laten
laten
voelde Koornaert
zich sterk
doorleken, maar
de pastor
pastor scheen
scheen er
er niet
niet aan
aan tetedenken
denken —
doorleken,
maar de
druk bezig
bezigover
overgewone
gewonezaken
zaken en
enscheen
scheenmet
met
hij was
was maar
maar druk
hij
inzicht
niet tetelaten
latendoorschemeren
doorschemeren dat
dat er
er iets
iets
inzicht opgetogen
opgetogen om niet
Ze
voelden
echter
van
weerskanten
gewichtigs
op
handen
was.
gewichtigs op handen was. Ze voelden echter van weerskanten
dat
de woorden
woordenininden
denrechten
rechten toon
toonniet
nietklonken
klonken—
- dat
dat er
er
dat de
iets
haperde en gewrongen
gewrongen was
was aan
aan de
degemaakte
gemaakterechtzinnig,
rechtzinnig~
iets haperde
ze bespraken
bespraken belangde
belangde hun
hun niet
niet—
- zezewaren
waren
heid. 't Geen
Geen ze
merkbaar
met de
de gedachten.
gedachten.
merkbaar elders
elders met
nu beteren,
beteren, dacht
dacht Koornaert,
Koomaert, als de
de
Er werd gebeld.
gebeld. 't Zal
Er
Zal nu
dokter erbij
erbij komt.
komt.
dokter
zware stem
stem van
van Messiaen
Messiaen en
en de
deheereboer
heereboer
Maar 't was
was de zware
huisgang recht
recht naar
naar den
toe.
kwam
kwam door
door de huisgang
den hof toe.
N a de
debegroeting
begroetingstelde
steldededepastor
pastorvoor
voorom
ommaar
maarbinnen
binnen
Na
te gaan
gaan en
en een
een glas
glas tetedrinken.
drinken .•,
-— Blondeel kan
nog wat
wat weg
weg blijven,
blijven, merkte
merkte hij,
hij, en
en hier
hier
kan nog
is 't't wel koel,
koel, maar
maar tetedroog,
droog,newaar
newaarMessiaen
Messiaen?
?
boer antwoordde
antwoordde met
meteen
eenvetten
vettenlach
lach die
dieden
denpastor
pastor
De boer
gelijk
gaf.
gelijk gaf.
In de
de studeerkamer
studeerkamer waren
waren de
detwee
tweevensters
vensters open
open die
die de
de
In
koelte
van den hof
hof en
en de
degeuren
geurenuit
uitdedebloemperken
bloemperken met
met de
de
koelte van
laatste klaarte
klaarte naar
naar binnen
binnen lieten.
lieten.
laatste
't Gezelschap nam
plaats aan
aan de
de ronde
ronde tafel
tafel tetemidden,
midden,
nam plaats
waar Colete voor
voor elk
elk een
eenglas
glasbier
biergeschonken
geschonkenhad.
had. De
De groote
groote
waar
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karaf prijkte
prijkte op een
karaf
een gefestonneerd
gefestonneerdrood
roodlaken
lakentapijtje
tapijtje dat
dat voor
voor
die gelegenheid
gelegenheid over
over tafel
tafel gespreid
gespreid lag.
lag.
Onder
het smakken
smakken aan
aan de
de pijp
pijpbleef
bleefhet
heteerst
eersteen
eentijd
tijd
Onder het
stil en de
stil
de blauwe
blauwe damp
damp kronkelde
kronkelde boven
boven en
en tusschen de drie
rook
ers, in zwierkronkels den
hoogsten kant der open vensters
den hoogsten
rookers,
op geregelden
uit.
Als menschen die
elkaar gewend
en op
die elkaar
gewend zijn
zijn en
uit. Als
zij geen
geen ongemak noch behoefte
tijd
bijeen komen,
komen, voelden
voelden zij
tijd bijeen
om de
om
deleemten
leemtender
dersamenspraak
samenspraakmet
metgemaakte
gemaakte gezegsels vol
Zewisten
wistenalles
allesvan
vanelkaar
elkaar en
en 't't geen
te stoppen.
te
stoppen. Ze
geen er bovenop
lag
kwam er
er maar
maar uit
uit om
omde
deopgeruimdheid
opgeruimdheidvan
vanhun
hun gemoed
gemoed
lag kwam
dieperedingen
dingenzitten
zittenhadden,
hadden,wachtten
wachtten
lucht
geven. Als
Alszezediepere
lucht te geven.
zij
zich wel
wel daar
daar iets
iets van
vantetelaten
laten blijken;
zij zich
blijken ; wantrouwig
wantrouwig en
voorzichtig
zij den
den een
een den
den andere
andere uit
uit
voorzichtig voor
voor elkaar,
elkaar, trachtten
trachtten zij
hun wezen
wezen heel
heel hunne
hunne
te hooren, terwijl
strakheid van
van hun
terwijl de strakheid
eigene bewogenheid
eigene
bewogenheid naar
naar binnen
binnen hield.
hield.
In
zulke omstandigheid
omstandigheid moest
moest de
depastor
pastoralsdan,
alsdan, met
met ge~
In zulke
ge,
slepene voorzichtigheid, hunne gesteltenis
gesteltenis trachten
trachten te
te doorgron$
doorgron,
op nevenzaken gevestigd hield.
den,
terwijl hij
hij hunne
hunne aandacht
aandacht op
den, terwijl
Zachtjes aan
aan en
en met
met kleine
kleine trekjes,
trekjes, ontzwachtelde
ontzwachtelde alzoo hun
Zachtjes
inzicht en
gaven ze,
ze, zonder
zonder 't zelf te weten,
weten, door
door een
een woord
woord
inzicht
en gaven
of een
een gebaar,
gebaar, te
te kennen
kennen wat
wat ze
zemeenden
meenden gedoken
gedoken te houden
en
en loste
loste 't eene na 't andere
andere van
van 't geen ze
ze wilden
wildenverbergen.
verbergen.
—W'
- W' hebben
hebben weer
een zwaren dag gehad,
gehad,merkte
merkte de
de pastor
pastor
weer een
terwijl
hij de zware
op den
den krakenden zetel
terwijl hij
zware gestalte
gestalte uitstrekte
uitstrekte op
en met
en
met de
de teedere, witte hand
hand over
over den
den blooten schedel streek,
streek,
gelijk iemand
iemand die
die nanaveel
veelenenzware
zwareinspanning
inspanningeindelijk
eindelijk de
de
gelijk
welverdiende
welverdiende ruste
ruste geniet.
geniet.
Koornaert begon
begon met
met inzicht
inzicht over
overde
debegrafenis
begrafenis van
van den
den
Koomaert
burgemeester te spreken.
spreken.
burgemeester
—
- Iets
Iets dat
dat geld
geld zal
zal kosten
kosten aan
aan de
de familie.
familie. Maar ze kunnen
merkte Messiaen.
ertegen, merkte
dien inzet
inzetliep
liepdede
samenspraak als
als van
van zelf
zelf over
over den
den
Na dien
samenspraak
burgemeester
burgemeester zelf,
zelf, die
die hier
hier ook
ookalle
alledonderdagen
donderdagen placht
placht
zijn pijpe te komen
dat oogenblik werden
werden ze
ze
komen rooken. Op dat
alle drie
drie aangedaan
aangedaan door
een heel
heel eigenaardig gevoel van
van
alle
door een
treurnis om
kekennaar
naar de
deledige
ledigeplaats
plaats
om den
den afwezige
afwezige en
en zezekeken
ze hem
hem nog
nogzagen
zagenzitten,
zitten, beeldelijk
beeldelijk en zijn
zijn pijpe
pijpe ont,
ontwaar
waar ze
waren nog
nog niet
niet
steken en
zijn deel
deel doen
doen in
in 't onderhoud. Ze waren
steken
en zijn
gewend aan
gedacht dat ze
ze Baertsoen nu voor
voor altijd
altijd zouden
aan 't gedacht
hun gezelschap
gezelschap —
- dat
dat ze
ze zijn
zijn lach
lach en
en zijn
zijn fijne
missen in hun
missen
opmerkingen niet meer
meer zouden
zouden hooren .....
opmerkingen
...
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- 't Is vier weken geleden
geledendat
dathij
hijdaar
daar nog
nogzat,
zat,merkte
merktede
de pastor.
pastor.
—
- Hij
Hij had
had het
het nog
nog aan
aan den
den stok
stok met
met den
den dokter.
dokter....
—
...
- Hij
Hij kon
kon iemand
iemand plagen.
plagen. Dat
Dat was
was zijn
zijn groote liefhebberij.
liefhebberij.
—
- Maar
Maar toen
al de
de ziekte in 't lijf, beweerde
beweerde de
de
—
toen had
had hij
hij al
was te
te voorzien ....
pastor, en
en 't was
pastor,
..
- Op zulken
zulken ouderdom
ouderdom —
- aan die jaren,
jaren, merkte Koomaert.
—
- Acht en
en tachtig,
tachtig, was
was hij.
hij.
—
- Tegen dat
dat wij
wij zoover geraken!
geraken! loech
loech Messiaen.
Messiaen.
—
een groot
grootverlies
verlies voor
voorde
de gemeente,
gemeente, waagde
waagde Koomaert,
- 't Is een
—
die ongeduldig
ongeduldig werd
werd om
omdatdat
moedwilligachterhouden
achterhouden van
van
die
moedwillig
hun allen
allen vemibbelde.
vernibbelde.
't geen hun
bedenking viel
na de
de andere
andere als
als een
een galm
galm die
die een
viel na
De eene bedenking
verwekt met
met een
een poos
poosgespannen
gespannen stilte
stilte tusschen
wedergalm verwekt
eIken val.
val. Tot
Tot Messiaen plots
plots die
die stilte
stilte verbrak
verbrak en
en voor
voor zijn
zijn
elken
mond weg,
weg, zonder
zonder schroom,
schroom, de
de gewichtige
gewichtige bemerking
bemerking er
er uitmond
uit,
waar ze
ze allang
allang schenen
schenen naar
naar te
te wachten
wachten::
gooide waar
-— 't Is
maar, zegde
zegde hij,
hij,dat
datwewenunu
zonderburgemeester
burgemeester
Is maar,
zonder
staan en
dat we zullen
zullen moeten
moeten voor
voor een
eenanderen
anderen zorgen JI
staan
en dat
Woord was
was eigenlijk
eigenlijk tot
tot Koomaert gericht,
gericht, die
bleef
die bleef
't Woord
verpinken.
zitten zonder verpinken.
-— Hoor,
Hoor, merkte
merkte de pastor,
pastor, dat zorgen
zorgen zal
zal niet
niet veel
veel moeite
moeite
kosten.
't Wezen
van Koomaert en
van Messiaen stonden
als een
een
stonden als
en van
Wezen van
dubbel vraagteeken op 't wezen
van den
den pastor
pastor gericht.
gericht.
wezen van
gaapt gelijk
gelijk een
een oven,
oven, - Blon- Hoor,
herhaalde hij.
Blon,
Hoor, herhaalde
hij. Dat gaapt
—
deel
zouereranders
andersburgemeester
burgemeester worden tenzij BlondeeI?!
Blondeel ? 1
deel 1J wie zou
De pastor
pastor had
had het
het gewaagd
gewaagd in
in een
een stoutmoedigheid
stoutmoedigheid en
en hij
hij
wachtte met
met de
deuitdrukking,
uitdrukking, maar
maar zonder iemand
bezien,
iemand te bezien,
wachtte
alsof
er in
in die
die zaak
zaak niet
nietde
deminste
minstetwijfel
twijfelmogelijk
mogelijk was.
was.
alsof er
Hij
had amper
amper den
den tijd
tijd om
om zijn
zijn glas
glas teteledigen.
ledigen. Messiaen
Hij had
was
eerste die
die bijsprong:
bijsprong :
was de eerste
hakkelde hij.
hij.
-— Zeker,
zeker, niemand anders .....
. . . hakkelde
Zeker, zeker,
En Koomaert ook
knuffelde entwat
tusschen de tanden
tanden
entvvat tusschen
ook knuffelde
worden, zoodat
dat
als eene goedkeuring
kon opgenomen
opgenomen worden,
zoodat de
goedkeuring kon
dat als
pastor
de instemming
instemming van die
die twee
twee alalrekenen
rekenen kon.
kon.Maar
Maar
pastor op
op de
nu 't vat
was bestond
bestond er
er geen
geenreden
reden om 't halverwege
vat ontstopt was
te
laten steken.
steken.
te laten
-— Is
er
misschien van
van iemand
iemand elelsprake
sprake?? en hij
hij liet geen tijd
Is er misschien
-:: 't was
van over,
over~
tusschen de
vraag en
en het
het· antwoord
was toch
toch van
antwoord —
de vraag
was de
persoon ?
lang
zoo geschikt
geschikt en
en Blondeel was
de aangewezen
aangewezen persoon?
lang zoo
Laat
kan er
er nog
nogininaanmerking
aanmerking komen?
komen ?
Laat eens
eens zien,
zien, wie kan
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Gij Messiaen,
Messiaen, gij
gij zit
zitop
opuw
uwhofstede
hofstedeenenhebt
hebtalalwerk
werkgenoeg
genoeg
Gij
en
last om
omuwuw
boerderijte te
besturen. .....
Engij,
gij,Seraphien,
Seraphien,
en last
boerderij
besturen
. . En
gij
houdt aan
aan de
derust,
rust,aan
aanden
denvrede
vredeenenzijt
zijtgeen
geenslameur
slameur
gij houdt
gewend .....
...
Aangezien
pastor het wist
wist en
en het
hetmet
metzulke
zulkeovertuiging
overtuiging
Aangezien de
de pastor
uitsprak, moest
wel waarheid
waarheid zijn.
zijn.
uitsprak,
moest het wel
er niet
niet tegen
tegen op,
op,die
dievoelde
voeldezich
zichmet
met't'teerste
eerste
kon er
Messiaen kon
woord verwonnen
verwonnen en
en hij
hij meende
meende maar
maar best
best te
te doen
doen de
dezaak
zaak
woord
luchtig
op tetenemen
nemen en
entetegebaren
gebaren dat
dat hij
hij er
ernooit
nooitaan
aan had
had
luchtig op
gedacht.
Met Koornaert
Koomaert was
was het
het anders
anders gesteld.
gesteld. bat
Datongestuimig
ongestuimig
Met
doordraven
den pastor
pastorhad
hadhem
hemontstemd
ontstemd;
hijvoelde
voeldezich
zich
doordraven van den
; hij
gekrenkt
in zijne
zijneweerdigheid
weerdigheid;; ware
ware 't hem,
den vorm
vorm
hem, voor den
gekrenkt in
maar,
aangeboden geworden,
geworden, dan
dan had
had hij
hij 't met
voldoening
maar, aangeboden
met voldoening
van
de hand
hand gewezen
gewezen en
en met
met genoegen
genoegen had
had hij
hij het
hetaan
aan den
den
van de
dokter
afgestaan.
N
u
werd
hij
brutaal
yoor
e~n
voldongen
dokter afgestaan. Nu werd hij brutaal yoor een voldongen
feit
gesteld en
en dat
dat viel
viel hem
hem tegen.
tegen.
feit gesteld
-— Als 't niet anders
anders'* kan,
of 't
noegèn ware,
't noegén
kan, of
ware, dan
dan....
. . .. of
als de dokter
dokter het allemets
allemets weigerde,
weigerde, zegde
zegdeSeraphien
Seraphienontwijkend.
ontwijkend.
Heeft de
de dokter
dokter aanveerd
aanveerd?? Heeft er
er hem
hem al
al iemand
iemand over
overge.
ge$
Heeft
sproken?
dunkt dat
datwe
weniets
nietsenenkunnen
kunnenvaststellen
vaststellenzonder
zonder
sproken ? Me dunkt
't advies
advies van
van den
den dokter
dokter zelf
zelf.....
...
Koomaert meende
nu 't uiterste
hebben. Hij
Hijwas
was
Koornaert
meende nu
uiterste gedaan
gedaan te hebben.
tevreden over zijn
zijn optreden
optreden en
ennu
nukon
konhij
hij 't verloop afwachten.
afwachten.
tevreden
was weer
weer opgewekt
opgewektenenscheen
scheennieuwen
nieuwenmoed
moed
Messiaan ook was
te hebben.
hebben.
-— Gij
Gij zegt
zegt al
al wel,
wel, menheer
menheer pastor,
pastor, riep
riep de
deboer,
boer,maar
maar zal
zal
Blondeel tijd
tijd vinden
vinden?
want zijn
zijnzieke
ziekeklanten
klantenoppassen
oppassen en
en
Blondeel
? want
burgemeester
spelen .....
burgemeester spelen
...
En
de zaken
zaken staan
staan al
al wat
watverslabakt
versla bakt op
opde
degemeente,
gemeente,—- er
er
En de
zal moeten
moeten gewerkt
gewerkt worden
worden op
op 't stadhuis.
Baertsoen was
was een
een
zal
stadhuis. Baertsoen
beste vent
vent maar
maar zijn
zijn deugd
deugdbestond
bestondvooral
vooralinintoegeven
toegeven en
en
beste
er was
was;; in
in 't nieuwe
was hij
hij toch
toch de
deman
man niet
niet
houden 't geen
geen er
nieuwe was
dorpen....
als
en we
westaan
staanverre
verreten
tenachter
achterbij
bijveel
veelandere
anderedorpen
en
. . . . als
niet flink
flink aanpakken
aanpakken zou
zou ererkunnen
kunnenpolitiek
politiekontstaan
ontstaan. ....
we niet
...
Koomaert
Messiaen zitten
zitten bezien
en al
al de
de woorden
woorden die
die
Koornaert had
had Messiaen
bezien en
hem uit
uit den
den mond
mond kwamen
kwamen en
enterwijl
terwijlde
deboer
boerzoo
zoobezig
bezigwas,
was,
hem
dat Messiaen
Messiaen
kreeg
hij de
deonverwachte
onverwachte maar
maar vaste
vaste zekerheid
zekerheid dat
kreeg hij
er ook
ook op
opgeluimd
geluimdwas
wasenenpoging
pogingdeed
deedom
omlangs
langskronkel.
kronkel.
er
paden zijn
zijn eigen
eigen naam
naam vooruit
vooruit tete brengen.
brengen.
paden
datwater.
water.
Maar de pastor
pastor liet
liethen
henniet
nietverder
verdervoortvaren
voortvareninindat
Maar
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Hij
Hij stak
stak zijn
zijn lange
lange pijp
pijp met
met den
den bak
bak in
in de
de hoogte
hoogte en
en beet
beet
op den
den steel.
steel.
—
- Kom,
Kom, kom,
kom, Messiaen, ge weet
weet toch
toch wel
wel wat
water
er op
op de
demarkt
markt
te eten
is?? en
de zaken
zaken staan
staan weet
weet ge
ge ook?
Blondeel
te
eten is
en hoe de
ook ? Blondeel
neemt zijn ontslag, -— zijn
van den
den
zoon komt
komt op
op 't einde
zijn zoon
einde van
zomer thuis.
thuis. De oude
oude dokter
dokter viert
viert zijn
zijn gouden
gouden jubilé. 't Is 50
jaren
jaren dat hij
hij gemeesterd en gewerkt
gewerkt heeft
heeftbij
bij dag
dag en
en bij
bij nachte,
bij
rijke
en
bij
arm,
bij rijke
bij arm, -— bij
bij armen
armen vooral!
- en groot en klein
vooral 1 —
enbij,
bij,door
door
geholpen
en bezorgd
bezorgd en
enten
tendienste
dienstegestaan,
gestaan,verre
verreen
geholpen en
nat
droog, dik
dik en
endun.
dun.Dat
Dat
maaktal al
eenschoon
schoonsommetje
sommetje
nat en droog,
maakt
een
werk
werk als
als 't al
bijeen komt en
en Blondeel is
nog goed
goed bewaard
bewaard
al bijeen
is nog
en
goed in
in state
state om
om nog
nog een
een schoon
schoon aantal jaren de gemeente
en goed
te
Hij zal
te bestieren.
bestieren. Hij
zal het
het goed
goed doen
doen en
en geern doen -— met
liefde en
toewijding ; gelijk
liefde
en toewijding;
hij de
de menschen geholpen heeft,
gelijk hij
zal hij
hij ze
ze blijven
blijven helpen,
helpen, hij
hij kent
kent ze,
ze, zij
zij kennen
kennen hem,
hem,weet
weet er
er
zal
mij
iemand een
een beteren
beteren candidaat,
dat hij
mij iemand
candidaat, dat
hij hem vooruit brenge!
zich beschaamd
beschaamd en
hun
Messiaen en Koornaert voelden
voelden zich
en in hun
schelp
teruggedrongen gelijk
kwajongens, na
na dat
dat betoog.
betoog.
schelp teruggedrongen
gelijk kwajongens,
- Ha, lijk
lijk dadde, merkte Messiaen de eerste,
eerste, niemand
niemand zal
zal
—
beweren dat
dokter geen
geen brave
brave ziel en
en isis!!
beweren
dat de
de dokter
Koornaert
meende, alhoewel
alhoewel met
met tegenzin,
tegenzin, maar
maar uit
uit
Koomaert ook
ook meende,
wellevendheid, en
om zich
zich niet
niet afgunstig
afgunstig te
te toonen of koppig,
wellevendheid,
en om
nu te
te moeten
moeten openlijk
openlijk instemmen.
instemmen. Hij
Hij voelde
voelde zich
zich klein
klein
nu
debewijsvoering
bewijsvoeringvan
vanden
den
daarbij, overweldigd
overweldigd door de
mannetje daarbij,
pastor en
en heel
heel zijne opgestelde verwachting
verwachting viel
viel uiteen
uiteen als een
pastor
jongensdroom.
beter doen -—
-— Zeker,
Zeker, zeker,
zeker, knikte
hij. Niemand
Niemand kan
kan 't beter
knikte hij.
't ware
voor de
degemeente.
gemeente. Maar
Maar ik
ik vreesde toch dat
ware een
een geluk voor
hij
er niet
niet op
op gesteld
gesteld was.
was. We
Wespraken
spraken er
ernog
nogover
over ondereen
hij er
komen na
na de
de uitvaart
uitvaart en om
om t'hooren, aan zijn
naar huis
huis komen
in 't naar
redens, scheen
niet veel
veel gadinge in te
te hebben.
hebben.
redens,
scheen hij
hij er niet
-— Niet aanveerden ??!I dat ware
ware wat
wat schoons!
schoons 1 riep de pastor.
-— Ja,
mij wilde
wilde hij
hij 't verleggen -— hij
meer
hij scheen nog meer
Ja, tegen mij
aan
ruste te houden
houden dan
dan ik
ik zelf.
zelf.
aan de
de ruste
W' en kunnen
niet beter
beterdoen
doendan
danwachten
wachtenom
omden
dendokter
dokter
-— W'en
kunnen niet
zelf te hooren, merkte Messiaen.
komt allemaal
allemaal wel in
in orde,
orde, ge
gezult
zultwel
welzien,
zien,besloot
besloot
-— Dat komt
de pastor.
pastor.
baan afgesneden
afgesneden en
en de
de kans
kans
Koomaert de baan
En daarmede was Koornaert
om
mede te
te deelen dat
dokter aan
aan hem
hem het
het burgemeesterburgemeester,
dat de dokter
om mede
schap
had willen
willen opdragen.
opdragen. Die
Die troef
troef werd
werd hem
hem nu
nu uit
uit de
de
schap had
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hand gegooid
hand
gegooid en
en hij
hijdacht
dacht:: als
alsikikhem
hemnu
nuniet
nietuitspele,
uitspeie, isis
het
straks te
laat 1i Op dit
dit oogenblik
oogenblikwas
wasdedebegeerte
begeertehevig
hevigin
in
het straks
te laat
hem dat
dat het
het aan
aan een
hem
om de
de verkorene
verkorene te zijn
zijn en
en 't scheen hem
hem om
draadje
- dat
dat hij
hij 't nu met een handigen inval zou kunnen
draadje hing —
bemachfigen.
bemachtigen.
bracht de
de brandende
lamp binnen
binnen en
en bij
Colete bracht
brandende lamp
bij die
die plotse
plotse
helderheid
de kamer,
kamer, zagen
zagen zij
zijmet
metverrassing
verrassingde
de opgewon,
opgewon.
helderheid in de
denheid
van elkanders
elkanders gelaat
gelaat en
en zezehaastten
haastten zich
zich om
omhunne
hunne
denheid van
gevoelens
verduiken en
en hun
hunreven
revenenenrimpels
rimpelsininde
degewone
gewone
gevoelens te verduiken
strakheid te spannen.
strakheid
spannen.
tendengekout
gekoutwaren,
waren,tetewachten
wachten
Zij
zaten nog,
nog, alsof
alsofzezetenden
Zij zaten
als
het belletje
belletje aan
aan de
de voordeur
voordeur rinkelde,
rinkelde,
als het
de dokter
dokterII riep
riep de
depastor
pastortevreden,
tevreden, en
enhij
hijstond
stond
-— Daar
Daar is de
Nu zullen
zullen we
wegauw
gauwbescheid
bescheidhebben.
hebben.
op.
op. Nu
Dokter Blondeel
Dokter
Blondeel trad
trad binnen.
binnen. Klein
Klein en
enwelgedaan,
welgedaan,met
met den
den
trippelenden stap
korte beenen,
beenen, gedoken
gedoken in
in den
den
trippelenden
stap van
van zijn
zijn korte
zwarten jas.
genoegelijkheid op
op het
hetwezen
wezenen
ende
delevendige
levendige
zwarten
jas. De genoegelijkheid
lachende
vlijtigrondschitterend
rond schitterend;; beurtelings
beurtelings de
dehanden
handen
lachende oogen vlijtig
wribbelend en
en streelend
streelendover
overden
dengrijzen
grijzenpuntbaard,
puntbaard,groette
groettehij
hij
rechts
en links
links enenverontschuldigde
verontschuldigdezijn
zijnlate
latebinnenkomen.
binnenkomen.
rechts en
Hij
had zijn
zijn stoel
stoel gevonden,
gevonden, sloeg
sloeg de
detwee
tweepanden
panden van
van zijn
zijn
Hij had
jas al
al achter
achter op
open
envleide
vleidezich
zichbehagelijk
behagelijk neer
neer met
met een
een ont,
ont.
jas
lastenden zucht.
sloeg de
de beenen
beenen 't eene boven 't andere
lastenden
zucht. Hij
Hij sloeg
of Colete
Colete hem
hem zijn
zijn pijp
pijpzou
zoubrengen.
brengen.
en keek
keek of
en
- 'k Ben een
een beetje
beetjeop
opmijn
mijnachterdeel
achterdeel—- zezezijn
zijnmij
mij komen
komen
—
voor een
eenziek
ziekkindje
kindje. ....
Gewacht
wachtzeker
zekerom
omtetekaarten?
kaarten?
roepen voor
. . . Ge
—
- Neen,
Neen, dokter,
dokter, we
we waren
waren juist
juistbezig
bezig over
over u,
u, begon
begon de
de
pastor. We zeien
zeiendat
datgij
gijdedeéênige
éênigegeschikte
geschikteman
manwaart
waart om
om
pastor.
Ikvertelde
verteldedaareven
daarevendat
datgegedees
deesjaar
jaar
burgemeester te
worden. Ik
burgemeester
te worden.
jubilé viert
viert van
van vijftig
vijftig jaren
jaren geneesheer
geneesheer en
en dat
dat die
die jubilé
jubilé
uw jubilé
nu wel
wel zou
zoukunnen
kunnensamenvallen
samenvallen met
met uwe
uweinhuldiging
inhuldigingals
als
nu
zulk een
een feest
feest en
en zal
zal erer
burgemeester I 1Waarom
burgemeester
Waaromniet?
niet?Nooit
Nooit zulk
gezien
Gij kunt
kuntvoorloopig
voorloopighet
hetambt
ambtuitoefenen
uitoefenen
gezien zijn
zijn op
op 't dorp. Gij
dienstdoende burgemeester
burgemeester en
enuw
uwzieken
ziekenbezorgen
bezorgentezelfder
tezelfder
als dienstdoende
tijde, tot Albert
Albert terug
terug keert
keert ......
tijde,
..
Koornaert en Messiaen
Messiaen zaten
zaten gespannen
gespannen te wachten
wachten tot
tot de
de
pastor uitgepraat
uitgepraat was
was en
en te
te kijken
kijken op
op 's dokters
dokters wezen,
wezen, hoe
hoe
pastor
hij
hij het
het opnemen
opnemen zou.
zou.
dokterzat
zatbinst
binstheel
heeldie
dieaanspraak
aanspraakvoorover
voorovergebogen,
gebogen,
De dokter
dentop
topvan
vanzijn
zijnschoen
schoentetekijken
kijkenen
enover
overzijn
zijnbaard
baard te
te
op den
strijken alsof
hij het
het besluit
besluit eruit
eruit wilde
wildemelken.
melken.
strijken
alsof hij
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— 't Is
Is nog
en 't valt
nog zoo
zoo versch en
zoo rauw,
rauw, zegde
zegde de
de
valt zoo
dokter. Ik
Ik dacht
dokter.
dacht er
er juist
juist aan
aan in
in 't't komen
komen:: dat
gewend
dat we gewend
elken donderdag
waren Baertsoen hier eIken
en ons
ons samen
donderdagtete zien
zien en
samen
verzetten.....
. . . 't Is alsof er
te verzetten
van mijn
mijn eigen
eigen zelf wegge,
weggeer iets
iets van
ik kan
vallen ware -— ik
kan 't niet gelooven dat
dat hij
hij ons
ons ontstolen is J1
—
- Ja,
pastor, door
woorden van
van den
den dokter
dokter
Ja, merkte
merkte de
de pastor,
door de
de woorden
in een
in
een andere
andere stemming
stemming gebracht,
gebracht, Baertsoen heeft zijne rol
voleind, maar
voleind,
maar wij
wij moeten
moeten ze
ze nog
nogvoleinden
voleindenenendaarom
daarom past
past
het ons
het
ons dat
datwe
wededezaken
zakenbespreken
bespreken die
die de
degemeente
gemeente aanbe.
aanbe,
als er een ambtenaar
langen -— als
ambtenaar sterft moet
moet hij
hij vervangen
vervangen worden.
Wat zegt
zegt gij
gij van
van mijn
mijn voorstel,
voorstel, dokter?
dokter ?
Dat is zoo
-— Dat
zoo slecht
slecht niet
niet uitgepeisd, antwoordde hij
hij kalm. En
zich plots
nu al
al te
te zien
zien ....
zich
plots oprichtend,
oprichtend, -— dat
dat is
is nu
....
Wat is er
zien ?
-— Wat
er te
te zien?
ja, 't is
is te
-— Ja,
te zien
zien wat
wat de
de heeren van
den gemeenteraad
gemeenteraad
van den
...
ervan zeggen .....
is hier
-— De gemeenteraad
gemeenteraad is
hier voltallig
voltallig aanwezig!
aanwezig 1 loech de
pastor.
Wij zijn
pastor. Wij
zijn de
de gemeenteraad!
gemeenteraad 1
De dokter
dokter keek
keek hen
hen in de
de oogen.
dat ze
ze iets
iets zeggen moesten;
Koornaert en Messiaen gevoelden dat
moesten ;
hun eigen
eigen oordeel
oordeel uitspreken
uitspreken -— ze haperden en
maar 't was
was hun
wachtten. Nu
den stond
stond zou
zou 't beslist worden en
ze wil.
wachtten.
Nu op
op den
en ze
wil,
den.. . .... Maar
Maar de
de dokter
dokter deed
deed weer
weer den
den mond
mond open
open en
en met
met
den
zekere plechtigheid
plechtigheid in
in de
detraag
traagduidelijke
duidelijkeuitspraak,
uitspraak,zegde
zegde hij
hij::
zekere
Ik kan,
kan, ik
ik wil
wil en
enzal
zalhet
hetenkel
enkel aanveerden
aan veerden op éérie
ééne
- Ik
—
. . ..
voorwaarde ....
spannende stilte
stilte;; er
er was
was nog hoop
hoop II Ze
Ze wachften
wachtten
Nieuwe spannende
benauwd.
En?? IJ vroeg
vroeg de
de pastor
pastor ongeduldig.
ongeduldig.
- En
—
mijuitdrukkelijk
uitdrukkelijken
enmet
met algemeene stemmen,
-— In geval
geval het
hetmij
dringend, aangeboden
aangeboden wordt
wordt1J Ik wil
wil niet
niet eens
eens stappen
stappen aan,
aan.
dringend,
wenden of eenige
eenige aanvraag
aanvraag doen.
doen.
wenden
Koomaert's ooren
ooren klonk dit
dit als
als een
eenverraad.
verraad. Z66
Zóó had
In Koornaert's
dokter als
alsvriend,
vriend,tegen
tegenhem
hemniet
nietgesproken.
gesproken. Waar
Waarwas
was
de dokter
en zijn
zijn voorstel
voorstel om het Koornaert
Koomaert
bedeesde weigering
weigering nu en
zijn bedeesde
over te
te laten
laten?
was er
er eene afspraak,
afspraak, een gemaakt
gemaakt en op,
op? 1I Of was
gezet spel
spel?
Zaten zij
zij er
er maar
maar voor
voor den
den vorm
vorm?
kreeg er
er
? Hij kreeg
? Zaten
gezet
vermoeden van
van omdat
omdat de
depastor
pastor 's dokters
dokters woorden
woorden niet
niet
een vermoeden
koud worden liet.
liet.
eens koud
Hij was
was recht
recht gesprongen,
gesprongen, had de
de armen
armen uitgegooid met
met
Hij
een
een luidruchtig
luidruchtig::
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toch niet,
-— Gho
Gho! Gho!
Gho! Gho!
Gho!dokter!
dokter! G'en
G' en peist
peist toch
niet, zeker?
zeker?
weet toch
toch met
met wien
wien ge
ge tetedoen
doenhebt1
hebt!We
Wezeien
zei enhet
hetdaar,
daar.
Ge weet
even,
Koornaert en
Messiaen zitten
zitten erbij
erbij —
- wij
wijzijn
zijnallen
allen
even, Koornaert
en Messiaen
t't' accoord,
accoord, heel
heel de
degemeenteraad
gemeenteraadenenheel
heeldedegemeente
gemeente—- zoudt
zoudt
613 heeft?!
heeft ?!
mensch vinden
die 't anders op
vinden die
gij één mensch
De pastor
pastor bleef
bleef recht
recht staan
staan met
metzijn
zijn buik
buik tegen
tegen de
de tafel
tafel
geleund
en
hij
sprak
maar
voort:
geleund en hij sprak maar voort :
-— g'
er bovendien
bovendien geen
stonde op dubben.
dubben. We
We
g' En
En moogt
moogt er
geen stonde
hebben een uitstekenden
uitstekenden burgemeester
burgemeester verloren,
verloren, de
de gemeente
gemeente
hebben
vraagt er
er een
een uitstekenden
uitstekenden terug.
terug. 't Ware zonde Gods
Gods moesten
moesten
vraagt
wij
zulk eene
eene gelegenheid
gelegenheid missen.
missen. Een
Eenman
mangelijk
gelijkgij
gij!
Lieve
wij zulk
! Lieve
hemel, gij zult
zult toch
tochnooit
nooitrusten
rusten—
- als
als ge
gemoest
moestrusten,
rusten, zijt
zijt
hemel,
dood' KQm,
gaan er
er ne
nekeer
keeropopdrinken,
drinken,newaar,
newaar, man,
mange dood
KQM, we gaan
ge
nen?!
Colete!!'
als de meid
meid in
in 't deurgat verscheen,
verscheen,
En als
11 1 .... En
nen
? ! Colete
zei hij
hij haar
haar met
met een
eenoogknipje,
oogknipje,halfluide
halfluide::
zei
-— Breng
er ne
ne keer
keereene
eeneboven
bovenininheur
heurgouden
goudenhaar
haar en
en
Breng er
wl!g—- wewevieren
vierenonzen
onzennieuwen
nieuwen
pak die
die karaf
karaf hier
hiermaar
maarweg
pak
Vive leIeroi
roi1I
burgemeester, vanavond.
burgemeester,
vanavond.Le
Leroi
roi est
est mort
mortI Vive
onderdanig en
en zonder
zonder eenige
eenigeverrassing
verrassing te
te
knikte onderdanig
Colete knikte
toonen. De
De mannen
mannen zaten
zaten ininafwachting
afwachting en
enwat
watbeduusd
beduusd
toonen.
onder
den onverwachten
onverwachten slag.
slag.
onder den
dat het
het nu
nualalopop't 'ttapijt
tapijtzou
zoukomen,
komen,
-— 'K en
meende niet dat
en meende
dokter glimlachend.
glimlachend.
merkte
merkte de dokter
Hij was
was overgehaald
overgehaald en
en zijn
zijnbedeesdheid
bedeesdheidmet
metde
delaatste
laatste
Hij
Wie kon
kon er
er
terughouding
terughouding was
was versmolten
versmolteninindien
dien glimlach.
glimlach. Wie
zoo iets
iets weerstaan?
weerstaan? Messiaen
Messiaen zelf
zelfzat
zatalalwelgezind,
welgezind,ininafwach,
afwachWatviel
vielererKoornaert
Koornaert nu
nu nog
nog
ting
van de
de feestelijkheid.
feestelijkheid. Wat
ting van
datafgeloopen
afgeloopen scheen
scheen?
\Vatbaatte
baatte 't zijne
bedillen aan
aan iets
ietsdat
te bedillen
? Wat
afgunst te laten
laten zien
zien?
Vooruitliever,
liever,met
met't 'tgebaar
gebaar dat
dat hij
hij
afgunst
? Vooruit
't
vriend van
van harte
harte gunde.
gunde. Inwendig
Inwendigwas
washij
hijovertuigd
overtuigd
't zijn
zijn vriend
dat
hij meesterlijk
meesterlijk zijn
zijn kans
kans verdedigd
verdedigd had
had en
endat
datzijn
zijnzuster,
zuster,
dat hij
hier geweest,
geweest, het
niet beter
beter zou gedaan
gedaan hebben.
hebben. En
En
ware ze
ware
ze hier
het niet
toch
zal
ze
spijtig
zijn
en
de
schuld
op
mij
leggen,
meende
toch zal ze spijtig zijn en de schuld op mij leggen, meende
hij,
terwijl drukte
drukte hij
hij den
den dokter
dokterde
dehand,
hand,gelijk
gelijkMessiaen
Messiaen
hij, en terwijl
't gedaan
bij den
dl!ngelukwensch
gelukwenschmeumelde
meumeldehij
hijiets
ietswaar,
waar"
't
gedaan had
had en bij
woordje:: aoude
«oudevriend»,
vriend»,kon
konverstaan.
verstaan.
van
pastor enkel
enkel 't'twoordje
van de pastor
schuimwijn werd
ontstopt met
een feestknal
feestknal en
en de
de
De schuimwijn
werd ontstopt
met een
roemers kralend
kralend vol
vol geschonken.
geschonken.
hooge roemers
den goeden
goeden uitval
uitvaleneneeneen
lang,
gelukkigbestuur,
bestuur,
-— Op
Op den
lang,
gelukkig
stelde
de
pastor
als
heildronk
in.
stelde
pastor als heildronk in.
Ze klonken
klonken de
deglazen
glazenover
overtafel
tafelenendronken
dronkenden
deneersten
eersten
Ze
L
n22
1.
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beker
Daarna haalde
haalde de
depastor
pastorcigaren
cigaren uit,
uit, om,
om~
beker rechtstaande.
rechtstaande. Daarna
dat de
de pijp
dat
pijp daar
daar niet goed
goed bij
bij paste,
paste, bij
bij zulken
zulk en drank
drank en
en het
het
viertal
weer neer,
neer, opgelucht
opgelucht en
en tevreden
tevreden als
als na
na het
het
viertal zette
zette zich
zich weer
afhandelen
Aan 't kaartspel
afhandelen eener
eener moeilijke
moeilijke zaak.
zaak. Aan
kaartspel dacht
dacht geen
van de
de vier.
van
vier. Ze
Zehadden
hadden teteveel
veeldeugd
deugdom
omnu
numaar
maar los
losweg
weg
Degalm
galm hunner
hunner woorden
woorden ging
ging door
door de
de opene
opene
te
babbelen. De
te babbelen.
ramen over
over den
den tuin
tuin waar
het stil w
ramen
waar het
was
in de
demaneklaarte.
maneklaarte.
. as in
doorherinnerd
herinnerd
Koornaert, die er
er rechtover
rechtoverzat,
zat,werd
werdererplots
plotsdoor
aan 't
geen in
in zijn
't geen
zijn hof,
hof, dezen
dezen nacht
nacht tetegebeuren
gebeuren stond.
stond. 't'tGe,
Ge~
aan
dacht
ontstemde hem
hem en
en zijn
zijn voornemen,
voornemen, van
van hieruit
hieruit gezien,
gezien,
dacht ontstemde
kwam hem
hem kinderachtig
kinderachtigen
en roekeloos
roekeloosvoor.
voor. Dat
Dat gevoel
gevoel men,
menkwam
gelde met
gelde
met de
deontgoocheling
ontgoocheling van
van daareven
daareven in
in eene
eene lusteloos,
lusteloosheid en
heid
en 't't vooruitzicht
vooruitzicht der
der dagen
dagen in
in de
de toekomst
toekomst scheen
scheen hem
hem
futloos en
enderf.
derf. Eene
Eenealgemeene
algemeenekleinmoedigheid
kleinmoedigheidovermeesterde
overmeesterde
hem. Hij
hem.
Hijstond
stondmet
meteen
eenminachting
minachtingvoor
voorzijn
zijneigen
eigenfiguur.
figuur.
in andere
Ware 't in
andere omstandigheid,
omstandigheid, hij
hij zou
zouzoeken
zoekenaf
afte
te schepen
schepen
met
eene uitvlucht
uitvlucht om alleen
alleen te
te zijn
zijn en
en zich
zichteteversmoren
versmoren in
in
met eene
treurige
bedenkingen. Maar
Maar hij
hijmocht
mochtgeen
geenmistevredenheid
mistevredenheid
treurige bedenkingen.
laten zien
zien en
laten
en ook,
ook, —
- de
de pastor
pastor had
had eene
eene nieuwe
nieuwe flesch
flesch doen
doen
boven halen
halen en
en zijn
zijn glas
glas stond
stondweeral
weeralvolgeschonken
volgeschonken —
- wat
wat
boven
moest
hij doen?
doen ? De
De drank
drank liep
liep zoete
zoete binnen
binnen en
en de
dedampen
dampen
moest hij
der welgezindheid
welgezindheid kriebelen
kriebelen hem
hem naar
naar 't't hoofd
hoofd;; hij
hij voelde
voelde
der
zich behagelijk
behagelijk hier
met die cigaar
cigaar en
en liet
liet zich
zich meéglijden
meêglijden in
in
zich
hier met
zachte onverschilligheid
onverschilligheid voor
voor alal't'tgeen
geenhem
hemdaareven
daareven nog
nog
een zachte
zoo driftig
driftig bejaagd
bejaagd had.
had.
muggen gonsden
gonsden rond
rond dedelamp,
lamp,dede
krekelskriepten
kriepten
De muggen
krekels
Wat was
wasalal
buiten —
- er
er heerschte
heerschte een
een prachtige
prachtige zomeravond.
zomeravond. Wat
buiten
andere daarbij
daarbij? ? Koornaert
op neer
neer van
van uit
uit de
de
't andere
Koornaertblikte
blikte er
er op
hem had
had kunnen
kunnen beroeren
beroeren
hoogte;; hij
hij glimlachte
glimlachte om
om 't geen hem
hoogte
en in
in opperste
opperste sereniteit
sereniteit voelde
voelde hij
hij zich
zich weer
weer de
de oude
oude die
die
en
alle nietigheden
nietigheden verheven
verheven is.
is. Een
Eenhandvol
handvoltabak
tabaken
enhet
het
boven alle
hem dat
dat berooien?!
berooien? I En het leven
burgemeesterschap I 1wat
burgemeesterschap
wat kon
kon hem
de schoone
schoonegang
gangder
derdagen
dagenom
omte te
genieten,zonder
zondermeer.
meer.
zelf, de
genieten,
andere zou
zou hij
hij laten
laten voorbij
voorbij gaan
gaan zonder
zonder er
er zich
zich in
in tete
AI 't andere
Al
mengen. Wat
Wat scheelde
scheelde hem
hemdedegemeente
gemeenteenendede
menschen?
mengen.
menschen
?
geen hem
hem eerst
eerst met
met spijt
spijt gesteken
geste ken had,
had, kon
kon hij
hij nu
nuals
als
En 't't geen
zijn voordeel
voordeel beschouwen
beschouwen:: hij
hij glimlachte
glimlachte van
van voldoening
voldoening bij
bij
zijn
gedacht dat
dat Elvire
Elvire nu met
met den
den zoon
zoonvan
vanden
denburgemeester
burgemeester
't't gedacht
huwen zou
...
zou. ....
Maar 't't gedacht
gedacht aan
aan Agatha
Agatha gooide hem
hem weer
weer uit
uit de
detevre,
tevreMaar
denheid. En
En medeen
medeen kwam
kwam het
het besef
besefaan
aanzijn
zijneigen
eigenijdelheid
ijdelheid
denheid.
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uitkijken met
met een
een grijns
grijns van
van spijt
spijt:: omdat,
omdat, gelijk
gelijk Agatha
Agatha
zeggen zou,
zou, hij
hij zelf
zelfhad
hadmoeten
moetenburgemeester
burgemeesterzijn
zijn1 I
zeggen
Maar daar
daar zat
zat dedepastor,
pastor,stralend
stralendwelgezind,
welgezind,tetezweeten
zweeten; ;
Maar
daar
dokter, de
de eerlijke
eerlijke dokter,
dokter, die
die 't verdiende, die de
daar zat
zat de
de dokter,
man
was; daar
daar zat
zat Messiaen,
Messiaen, die
die aan
aan geen
geen wrok
wrok ooit
ooitdacht.
dacht.
man was;
En
Koornaert zelf
zelftrachfte
trachtte dus
dus zijn
zijn houterig
houterig strak
strak gezicht
gezicht te
te
En Koomaert
ontplooien op dat
dat niemand
niemand ooit
ooitvermoeden
vermoedenzou
zouwat
watererachter
achter
ontplooien
gebeurd was.
was.
gebeurd
zou het
het weten,
weten, dat
dat hij
hij 't ding naar
naar zichzelf
zichzelf had
had willen
willen
Wie zou
toehalen?
afgedaan —
- er
er niet
niet meer
meer aan
aan denken.
denken.
toehalen ? 't Was afgedaan
En tezelfder
tezelfder tijde
tijde '.t:t besluit
besluit gemaakt
gemaakt was,
was, dook
dookde
dekwelgeest
kwelgeest
En
met
zijn spot weer
weer boven
boven en
enstookte
stookteererdedemogelijkheid
mogelijkheidweer
weer
met zijn
tusschen van
van:: verrassingen
verrassingen en
enonverwachte
onverwachtegebeurtenissen
gebeurtenissen1 I
tusschen
Op
laatste oogenblik
oogenblik kon
kon de
dezaak
zaaknog
nogkeeren,
keeren, Men
Men ziet
ziet
Op 't't laatste
meer —
- in
in de
de boeken
boekenvooral.
vooral.En
EnKoornaert
Koornaertgaf
gaftoe,
toe, want
want
het meer
zijn zin
zin stond
stond ereropopomom
in de
gewoonste
zakenverwikke,
verwikkezijn
in de
gewoonste
zaken
te verwachten.
verwachten.
lingen te
Zou
hij nu
nu 't andere ook
ook door
door zijne
zijne vingers
vingerslaten
latenvervlieten
vervlieten?
?
Zou hij
Zou de
de dag
dag nu
nuvoorbij
voorbij gaan
gaan zonder
zonder dat
dat ereriets
ietsgebeurde
gebeurde als
als
hem al
al
er
zooveel kans
kans was
wasop
opzware
zwaregebeurtenissen
gebeurtenissen?
er zooveel
? 't Zou hem
zeer spijten.
spijten. Hij
Hij verlangde
verlangde toch
toch naar
naar iets.
iets. Dat
Datandere
anderehing
hing
te zeer
van hem
hem zelf
zelfafaf;
hijkon
konhet
hetleiden
leidennaar
naareigen
eigenwil,
wil,zonder
zonder
van
; hij
tusschenkomst van anderen.
anderen.
tusschenkomst
Men
zou het
hethem
hemvoor
voorden
denmond
mondniet
nietwegpraten
wegpraten;; als
als hij
hij
Men zou
maar zijn
vreesachtigheid kon
overwinnen —
- den
stoot
maar
zijn eigen
eigen vreesachfigheid
kon overwinnen
den stoot
- en
en zijn
zijngemakzucht
gemakzuchtbemeesteren.
bemeesteren.
geven —
Wie weet
weet watvoor
watvoor gevolgen
gevolgen die
die zaak
zaak niet
niet hebben
hebben kon,
kon, als
als
hij
ze zwaar
zwaardoorvoerde
doorvoerde1I?
Hetwas
wasbesloten
besloten:: dit
dit zou
zouhem
hem
hij ze
? Het
vergoeden voor 't verlies van 't andere
vergoeden
andere 1I
scheen welgezind,
welgezind, terwijl
terwijl
praatte mede
in 't gezelschap,
Hij praatte
mede in
gezelschap, scheen
zijn
gedachten met
met zijn
zijn eigene
eigeneaangelegenheden
aangelegenheden bezig
bezigwaren.
waren.
zijn gedachten
En hoe
hoe meer
meer de
deavond
avondvorderde,
vorderde, hoe
hoezenuwachtiger
zenuwachtiger hij
hij ver,
ver.
En
langde
om
zijn
voornemen
uit
te
voeren.
langde om zijn voornemen uit te voeren.
In
hun luidruchtige
luidruchtige redekaveling,
redekaveling, had
had geen een het
het belletje
belletje
In hun
hooren
luiden aan
aan de
de voordeur.
voordeur. Maar
Maar Colete
Coletestak
stakvoorzichtig
voorzichtig
hooren luiden
't hoofd
hoofd binnen
binnen met
boodschap
Mientje daar
daar was
was
met de
de bo
‘ odschap dat:
dat : Mientje
Ruyfeleinde moest
om
menheer den
den dokter,
dokter, dat
dathij
hijnaar
naar 't Ruyfeleinde
om menheer
bij
vrouw Polfliet.
Polfliet.
bij vrouw
het halveling
halveling verwachtend,
verwachtend, verklaarde
verklaarde de
de dokter,
dokter,
-— 'K was
was het
zonder
toonen om
om de
de stoornis.
stoornis.
zonder misnoegdheid
misnoegdheid te
te toonen
is in
inplaats
plaats van
vantetegaan
gaanslapen
slapen1Iloech
loechMessiaen.
Messiaen.
-— Dat is
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—
- We zijn
zijn dat
datgewend,
gewend, zegde
zegde de
de dokter.
dokter. Vrouw
Vrouw PoMet
Polfliet
nog erger
erger aan
aan toe
toe dan
dan ikik—
- 't kan
kan wel voor
voor
misschien nog
is erermisschien
den nacht
nacht zijn.
zijn.
heel den
dokter vertrok
vertrok met
meteen
een
hertelijkenafscheidsgroet
afscheidsgroeten
en
De dokter
hertelijken
dank van
van den
den pastor.
pastor.
den dank
stappenwant
want:
zag er
er een
een reden
reden in
in om
omook
ookopopte te
stappen
:
Messiaen zag
hofstede
1 Maar
was morgen
morgen vroeg
vroeg dag
dagopopde de
hofstede
1 Maarhij
hijmoest
moest
't was
eerst de
de flesch
flesch helpen
helpen ledigen.
ledigen.
nog eerst
op 't hof en
en schenken
schenken ze
ze mij
mij zulk
zulk geen
geen bier!
bier! loech
loech
- Ja,
Ja, op
—
hij en
en reikte
reikte zijn
zijn glas,
glas, en
en zette
zette zich
zichweer.
weer.
hij
Koomaert vond
vond het
het een
eenwille,zijn
wille-zijnen
eneen
eengelukkig
gelukkigtoeval
toeval
Koornaert
dat hij
hij den
denweg
wegmet
metden
dendokter
dokterniet
nietmoest
moestafleggen
afleggen —
- dat
dat
dat
hij ontzien
ontzien hebben,
hebben, want
want huichelen
huichelen viel hem
hem te
te lastig
lastig en
en
zou hij
moeilijkheden wilde hij
hij niet
nietverwekken.
verwekken.
moeilijkheden
nu voort
voortwas
wasdedeopgeruimdheid
opgeruimdheidvergaan
vergaanen
ende
desamen,
samenVan nu
spraak
Depastor
pastorwas
wasvermoeid
vermoeiden
enscheen
scheenvaak
vaak
spraak verflauwd.
verflauwd. De
krijgen;; want
want hij
hij knikkebolde
knikkebolde nu
en dan
dan en
en liet
liet de
de pijp,
pijp,
te krijgen
nu en
die hij
hij pas
pasonsteken
onstekenhad,
had,herhaaldelijk
herhaaldelijk neerzinken.
neerzinken. Telkens
Telkens
die
omwakker
wakkerteteblijven,
blijven,maar
maar geeuwde
geeuwde
schrikte
hij weer
weer op,
op,vocht
vochtom
schrikte hij
en liet
liet zich
zich eindelijk
eindelijk geheel
geheelovermeesteren
overmeesteren zoodat
zoodat hij
hij luide
luidetete
en
snorken zat.
zat.
een laatsten
laatsten keer
keer in en
en dan
dan stonden
stonden
schonk nog een
Messiaen schonk
zij
gemaakt gerucht
gerucht op
op om
omden
denpastor
pastortetewekken
wekkenen
enheen
heen
zij met gemaakt
gaan.
te gaan.
boer moest
moest den
dennoordkant
noordkantuit
uitnaar
naarden
denSchakeldriesch,
Schakeldrieseh,
De boer
zoodat Koornaert
Koomaert van eerstenaf
eerstenaf alleen
alleen stond
stond om
omden
denweg
wegnaar
naar
af te
te leggen.
leggen. Nu
Nuzou
zou
onderwege.eerst
eerstzijn
zijnverweer
verweer
huis
huis af
hijhij
onderwege,
dat Agatha
Agatha hem
hem morgen
morgen uchtend
~chtend te
tekeer
keer
gereed
maken tegen
gereed maken
tegen dat
ging om
om heur
heur teteovertuigen
overtuigen:: dat
datzij
zij het
hetzelf,
zelf,ininzijn
zijn geval,
geval, niet
niet
beter zou gedaan
gedaan hebben.
hebben.
beter

WAAROM?
WAAROM ?
H.
TEN OEVER.
OEVER.
H. TEN

Waarom, 0o God, dien
dien 'k somtijds
Waarom,
somtijds voel
In
liefde en
en schoonheid,
schoonheid, in
in 't harmonisch
In liefde
hartnonisch
Deinen
mijner ziel op
op rhythmus
rhythmus van
van gedachten
gedachten
Deinen mijner
En
gevoelens dièr
dièr ziel,
ziel, waarin
waarin de
de mijne
mijne
En gevoelens
Zich gaarn
gaarn verliest —
- waarom
waarom toch is
is mijn
mijn hart
hart
Zich
diep doorsneden
doorsneden door
door de
de voren
voren van
vanden
dentwijfel
twijfel?
Zoo diep
?
Waarom
trilt elke
elke vezel
vezel pijnlijk
pijnlijk bij
bij 't'tontleden
ontleden
Waarom trilt
Van
wat, spontaan
spontaan genoten,
genoten, worden
worden zou
zou
Van wat,
hoogste zins,
zins- en
enzielsverrukking
zielsverrukking beide,
beide,
T ot hoogste
Tot
Waar 't leed
levens schuw
schuw voor
voor weg
wegzou
zoukrimpen
krimpen
Waar
leed des levens
In
valen schememacht
schemernacht,, waaruit
waaruit het
verhief?
In valen
het zich verhief?
Waarom
schijnt uw licht
licht zoo
zoo zelden
zeldenklaar
klaar
Waarom toch
toch schijnt
En onbewogen
onbewogen in
in het
hetbrandpunt
brandpunt van
van mijn
mijn denken
denken,,
En
Maar siddert
meest, of
of kille,
kille, grille
grillenachtwind
nachtwind
Maar
siddert meest,
Er langs
langs zijn
zijn adem
adem stuwt,
stuwt, zoodat
zoodat de
deschimmen
schimmen
Er
Van mijn
mijn gedachten
gedachten spookachtig
spookachtig op den
den wand
wand
Van
Mijns
harten roeren
roeren in lugubren
lugubren schijn?
schijn?
Mijns harten
Waarom
wordt liefde
liefde—
- angst?
angst?Waarom
Waaromwordt
wordtschoonheid
schoonheid—Waarom wordt
pijn?
pijn ?
Waarom wordt 't't stralende
stralende mysterie
mysterie van
van Uwe
Uwe levenskracht
levenskracht
Waarom
heelaldoordringen
doordringen,,
En levensvolheid,
levensvolheid, die
die 't'theelal
En
bleek in
inmij,
mij,als
als't 'tmorgenlicht
morgenlicht iningrauwen
grauwenherfstdag,
herfstdag,
Zoo bleek
Wen de
de zon
zonhaar
haar rouw
rouw uitviert
uitviert ininkille
killekamer
kamer,, zwaar
zwaar
Behangen
loodgrijs floers
floers in
in starre
starre plooi
plooi?
Behangen van
van loodgrijs
?
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WAAROM?
WAAROM ?

Waarom,, waarom
waarom?
dan mijn
mijn ziel
ziel niet
niet staag
staag
Roept dan
Waarom
? Roept
diepten van
van verlangen
verlangen naar
naar Uw
Uw heil
heil,,
Uit diepten
wond ren glans,
glans, dat
datdie
diededebinnenkaam'ren
binnenkaam'ren
Uw wondren
mijnen geest
geest zacht
zacht kieuren
kleuren met
met het
hetmorgenrood
morgenrood
Van mijnen
begrijpen van
van Uw
Uw diepste
diepstewezen
wezen?
Van 't't zoet begrijpen
?

En ik
ik begrijp
begrijp nbg
nog niet
niet —
- raw
nog niet1
niet 1 Als
Als dieren,
dieren, fel
fel op
op roof,
roof,
En
Zoo werpen,
werpen, ach,
ach, hoe
hoe vaak,
vaak, de
dewreedste
wreedstetwijfelingen
twijfelingen
Zich
plots op
op 't zielebeeld, dat
Zich plots
dat liefde
liefde en
en schoonheid
schoonheid schiep
schiep....
....
En in
in de
deworstling
worstlinggaat
gaatmijn
mijnzielekracht
ziele krachtverloren,
verloren,
En
En
vlucht, het
het schoon
schoon gelaat
gelaatvan
vanfelle
fellesmart
smartverwrongen,
verwrongen,
En vlucht,
't Geluk
- en
en laat
laat mijn
mijn droeve
droeveziel
zielalleen
alleenenenledig
ledigdaar
daar11
Geluk —

0
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A. ZELLING.
ZELLING.

Het was
was den
deneersten
eerstenavond
avondnanaSylvester
Sylvesterdat
dathet
hetgeschiedde.
geschiedde.
De gansche
gansche dag
dagwas
wasgeladen
geladengeweest
geweestvan
vanhet
hetjeugdkrachtige,
jeugdkrachtige,
0,zoete
zoeteweekheid,
weekheid,
waarmede
nieuwe jaar
jaar was
waarmede het
het nieuwe
was gezaaid.
gezaaid. 0,
wijde
de
hoe kort
veel
hoe
kort woont
woont ge
geininons
onshart.
hart.Helaas,
Helaas,te te
veelgelijken
gelijkenwij
fakirs,
een zaadje
zaadje zienderoog
zienderooglaten
latenopgroeien
opgroeientot
toteen
eenplant
plant
fakirs, die een
van vollen
van
vollen wasdom.
wasdom. Nauw
Nauw isishet
hetjonge
jongejaar
jaarontkiemd
ontkiemden
envan
van
zacht,
groen uitgesproten,
uitgesproten,ofofwij
wijverhaasten
verhaastenwilsstar
wilsstarzijnen
zijnen
zacht, teer groen
groei, en
dede
rnildheid
weer
mildheidenenliefelijke
liefelijkebroosheid
broosheid—
en spoedig
spoedigisisweer
die het
het wondere
wondere van
vanhet
hetleven
levenzijn
zijn—
- uit
uitons
onsmidden
midden weg,
weg,
die
en rijst
rijst stug
dor het
het hout
hout op
opder
derbofte
bottealledaagschheid...
alledaagschheid ...
en
stug en dor
Maar ik
wilde uu spreken
spreken van
van dien
dien avond,
avond, waarin
waarin een
een ster
ster
Maar
ik wilde
van wonder
wonder licht in
in mijne
mijne ziel
ziel schoot.
schoot.
van
Ik had
had de
deschemering
schemering zien
zien dalen,
dalen, en
enden
denavondstond
avondstond half
half
Ik
mijn venster
venster verdroomd,
verdroomd, in tevreden
tevreden berusting
berusting over
over ge,
gevoor mijn
leden marteling
marteling en
en onmacht.
onmacht. Stilaan
Stilaan doorvoer
doorvoer mij
mij bij
bijverren
verren
leden
klokkenklank de
zalig voedende
voedende stroom
stroom van
van nieuwe,
nieuwe, kloeke
kloeke
klokkenklank
de zalig
voornemens.
Het overstelpte
overstelpte mij
mij met
metschallend
schallendjucheisah,
jucheisah, ver,
vervoornemens. Het
mijn houding,
houding, ontsluierde
ontsluierde het
hetbooze
boozeoog
oogtot
toteen
eenreinen
rein en
jongde mijn
blik, die
die vir,
vèr,heel
heelverver
verlaten
straten*zag
'zag en
enopsloeg
opsloeg
blik,
in in
de de
verlaten
straten
den hemel,
hemel, die
diemet
metwolkenbanken
wolkenbanken verdonkerd
verdonkerd was.
was.
tot den
zoutder
dereenzaamheid
eenzaamheiddrong
drongzich
zichtegen
tegenmijn
mijngehemelte,
gehemelte,
Het zout
en de
de wanden
wanden van
van het
hetvertrek
vertrek leken
leken terug
terug tetewijken,
wijken, zoo
zoovol
vol
de duistere
duistereruimte
ruimtewas
wasvan
vanwijding,
wijding,terwijl
terwijlmijn
mijnziel
zielgloeide
gloeide
als de
van het
het loutervuur
loutervuur der
derbegeestering,
begeestering, dat
datdaarin
daaringenadevol
genadevol
van
was. Als
Alstrouwe
trouweoogen
oogen
straaldennaastbije
naastbijelantaarns
lantaarns
neergedaald was.
straaiden
vredig schijnsel
schijnsel tegen
tegen de
deruiten,
ruiten,die
diezoo
zoo
reinwaren
warenheden,
heden,
een vredig
rein
zoo rein
rein als
alskerkvensters.
kerk vensters.
Het hart
hart was
was mij
mij boordenstoe
boordenstoe vol
volvan
vanzoeten
zoetenvrede,
vrede,enenmij
mij
docht dat
dat ik
ik behoedzaam
behoedzaam zoo
zoo moest
moestblijven
blijvengeleund
geleundaan
aanden
den
docht
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om niets
raampost, om
niets te
te verspillen
verspillen van
van den
den overvloed
overvloed van
van den
den
genadedauw.
eensklaps, in
inde
deschemerlichte
schemerlichtestilte,
stilte,kraakte
kraakteeen
eenbank
bank
Doch eensklaps,
achter
en een
eenbeklemmende
beklemmende schrik
schrik leegde
leegde in
in eenen
eenen de
de
achter mij,
mij, en
overmaat mijner
stilte. Angstig,
Angstig.
overmaat
mijner blijgemoede
blijgemoede overgave
overgave aan
aan de stilte.
droef
mij om
om —
- 't was
Niets?? Was
Was het
het niet
niet
droef keerde
keerde ik
ik mij
was niets.
niets. Niets
een
bittere vermaning,
vermaning, om
om evenwichtig
evenwichtig te
te blijven
blijven en
en tetever,
ver#
een bittere
mijden
al te
te zoete
zoete versmelting
versmelting des
Ikhoorde
hoorde
mijden de
de al
des gemoeds?
gemoeds? lk
den
bitsen klop
klop niet
niet meer,
meer, en
en zachtkens
zachtkens bedaarde
bedaarde het
het storm,
storm.
den bitsen
tot
oude
regelmaat.
De
duisternis
wierd
bons
end
hart
weer
bonsend hart weer tot oude regelmaat. De duisternis wierd
dik, het
het vertrek
vertrek stroomde
stroomde leeg,
leeg, en
ende
destille
stilleeenzaamheid
eenzaamheid besloeg
besloeg
koud en
en ijl
ijl —
- het
het venster
venster bevaagde.
bevaagde. Het
Het bangde
bangde mij.
mij ...
Zoo
koud
. . Zoo
klein de
de mensch
mensch toch
toch zijn
zijn kan,
kan, op
opverheffing
verheffingineenen
ineenenweer
weerin
in
klein
donkere
donkere benarring
benarring verstooten.
verstooten.
Ik ontstak
ontstak een kaars,
kaars, en smeulde
smeulde —
- uit
uit een
een onbewust
onbewust zich
zich
Ik
uitend verlangst
verlangst naar
naar terugkeerende
terugkeerende wijding
wijding—- een
eenscherfje
scherfje
uitend
fijne slierten
slierten rankte
rankte de
zoete damp
damp op en
en verza,
verzawierook. In
wierook.
In fijne
de zoete
digde de
de droefgeestige
droefgeestige kamer
kamermet
metvertroostenden
vertroostenden geur,
geur, die
die
digde
deed klateren.
klateren. En
En ik
ik trad
trad op
op de
de piano
piano toe,
toe,
muziek in
muziek
in me
me op deed
betastte gebedsinnig
gebedsinnig de
slanke toetsen,
toetsen, en
en liet
liet toen
toen zacht,
zacht, en
en
betastte
de slanke
fijn
- maar
maar 0,
nooit fijn
fijn genoeg
genoeg —
- de
dedonzen
donzenbloemenguir,
bloemenguir.
fijn —
o, nooit
lande daarover
daarover strijken,
strijken, welke
in zijn
zijn mystieke
mystiekeeerste
eerste
lande
welke Chopin in
der nocturnes
nocturnes aan
aan het
het klavier
klavier hechtte.
hechtte. Of
Ofbeeldt
beeldtdie
diezwaar,
zwaar.
der
moedige zang
den tocht
tocht uit
uitvan
vaneen
eengevangen
gevangen ziel
ziel op
op een
een
moedige
zang den
spookschip
over
een
maanlicht.beplengd
toovermeer?
Mijn
spookschip over een maanlicht,beplengd toovermeer? Mijn
gedachten
den zwaar,aromigen
zwaar.aromigen aloë.damp,
en
gedachten vernevelden
vernevelden in
in den
aloë,damp, en
slechts vaag
vaag herinner
herinner ikikmij,
mij, na
nadezen
dezenmelancholischen
melancholischenzwanen,
zwanen.
Händel gespeeld
gespeeld te hebben.
hebben. Mijn
Mijn
zang
nog het
hetLargo
Largovan
van1-Findel
zang nog
gedachten
uit het
het onder,
onder.
gedachten versmolten
versmolteninin blinkend
blinkendwit,
wit, en
en uit
bewustzijn vloeiden
mij bij
bij het
hetmysterieuze
mysterieuze Largo
Largo deze
deze
bewustzijn
vloeiden mij
in::
woorden in
Onreikbaar zaligheid
Onnoembaar statigheid
statigheid
Spreekt
uw klanken.
klanken.
Spreekt uit
uit uw
Vragen
tempeldak
Vragen een tempeldak
Wierook
in kringen
kringen strak
strak
Wierook in
nà~ranken.
Die het
het lied
lied ni,ranken.
't Is
het donker
donker wordt
wordt
Is of het
Of alle
alle hartstocht
hartstocht dort
dort
Of stilte
stilte intreedt
intreedt ....
..
Dàn
ruischt een hemeltoon
hemeltoon
Dan ruischt
Breekt
luister schoon
schoon
Breekt door
door met luister
In 's Hemels
....
Hemels lichtkleed
lichtkleed...
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Toen gebeurde
gebeurde het
het wondere.
wondere.
De zoldering
zoldering wierd
wierdweggedragen,
weggedragen, en
envan
vaneen
eenblinkenden
blinkenden
hemel schoot
een groote
groote ster
ster neer,
neer, die
die als
als een
eenhelle
helleopaal
opaalom
om
hemel
schoot een
mij begon
begon rond
rondtetezweven,
zweven,dede
mysterie-bezwangerderuimte
ruimte
mij
mysterie,bezwangerde
blauwwitten schemerglans
schemerglans zettend.
zettend. Een
Eengeheimzinnige
geheimzinnigewarre,
warre.
in blauwwitten
ling
ontstond, welke
welkemij
mij ininschijndoode
schijndoodeverdooving
verdoovingbracht.
bracht.
ling ontstond,
eerder verstorven
verstorven klanken
klankenwelden
weldenterug
terugmet
metorchestrale
orchestrale
De eerder
breedheid, bestarreld
bestarreld met
engelschoone bijtonen,
bijtonen, die
die omhoog
omhoog
breedheid,
met engelschoone
zinderden
sterrevonken. De
Dewanden
wandendreven
drevenweg
wegals
alszwarte
zwarte
zinderden als sterrevonken.
waden
in den
den wind,
wind, enendedegrond
grondwerd
werddoorzichtig
doorzichtig als
als glas
glas
waden in
Het leek,
leek, ofofmen
menmijn
mijn
over
phosphoresceerend groen
over phosphoresceerend
groen licht.
licht. Het
schijndood
lichaam op
rijzen naar
naar een
een hoog
hooggewest,
gewest,
schijndood lichaam
bp deed
deed rijzen
waarheen
weg van
vansterren
sterrenleidde.
leidde.Deze
Dezehemelvaart
hemelvaart was
was
waarheen een
een weg
helderderverschij,
verschijomstuwd van
van vage
vage gestalten,
gestalten, die
diesteeds
steedstottot
omstuwd
helderder
mij bp
opwilden
wildendringen,
dringen,maar
maardan
danweer
weeraarzelend
aarzelend
ning
naar mij
ning naar
terugweken.
hoegrauw
grauw ook
ookwederom
wederomversluierd,
versluierd. mijn
mijn denken
denken ver,
ver.
Ai, hoe
toch immer
immer ininopperste
opperstegelukzaligheid
gelukzaligheidbij
bijde
deherinnering
herinnering
rozigt toch
aan dat
dat wondere
wondere tijgen
tijgen naar
naar dien
dien machtigen
machtigen tempel,
tempel, waar
waar ik
ik
aan
Hetwas
waseen
eenDom,
Dom,die
diemij
mijmystisch
mystisch de
de
toen ben
ben ingeleid.
ingeleid. Het
toen
openbaring van
de zee
zeemoet
moethebben
hebbenopengelegd,
opengelegd,want
wanthet
hetwas
was
openbaring
van de
mij te
te moede,
moede, ofofikikover
overeen
een
stiI.glad
smaragdgroenwater,
waterer
er mij
stil,glad
smaragdgroen
mijden
denhemelkoepel
hemelkoepelmet
metde
desterreteekens
sterreteekens
vlak
ging, met
metboven
bovenmij
vlak ging,
in
het ontzagwekkend
ontzagwekkend gewelf.
gewelf. Zonnen
Zonnenenen
manenstraalden
straalden
in het
manen
machtig licht
lichtdoor
doorde
demonumentale
monumentalekerkramen.
kerkramen. In
In diepsten
diepsten
een machtig
ootmoed zou
zou ikikweggezonken
weggezonkenzijn
zijninindedekoele
koelevloersteenen,
vloersteenen,
ootmoed
mij was
was beginnen
beginnen te
te
als niet
niet de
dewonderster
wondersterwederom
wederomrond
rond mij
als
mij door
dooreen
eenblauwwitten
blauwwittenschemerglans
schemerglans vergund
vergund
cirkelen, en
en mij
cirkelen,
deze Dom
Dom gevuld
gevuldwas
wasmet
metwezens,
wezens,
had gewaar te worden.
worden, dat
dat deze
die schoone, menschelijke
menschelijke trekken
trekken hadden.
Zij waren
waren geknield
geknield
hadden. Zij
in
banken, en
en hadden
hadden het
het edel
edelgelaat
gelaat gewend
gewend naar
naar een
een
in banken,
dat
mij
vreemd
als
muziek
aandeed.
Het
priesterloos altaar,
altaar, dat mij vreemd als muziek aandeed. Het
scheen
ik schoone,
muziek zag,
zag. en
tegelijk of
of
scheen mij,
mij, of ik
en tegelijk
schoone, gewijde muziek
de tabernakel
tabernakel lichtte
lichtte als
als één
êên groote
groote monstrans.
monstrans. Verder
Verder was
was
de
doodstil in
indedeimmense
immenseruimte,
ruimte,zoodat
zoodatdede
zachtjuichende
juichende
het doodstil
zacht
Domvulde,
vulde,zich
zichvermengend
vermengend
geestelijke
muziek alleen
alleen den
den Dom
geestelijke muziek
myrrhe-geuren.
met myrrhe,geuren.
Stilaan
dewonderster
wondersterzijn
zijngeheimzinnige
geheimzinnigeschemer,
schemer.
Stilaan doofde de
glanswarreling
zonk ik
ik met
met een
een felle
fellevaart
vaart
glanswarrelingrond
rondmij,
mij,en
en plots
plots zonk
door den
den golvenvloer
golvenvloer terug,
terug, door
doordonkere
donkerediepten
dieptenheen,
heen, langs
langs
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sterren, die een
een droeve
droeve fijne
fijnemuziek
muzieksponnen
sponnenininheur
heur
eenzame sterren,
vurigen banenloop
banenloop —
- naar
naar de
de aarde
aarde weerom.
weerom.
vurigen
En toen
toen ik
ik van
van de
debetoovering
betooveringgeslaakt
geslaaktwerd
werd—
- ik
ikbeyond
bevond
En
aan den
denraampost
raampostteteleunen
leunen—- wierd
wierdmij
mijmet
meteen
een
mijzelf weer aan
klankrijke stem,
stem, als
als die
dieregelrecht
regelrecht uit
uitden
denhooge
hoogekwam,
kwam,
volle, klankrijke
mij hevig
hevigontzeftede,
ontzette de, toegevoegd
toegevoegd:
en mij
:
«Zorgt dat
dat gij een
een der
der onzen
onzen wordt!»
wordt 1»
«Zorgt
Dàt was
was het
het wonder
wonder —
- de
begenadigdheid. En
En toch
toch dool
dool
de begenadigdheid.
Dit
nachtelijks rond
rond sindsdien,
sindsdien,met
metden
denvertwijfelden
vertwijfeldenangstschrei
angstschrei
ik nachtelijks
in het
het verscheurde
verscheurde hart.
hart.

GEDICHTEN.
A. ZELLING.
ZELLING.

KOMMERVOLLE
KOMMERVOLLE NACHT.

Mij bangt
bangt...
... dat
dat ik 't geluid
geluid
Van 't Hooge niet
niet steeds hooren mag,
mag,
Verdwaald
ziek, der
der wanhoop
wanhoop buit,
buit,
Verdwaald en
en ziek,
eIken levensdag
Blind rondtast
rondtast elken
Aan luister
luister vrèemd, verscheurd
smart...
verscheurd van smart.
..
o0 nacht,
vrede mij
mij op 't hart.
nacht, drup
drup vrede
Mijn bidden
bidden stijgt
stijgt niet
niet op ten
ten hooge,
Mijn
De wil
wil schiet
schiet ininzijn
zijnkracht
krachttekort,
tekort,
In twijfel
twijfel ligt de
de moed
moed gebogen,
gebogen,
In
De bloesem mijner
mijner ziel verdort.
verdort.
0, help mij,
mij, leidgeest, breng
mij rust
rust
breng mij
Den vredesdauw, die matheid
matheid kust.
kust.
Den ganschen dag,
met den
den avond
avond deelt
deelt
dag, die met
vale, koude
koude dingen,
dingen,
Eenzelfden schijn
schijn op
op vale,
Zoek
ik naar
naar iets,
iets, naar
naar iets
iets dat
dat heelt
heelt
Zoek ik
Gescherfd geloof
geloof van
van 't vreugdig zingen
Gescherfd
In
dagen, door
door liefde
liefde hoog
hoog geheiligd
geheiligd In jonge dagen,
Wien
Wien'- dat
ontvalt gaat
gaat eeuwig
eeuwig onbeveiligd.
onbeveiligd.
dat ontvalt

—
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Moet ik
ik mijn
mijn pelgrimstochten
pelgrimstochten staken
staken
Nu 't oor werd
werd döof
en
't
oog
is blind
blind getuurd?
doof
geest ook
ook over
overkrochten
krochten waken
waken
Moest niet
niet de geest
Waarin
ziel zoo
zoo felle
fellepijn
pijnverduurt?
verduurt?
Waarin de
de ziel
Kan ik dan
dan nog
gelooven ?
Kan
nèg aan u, mijn
mijn genius, gelooven?
En toch -— ik moet
0,
help
mij
weer
naar boven.
mij
—
naar
mbet — o,
mij eens
eens aanzegd in
stille wanhoopsuren
Ja, 't is
in stille
is mij
wanhoopsuren ::
nid alleen!
alleen!
«Gij
kleingeloovig mensch,
mensch, waant u toch niet
aGij kleingeloovig
Wij waren
waren rond
rond uw
uw ziel
ziel -— richt dan geen muren
nturen
redeloos verdriet,
verdriet, van
van nutteloos
Van redeloos
nufteloos geween:
zijn bij
bij u, tot troost en
hulp bereid
Wij zijn
en hulp
Sta
op! van
van schuldenlast
schuldenlast bevrijd.»
Sta bp!
Heeft dan
dan mijn
mijn hart
hart zoo
zoo steenverstarden bodem,
Heeft
Dat levenszaad als
er geen
en wortel
wortel schiet?
als dit er
geenen
juich ook tot
tot mij de oden,
Breek
Breek door
door toch,
toch, zon,
zon, juich
Die gij
gij voor
voor anderen
anderen zingt,
zingt, maar nooit in
in mijn
mijn verdriet.
verdriet.
Ik sta
sta alleen
alleen -— alleen
ongeloof,
alleen in ongeloof,
Voor
sterren
blind,
voor
inspraak stom
...
Voor sterren blind, voor inspraak
stom en
en doof
doof...

GEDICHTEN.

HEMELSCHE MACHT.
Niet aldus
aldus geklaagd
geklaagd
Niet aldus gekreten
Wat voor 't oog vervaagt
vervaagt
Sloeg onrust uit den Keten,
Keten,
Dien Scheppershand
wond.
Scheppershand drie-eenig
drie,eenig wond.
In
bezinnen voelt de
de mensch
In stil bezinnen
Zich aan
Zich
aan den
den Oergeest hecht verknocht
En heilbegeerig drijft
zijn wensch
drijft zijn
Naar
Hem, die
die 't Heelal samenvlocht
samenvlocht
Naar Hem,
Tot êên-zijn
bestond.
êên,zijn met
met Wie 't Al bestond.
Al wat
wat beneden
beneden
Derft den
den vrede,
vrede,
Lijdt
verleden
Lijdt aan verleden
Onzinnige smart.
smart.
Richt hóóg
bede
1166g uw
uw bede
Tijg
uit de
de steden,
steden,
Tijg uit
Onzaalge reeden,
reeden,
Waar
nog mart.
mart.
Waar ge nog
Vrees
dan
geen
zeeën,
Vrees
geen zeeën,
Draag
weeën,
Draag alle weeën,
Zoek
in de
de starren
Lod( in
—
- En
En niet
niet bij
bij menschen —
Wat zij u ontwarren,
alle wenschen,
Verhoort alle
zegen
Geeft uu Gods zegen
Geeft
duistere wegen.
Op duistere
Doch om dit te
te lezen
gij eerst
eerst wezen
wezen
Moet gij
Rein van
van gemoed.
gemoed.
Rein
dan dit
dit weten
weten
Wil dan
zonde moet
moet vergeten
vergeten
G' uw zonde
'Lijk uw
Vader dat
dat doet.
doet.
'Lijk
uw Vader
in genade
genade leven
Want in
Is:: ZELFVFRGEVEN.
ZELFVFRGEVEN.
IS
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E zon
gaat weg.
weg.
DE
zon gaat
D
Het avent
ave nt en
en de
delage
lagewolken,
wolken,die
die
hijgendjagen
jagennaar
naar het
het
hijgend
Zuiden, razend
razend door
door·•en
over elkaar,
elkaar, dol
dol van
vandoodsangst,
doodsangst,
Zuiden,
en over
hulpeloos
hulpeloos in den
den storm,
storm, die
die koldert
koldert en gilt
gilt en
en vliegt
vliegt van
van de
de
daken
de wolken
wolken en
en wiir
wééropopdededaken,
daken,als
alsbezeten
bezeten van
van
daken op de
zinnelooze woede,
woede, —
- de
de lage
lage wolken
wolken slieren
slieren mei
meêininhunnen
hunnen
zinnelooze
vaart het
licht, dat
dat nog
nog tracht
tracht zich
zich teteklampen
klampenaan
aande
dehuizen,
huizen,
vaart
het licht,
aan
boomen, aan
aan alles
alles wat
wat schuiling
schuiling bieden
bieden wil
wiltegen
tegen den
den
aan de boomen,
bulderbas en
enwaaraan
waaraan de
demoede
moededag
dagnog
noglijkt
lijkttetehangen
hangen
dollen bulderbas
slierten en
en plakken,
plakken, aan
aan flarden
flarden geslagen
geslagen
gekleefd in grillige
grillige slierten
door den
den wind.
wind.
door
Het
avent en
en ikikben
ben
alleenin in
kamer,waar
waarschimmen
schimmen
Het avent
alleen
dede
kamer,
hun vreemd,
vreemd, onbegrepen
onqegrepen werk
werk gaan
gaan doen.
doen ....
...
Steeds
komen er
er miér.
méér....
steeds miér,
méér, en
en ze
zezeggen
zeggen iets,
iets,
Steeds komen
. . . steeds
ze zeggen
zeggen iets
iets over
over mij
mij en
en fluisteren
fluisteren over
over dingen
dingen die
die ik
ik niet
niet
ze
ken
ken.....
...
Wat gebeurt
gebeurt er
er toch
toch?
?
't Is of
of de
de lucht
lucht gespannen
gespannen is van
van iets,
iets, dat
dat komen
komen moet
moet en
en
niet kan,
kan, of
of vergeefs
vergeefs de
de dag
dagvraagt
vraagt naar
naar wijding
wijding en
en stilte
stilteom
om
niet
kunnen sterven.
sterven.
te kunnen
Buiten
in de
de duinen,
duinen, aan
aandedezee
zeevooral,
vooral,grijpt
grijptsoms
soms de
de
Buiten in
wanhoop van
van den
den overwonnen
overwonnen dag
dag ons
onsaan
aanmet
metheftig.weeë
heftig-weeë
wanhoop
van onbegrepen
onbegrepensmart
smart die
die ergens
ergens gebeurt,
gebeurt, wiár,
wáár,waarom
waarom
emotie van
weten
niet, we
weweten
wetenallién
allééndat
datleed,
leed,nameloos,
nameloos,groot
groot
weten we niet,
leed drukt
drukt om
om ons
onsheen
heenenenwewe
luisteren
zien
naarhet
hetlicht,
licht,
luisteren
enen
zien
naar
strekkenmoeten
moeten
dat
sterft in hopelooze
hopelooze angst
angst en
enhet
hetisisofof
dat sterft
wewe
strekken
de armen
armen en
en vragen
vragen om
omtoch
tochhulp
hulpaan
aannog
noggrooter
grootermacht
macht
de
dan
van nacht
nacht en
en duisternis.
duisternis.
dan die van
En
pas als
als alles
allesweg
wegis,
is,weg
wegalle
alledroefenis
droefenis om
omdoodgefolterd
doodgefolterd
En pas
leven, alle
alle rouw
rouw om
om verloren
verloren glans
glans en
en blijdschap
blijdschap wig,
wèg, voelen
voelen
leven,
we dat
dat het
het ook
ook z66
zóógoed
goedis isenenzetten
zettenwe
weons
onstottotberusten,
berusten,
we
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niet
om den
den dag
dagdie
diezeker
zekerweer
weer
komenzal,
zal.mans
maa,r om
om het
het
niet om
komen
endat
datde
degroote
grooteBron
Bron
zeker
weten dat
dat het
het Licht
Licht eeuwig
eeuwig isis en
zeker weten
maar
zoon' beetje
beetje glimlacht
glimlacht om
om onze
onzekleine
kleineangsten
angsten en
en niet
niet
maar zoon'
denkt
aan toornen
toornen om
om ons
onsgemis
gemisaan
aanvertrouwen.
vertrouwen.
denkt aan
En dan
dan kan
kan het
het gebeuren
gebeuren dat
dat we
we plotseling
plotseling het
het Licht
Licht z66
zóó
En
nabij
weten. dat
dat het
hetisisalsof
alsofonze
onze
zielererdoor
dooromvangen
omvangenwordt
wordt
nabij weten,
ziel
en heffen
heffen moet
moet de
de oogen
oogennaar
naarzijn
zijnvreemden
vreemden glans.
glans.
en
O. dan
gebeurt het
het Wonder
Wonder1I
dan gebeurt
0,
wonder dat
dat we
weverwachten
verwachten van
van onze
onze kindsheid
kindsheid af
af en
en
Het wonder
dat ons
ons openbaring
openbaring zou
zou zijn
zijn van
van hoogste
hoogstewijding
wijdingen
enpuurste
puurste
dat
schoonheid.
dat zalven
zalven zou
zouons
onstottotIT6égst
h6ógstbegenadigden
begenadigden in
in
schoonheid, dat
één enkel
enkel oogenblik.
oogenblik.
één
Zoo God
God schiep
schiep den
den mensch
mensch uit
uit klei,
klei. zoo
zoodachten
dachten wij
wij ons
ons
zijn.tottotwezens
wezensvan
vanenkel
enkel
herschapen uit
grove stof
stofdie
diewewezijn,
herschapen
uit de grove
licht en kleur
kleur en
en geluid.
geluid.
licht
het Wonder
Wonder1I
Door het
we wachtten
wachtten van
van onze
onzekindsheid
kindsheidafafenenvertrouwden
vertrouwdendat
dat
En we
En
het komen
komen zou,
zou. lang
lang nog
nogtoen
toenwe
wegeen
geenkinderen
kinderenmeer
meerwaren.
waren.
het
Tot we
we begrepen,
begrepen. dat
datininonze
onzematerie
materiewonderen
wonderen niet
niet ge,
gebeuren en dat
dat lichtwezens
lichtwezens niet
nietbestaan
bestaan kunnen
kunnenininhet
hetramme,
rammebeuren
lend leven
leven van
van allen
allen dag.
dag.
lend
En
toen wisten
wistenwe
wedat
dattèch
tochhet
hetWonder
Wondergebeurt,
gebeurt.telkens
telkens
En toen
als
we er
er om
om vragen
vragen in
nacht.
. . ..ininalleroot,
allerootals we
in allerdiepsten
allerdiepsten
nacht
moedigste overgave
overgave en
dat het
het isis:: het
het eeuwige
eeuwigeLicht,
Licht.dat
datons
ons
moedigste
en dat
aanraakt en
dat maar
maar wat
wat glimlacht
glimlacht om
om onze
onzekleine
kleineangsten
angsten
aanraakt
en dat
en niet
niet denkt
denkt aan
aan toornen
toornen om
omons
onsloochenend
loochenendgemis
gemisaan
aan
en
vertrouwen.
Tot we
we het
hetin in
duizendstemmigenvreugdejubel
vreugdejubelruischen
ruischen
duizendstemmigen
hoorden van
van de
detrillende
trillendelichtsnaren
lichtsnarendie
diezich
zichspannen
spannentusschen
tusschen
hoorden
hemel en
en aarde
aarde in
in stillen,
stillen. hoogen
hoogen winternacht,
winternacht. tot we
we het
het tete
hemel
hooren
vermochten in het
hetgeurenbeladen
geurenbeladen kleurenlied,
kleurenlied. dat
dat
hooren vermochten
zingenopopzon%hellen
zon. hellen zomerdag en in den
den blijen
blij en
bloemenweiden zingen
galm
die zwelt
zweltuit
uithoogen
hoogentorentop,
torentop.beierend
beierendover
oversluimerstille
sluimerstille
galm die
aarde de
vreugde om
om het
hetChristuskind.
Christuskind.
aarde
de vreugde
Weest stil,
stil. weest
weest héél,
héél.11661
héél stil
het komt,
komt. het
hetvreemde,
vreemde.
stil als het
wondere Wonder.
en zegt
zegt het
hetniemand.
niemand. Schuw
Schuwviuchten
vluchtendoet
doet
wondere
Wonder, en
het
voor de
de schefterklanken
schetterklanken van
van het
het wetend
wetend leven.
leven.
het voor
Het isis het
hetallerfijnste
allerfijnste van
van uu zelf,
zelf. ininoogenblikken
oogenblikken dat
dat het
het
Het
opgestegen en
envoor
vooruuzichtbaar
zichtbaar is
is in
in
uit
uw diepste
diepste ziel
ziel isisopgestegen
uit uw
subtiele onstoffelijkheid.
onstoffelijkheid.
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Laat
Laat het zijn
zijn zangen
zangenvoor
vooruuzingen,
zingen,zijn
zijnglans
glansvoor
vooruuschijnen
schijnen
laten,
maar spreek
niet, denk
denk niet.
niet.
laten, maar
spreek niet,
De gedachte
gedachte zelfs
zelfs isisvan
van tetegrove
grove stof
stofvoor
voor het
het Wonder
Wonder
en
jaagt het
het tetevlucht
vluchtnaar
naarde
deonbereikbare
onbereikbare landen
landen waar
waar het
het
en jaagt
sluimerend
wachtend om
om te
te worden
worden opgewekt
opgewekt door
door de
de
sluimerend ligt,
ligt, wachtend
totmachtspreuk
machtspreuk inin
tooverwoorden,
die de
de zwijgende
zwijgende mensch
mensch tot
tooverwoorden, die
formule
bindt.
formule bindt.
kracht zonder
zonder stof,
stof, die
die een
een
Bezworen,
onfeilbaar, door
Bezworen, onfeilbaar,
door de kracht
is.
menschenziel
menschenziel is.

o
Maar nu
zal zeker
zeker het
het Wonder
Wonderniet
nietgebeuren
gebeuren .....
Maar
nil zal
Onder de
de lage
lage lucht,
lucht, die
diehijgt
hijgtvan
vanbenauwenis,
benauwenis, leeft
leeft en
en
Onder
zwoegt rondom
rondom me,
me, als
alssaamgedreven
saamgedreven door
doordemonen
demonen met
met slag,
slagbekken en
en schelle
schelle fluit,
fluit, onrust
onrust en
enbewogenheid
bewogenheidenendaardoor,
daardoor,
bekken
door
het
onmiddellijk
nabije
van
die
onrust,
die
ik
branden
door het onmiddellijk nabije van die onrust, die ik branden
voel
diepininme
meontwaakt
ontwaakt iets
ietsdat
dateeuwen,
eeuwenvoel in
in m'n
m'n hoofd,
hoofd, isisdiep
lang
daar gebonden lag,
lag, ininsluimerende
sluimerendezelfvergetelheid.
zelfvergetelheid.
lang daar
0, het
het rukt
rukt aan
aan zijn
zijn koorden
koorden en
en trapt
trapt en
en beukt
beukt tegen
tegen de
de
wanden
van zijn
zijn kerker
kerker en wil
wil meêdoen
meêdoen aan
aan het
het wilde
wilde feest
feest
wanden van
van toomeloozen
toomeloozen hartstocht,
hartstocht, dat
nu gevierd
gevierd wordt.
wordt.
van
dat nu
of het,
het, los
losvan
vanme,
me,een
eenlevend
levendwezen
wezen is,
is, dat
dat in me
't Is
Is of
dat ziet
ziet met
metheldere
heldere oogen
oogen de
demooie,
mooie,diepe
diepeharts,
hartswoont en
en dat
woont
tochtkleuren,
woeste paarsch
paarsch en
en rood
rood en
en geel,
geel, die
diesieren
sieren
tochtkleuren, het
het woeste
deze orgie
orgie van
van drift
drift en
en onrust.
onrust.
deze
alles in
in me
memeé
meêtrilt
triltenenschudt
schudt
doorhet
hetwoeste
woesterukken,
rukken,
Tot alles
door
het groot
groot en
en sterk
sterk begeeren
begeeren van
van het
het
gaat meé
meê verlangen
verlangen door
gaat
door het
onbekende,
naar de
dewilde
wildevreugde
vreugdevan
vanlaaienden
laaiendenhartstocht,
hartstocht,
onbekende, naar
naar genot
schoonheid en
en emotie.
emotie.
naar
genot en schoonheid
Een
tasten naar
naar het
het Wonder
Wonder!!
Een tasten
Maar niet
niet naar
naar het
het Wonder,
Wonder,dat
datals
alszacht
zachtschijnend
schijnend licht
licht
Maar
ontroert de ziel,
ziel, die
die vragend
vragend wacht
wacht inindiepe
diepeduisternis,
duisternis,maar
maar
ontroert
naar een
een wonder,
wonder, dat
dat komt
komtopopdonderwolken
donderwolkenenenbliksemvuur.
bliksemvuur.
naar
Dat brandt
brandt en
enblakert
blakert als
als felle
fellefakkels,
fakkels, vreemd
vreemd valsch
valsch be,
belichtend
onbekende gelukslanden,
gelukslanden, waarheen
waarheen de
het volle
volle
lichtend onbekende
de weg het
is.
leven lijkt,
lijkt, maar
maar waarvan
waarvan het
leven
het bereiken
bereiken de
de dood is.
Niet het
het Wonder,
Wonder, dat
datgedragen
gedragenwordt
wordt op
ophet
hetzilver
zilver van
van
Niet
dat
zacht
suizelende engelenwieken
engelenwieken teer
devoot, maar
maar een
een dat
zacht suizelende
teer en devoot,
geweldig
ons
omvat,
en
meevoert
in
gierende
vaart
naar
het
geweldig ons omvat, en meevoert in gierende vaart naar het
pulver ons
ons verknette,
verknettekleurengeweldige vlammenfeest,
vlammenfeest, dat
kleurengeweldige
dat tot pulver
ren zou in
in één
één ondeelbaar
ondeelbaar oogenblik.
oogenblik.
ren
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0, het
verlangen, het
woest verlangen
verlangen om te
te worden
worden mee,
meehet verlangen,
het woest
gesleurd, verniefigd
vernietigd te
te worden
worden ininschoonheidsdeliratie,
schoonheidsdeliratie, het
het
gesleurd,
onzInnig,
einde grootsch
grootsch en
en
elmzinnig,woest-weemoedig
woest,weemoedigvragen
vragen om
om het einde
tragisch
tragisch 1J.••••
...
Als nu
nu kwam
kwam het
hetstille
stilleLichtwonder,
Lichtwonder, ik
ik zou
zouhet
hetwillen
willen
Als
grijpen met
m'n sterke
sterke armen,
armen, wreed
wreed vasthouden
vasthouden zijn
zijn tea.
teêr
grijpen
met m'n
wezen, lachend,
lachend, hoonlachend
hoonlachend om
de zachtheid
zachtheid van
van z'n
z'n glans,
glans,
wezen,
om de
om z'n
z'n onmacht
onmacht me te
te brengen
brengen in
in de
devuurfeesten,
vuurfeesten, die
die nil
nu om
om
om
gevierd worden.
worden.
me gevierd
En verschrikt
verschrikt en
verbaasd zou het
het vàn
vàn me
me ijlen
ijlen en
en nooit
nooit
En
en verbaasd
Wonder..... .
zou ik
ik het
het wéérzien,
wéérzien, het
het stille,
stille, wondere
wondere Wonder
zou
Maar
vreezen doet
doet het
hetdededol,sombere
dol.sombereenenkleurflikkerend
kleurflikkerend
Maar vreezen
felle hartstochtwoelingen
hartstochtwoelingen en
vèr blijft
blijft het
hetervan
ervan.....
felle
en vèr
Goddank .....

et.
qfy3
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ET isiswellicht
wellichtniet
nietmisplaatst
misplaatst,, zoo
zoodeze
dezehistorische
historische
H ET
H
beschouwingen met
met de
deopmerking
opmerking beginnen,
beginnen, dat
dat som,
sombeschouwingen
migen nog
nog steeds
steeds geneigd
geneigd zijn
zijn Evolutie
Evolutie en
enDescendentie
Descendentiemet
met
migen
elkander te
verwarren. Het
Het zoude
zoude mij
mij hier
hiertetever
vervoeren,
voeren,
elkander
te verwarren.
enikik
zoo ik
ik de
deverschillen
verschillen uitvoerig
uitvoerig uit
uiteen
eenging
gingzeften
zetten i 1en
zoo
moet
merken,
moet er
er mij
mij toe
toebepalen
bepalenopopte te
merken,dat
datdedeEvolutieleer
Evolutieleer
oud is,
is, terwij1
terwijl de Descentietheorie
Descentietheorievan
vanbetrekkelijk
betrekkelijkrecenten
recenten
zeer oud
datum is.
DeEvolutieleer,
Evolutieleer, de
deovertuiging,
overtuiging, dat
dat alal het
het be,
be.
datum
is. De
staande
geworden is,
staande geleidelijk
geleidelijk geworden
is, laat
laat zich
zich met
met elke
elke philoso,
philosoofgodsdienstige
godsdienstige wereldbeschouwing
wereldbeschouwing vereenigen.
vereenigen. De
De
phische of
phische
descendentieleer, die
die aanneemt,
aanneemt, dat
dathet
heteene
eene(langs
(langsnatuurlijken
natuurlijken
descendentieleer,
ofdoor
doornatuurlijke
natuurlijke krachten)
krachten) uit
uit het
het andere
andere ininlichame,
lichame.
weg of
voortgekomen,behoort
behoortover
overhet
hetalgemeen
algemeenbij
bijeene
eene
lijken
zin isisvoortgekomen,
lijken zin
Ditneemt
neemtniet
nietweg,
weg,dat
datde
de
materialistische
materialistische wereldbeschouwing.
wereldbeschouwing. Dit
voortgekomen.
Descendentietheorie uit
de leer
leer der
derEvolutie
Evolutieisisvoortgekomen.
Descendentietheorie
uit de
Toen
men eenmaal
eenmaal had
had aangenomen,
aangenomen, dat
dat alles
alles niet
niet in
in dien
dien
Toen men
wij het
hetheden
hedenzien,
zien,maar
maarzich
zich
toestand geschapen
geschapen is,
is, waarin
waarin wij
toestand
geleidelijk
heeft ontwikkeld,
ontwikkeld,toen
toenmoesten
moestenzij,
zij,die
dienaar
naarnatuur,
natuur.
geleidelijk heeft
lijke
oorzaken hiervoor
hiervoor zochten,
zochten, ook
ook wel
welaannemen,
aannemen, dat
dat dan
dan
lijke oorzaken
het
eene uit
uit het
het andere
andere isis voortgekomen.
voortgekomen. Dit
Dit was
was dan
dan reeds
reeds
het eene
de eeuw
1 9cle
eene
descendentie, die
evenwel tot
tot het
het begin
begin der
der 19
eene descendentie,
die evenwel
alleen
voor de
dehemellichamen,
hemellichamen, de
de aarde
aarde en
en de
de vorming
vorming der
der
alleen voor
haar wording
wording
aardkorst
aardkorst vrij
vrij algemeen
algemeen werd
werd toegegeven.
toegegeven. Voor haar
zocht
men naar
naar physicalische
physicalische wetten.
wetten. Het
Het kon
kon evenwel
evenwel niet
niet
zocht men
uitblijven,
men dergelijke
dergelijke ideën
ideën ook
ook op
opdedeorganische
organische
uitblijven, dat
dat men
wezens
ging toepassen
toepassen en
en zij,
zij, die
diezulks
zulksdeden,
deden,kwamen
kwamen dan
dan
wezens ging
tot
eene descendentietheorie,
descendentietheorie, zooals
zooals wij
wij die
dietegenwoordig
tegenwoordig
tot eene
kennen.
Men moet
moet evenwel
evenwel niet
nietmeenen,
meenen, dat
dathet
hetaan
aan het
het
kennen. Men
menschelijk
dezelfde ver,
vermenschelijk denkvermogen
denkvermogen gemakkelijk
gemakkelijkviel
viel om
om dezelfde
klaring,
men voor
vooranorganische
anorganische voorwerpen
voorwerpenoorbaar
oorbaar achtfte
achttte
klaring, die men
1.
Zie; Het
ontstaan en
en wezen
wezen der
der Evolutie.theorie.
Evolutie,theorie. Vragen
Vragen des
destijds,
tijds. Mei
Meien
en
Het ontstaan
1. Zie:
Juni 1911.
1911.

HET
DER DESCENDENTIE.THEORIE.
DESCENDENTIE.THEORIE.
HE'T BEGIN DER

355

ook op
op organische
organische toe
passen; ; zelfs
zelfs een
een Kant
Kant weigerde
weigerde
ook
toe te
te passen
Het isishier
hier niet
niet de
debedoeling,
bedoeling, het
het al
al
dezen sprong
sprong te
doen. Het
dezen
te doen.
nietverdedigbare
verdedigbare van
vandezen
dezensprong
sprongteteonderzoeken
onderzoeken;; wij
wij
of niet
willen slechts
slechts nagaan,
nagaan, wie dien
dien het
het eerst
eerst gedaan
gedaan heeft
heeft en
en of
of
willen
er van
van hem
hemeen
eendraad
draad der
dercontinuiteit
continuiteit tot
tot de
demeer
meer bekende
bekende
er
descendentiemannen als
Lamarck en
Darwin loopt.
loopt.
descendenfiemannen
als Lamarck
en Darwin
geschiedenis der
der natuurwetenschappen,
natuurwetenschappen, die
in haar
haar
De geschiedenis
die nog in
kinderschoenen loopt,
kent vele
vele traditioneele
traditioneele opvaftingen,
opvattingen, die
die
kinderschoenen
loopt, kent
sedert
tientallen jaren
eene boek in
in het
het andere
andere boek
boek
sedert tientallen
jaren van
van het
het eene
overgenomen
worden en
en zoozeer
zoozeeralsalsvaststaande
vaststaandewaarheden
waarheden
overgenomen worden
gelden,
dat zij
zij een
eennader
naderonderzoek
onderzoekniet
nietmeer
meerschijnen
schijnen tete
gelden, dat
vereischen. •
vereischen.
deze behoort
behoort de
destelling,
stelling,dat
datJ.J.dede
Lamarckdedesfichter
stichter
Tot deze
Lamarck
der
descendentietheorie is,
evenwel geen ingang
ingang vond
vond en
en
der descendentietheorie
is, die
die evenwel
vergeten werd
werd tot
totCh.
eh.Darwin
Darwinzijne
zijnedescendenfietheorie
descendentietheorie had
had
vergeten
gebracht, die een
een triumphtocht
triumphtocht door
door de
de wereld
wereld zou
zouhouden.
houden.
gebracht,
Behalve Lamarck
Lamarck kende
als voorloopers
voorloopers van
van Darwin
Darwin
Behalve
kende men
men als
slechts
zulke natuuronderzoekers,
natuuronderzoekers, die aan
aan de
devariabiliteit
variabiliteit der
der
slechts zulke
soort
hadden geloofd.
geloofd. Maar,
Maar,alalisisdeze
dezeveranderlijkheid
veranderlijkheid der
der
soort hadden
soort een
een onmisbaar
onmisbaar bestanddeel
bestanddeel der
der descendentietheorie,
descendentietheorie, zoo
zoo
kan men
men zeer
zeer wel
wel een
eenaanhanger
aanhanger der
derveranderlijkheid
veranderlijkheid zijn
zijn en
en
kan
toch
theorie der
der descendentie
descendentie ten
teneenenmale
eenenmaleverwerpen.
verwerpen.
toch de theorie
Daarvan zijn
zijn genoeg
genoeg voorbeelden
voorbeelden bekend,
bekend, waarbij
waarbij wij
wij hier
hier
Daarvan
De overtuiging,
overtuiging, dat
datplanten
planten en
en
evenwel
zullen stilstaan.
stilstaan. De
evenwel niet
niet zullen
dieren
zekere grenzen
grenzen (die
(dieeen
eenieder
iederanders
anders stelde)
stelde) zich
zich
dieren binnen zekere
wijzigen kunnen,
was lang voor Darwin
Darwin zoo
zooalgemeen
algemeen verbreid,
verbreid,
wijzigen
kunnen, was
dat
men bijna
bijna alle
allenatuuronderzoekers
natuuronderzoekers van
van naam
naam tot
tot voor,
voordat men
loopers van
van Darwin
Darwin zou
zou kunnen
kunnen stempelen,
stempelen, zoo
zoo men
men deze
deze
loopers
overtuiging met
met de
de leer
leer der
der descendentie
descendentie op
op een
eenlijn
lijnplaatst.
plaatst.
overtuiging
Het
dus niet
niet geoorloofd
geoorloofd dit
dit te
te doen.
doen.
Het is dus
Wij vragen
vragen dus
dus hier
hier naar
naar den
denoorsprong
oorsprongder
dereigenlijke
eigenlijke
Wij
descendentietheorie
en
dan
hebben
wij
den
franschman
Benoit
descendentietheorie en dan hebben wij den franschman Benoit
de
Maillet als
als haren
haren vader
vader aan
aan te wijzen.
wijzen. Wel
Welwordt
wordtdeze
deze
de Maillet
de Maillet
Maillet wel
weleens
eensininhistorische
historischebeschouwingen
beschouwingen onder
onder de
de
de
voorloopers
genoemd, maar
maar meer
meer als
als eene
eene curio,
curiovoorloopers van
van Darwin genoemd,
siteit,
als iemand,
iemand, die
die niets
niets dan
danspot
spotverdient,
verdient,daar
daarhij
hijaan
aan
siteit, als
zee.meerminnen
dergelijke fabelachfige
fabelachtige wezens
wezens geloofde,
geloofde,
zee,meerminnen en
en dergelijke
Ditschrijft
schrijftdan
dan
waaruit
zijn voortgekomen.
voortgekomen. Dit
waaruit menschen
menschen zouden
zouden zijn
ook weder
weder de
de een
een van
vanden
denander
anderover,
over,zonder
zonderzich
zichdedemoeite
moeite
geven den
den «Telliamed»,
«Telliamed», het
het meest
meest beroemde
beroemde werk
werk van
van de
de
te geven
ofdoor,
doorMaillet, zelf
te lezen.
lezen. Anderen,
Anderen, die
die het
hetwel
wellazen
lazen of
Maillet,
zelf te
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bladerden, bezien
het licht
licht van
van onzen
onzen tijd
tijd en
en
bladerden,
bezienhet
het dan
dan nog
nog in het
vinden het
dan belachelijk.
belachelijk. Dezen
Dezen verliezen
verliezen geheel
geheel en
en al
al uit
uit
vinden
het dan
ooghoe
hoededenatuurwetenschappen
natuurwetenschappenereruitzagen,
uitzagen,voor
voorBuffon,
Buffon,
het oog
Linnaeus
anderen in
in 't midden der
der 18de
18d• eeuw
eeuw als
als haar
haar refor,
reforLinnaeus en anderen
mators waren
waren opgetreden.
opgetreden. Men
Men moet
moet dit
ditweten,
weten, men
men moet
moet
mators
zich op
op het
hetstandpunt
standpuntzijner
zijnertijdgenooten
tijdgenootenkunnen
kunnenplaatsen
plaatsen om
om
zich
een
de Maillet
Maillet rechtvaardig
rechtvaardig te
te beoordeelen.
beoordeelen.
een de
kan hie'
hiel de
debedoeling
bedoelingniet
nietzijn
zijnom
omhet
hetstandpunt
standpuntder
der
Het kan
natuurwetenschappen omstreeks
schetsen, daar
daar ons
ons dit
dit
natuurwetenschappen
omstreeks 1700
1700 te schetsen,
veel te
te ver
ver zou
zouvoeren
voeren '.1. Maar
Maar wel
welbeschikken
beschikken wij
wij over
over
veel
andere
om tetetoonen,
toonen,dat
datdedeMaillet
Mailletniet
nieteen
eenobscuur
obscuur
andere middelen om
auteur
was, die
die wel
weleens
eenseene
eene
stoutmoedigegedachte
gedachteheeft
heeft
auteur was,
stoutmoedige
uitgesproken, maar
daarna vergeten
Neen, hij
hij
uitgesproken,
maar spoedig
spoedig daarna
vergeten werd.
werd. Neen,
was daarentegen
daarentegen een
man, diens
diens werk
werk veel
veel gelezen
gelezen werd,
werd, die
die
was
een man,
invloed uitoefende
uitoefende en
ennanahonderd
honderdjaren
jarennog
nogniet
nietvergeten
vergeten was.
was.
Hiertoe
diene in
in dedeeerste
eersteplaats
plaatseene
eenedoor
doorD.D.Mornet
Mornet2 2
Hiertoe diene
opgemaakte
Hij verzamelde
verzamelde de
de catalogi
catalogi van
van 500
500 open,
openopgemaakte lijst.
lijst. Hij
bare bibliotheken
bibliotheken van
van Frankrijk
Frankrijk in
de 18de
18de eeuw
vast te
te
bare
in de
eeuw om vast
stellen:
natuurwetenschappelijke werken
werken toen
toenhet
hetmeest
meest
stellen : welke natuurwetenschappelijke
verspreid waren.
Hij vond
vond toen
toenhet
hetvolgende
volgende::
verspreid
waren. Hij
Buffon:
Histoire naturelle
naturelle générale
générale 220
220 exemplaren.
exemplaren.
Buffon: Histoire
Le
Pluche: : Le
Le spectacle
spectacle de
nature 99 vol. 1732
1732 etc.
etc. 206
206
Le Pluche
de la
la nature
exemplaren.
de Bomare
Bomare :: Dictionnaire
Dictionnaire raisonné
raisonné universel
universel d'his,
d'his.
Valmont de
toire naturelle.
naturelle. 33 vol.
vol. Paris
Paris 1764
1764etc.
etc.93
93exemplaren.
exemplaren.
toire
1742. 86
86exem,
exemArgenville:: L'
L' histoire
histoire naturelle
naturelle 1742.
Dezailler et Argenville
plaren.
Réaumur:: Mémoires pour
servir à l'l' histoire
histoire des
des insectes.
insectes. 6
Réaumur
pour servir
vol.
1734-42. 8282exemplaren.
exemplaren.
vol. 1734-42.
d'unphilosophe
philosopheindien
indien
de Maillet
Maillet:: Telliamed
T elliamed ou
ou entretiens
entretiens d'un
avec un
un missionaire
missionaire franqais
français sur
diminution de
la mer,
mer, la
la
avec
sur la
la diminution
de la
formation
de
la
terre,
l'
origine
de
l'
homme
etc.
1748
etc.
70
formation de la terre, l' origine de l' homme etc. 1748 etc. 70
exemplaren.
Dus behoorde
behoorde het
het werk
werk van
vande
deMaillet
Maillettot
totde
dezes
zesmeest
meest
beroemde boekwerken,
de 18de
18de eeuw
eeuw over
overnatuur,
natuur.
beroemde
boekwerken,die
die in
in de
wetenschappelijke onderwerpen
onderwerpen in
inFrankrijk
Frankrijk verschenen
verschenen zijn.
zijn.
wetenschappelijke
Voor ons
ons land
land kan
kanikikhieraan
hieraantoevoegen,
toevoegen, dat
dat ikikhet
hetwerk
werk
Voor
van de
de Maillet
Maillet in
in 5 5bibliotheken
bibliothekengezocht
gezocht en
en in
intwee
twee (den
(den
van
Haag,
Utrecht) gevonden
gevonden heb.
heb.
Haag, Utrecht)
1.
gemakkelijk overzicht
overzicht gaf
gaf:: J.J.S.S.Schrkider
Schröder o:Ueber
",Ueher den
den heutigen
heutigenZustand
Zustandder
der
1. Een gemakkelijk
1776.
Naturgcschichte». Leipziger
leipziger Magazin
Magazin 1776.
Naturgeschichte».
2. D. Momet.
Momet. Les
lessciences
sciences de
delalanature
nature en
enFrance
France au
au XVIIIc
XVIIle sicle.
siècIe.Paris
Paris1911.
1911.
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Een ander
ander bewijs
bewijs voor
voor de
debeteekenis
beteekenis van
vaneen
eenboek
boekkan
kan
Een
men vinden
vinden door
door te
te bepalen
bepalen hoeveel
hoeveeluitgaven
uitgavenerervan
vanversche,
versche_
men
Nuging
gingmen
menevenwel
evenwel
begin
der18de
18d• eeuw
eeuw nog
nog
nen zijn.
zijn. Nu
nen
inin
hethet
begin
der
niet zoo snel
snel tot
tot druk
druk over
overals
alsthans.
thans. De
Devoornaamste
voornaamste reden
reden
niet
was,
dat de
de wetenschap
wetenschap ofofwat
wathiervoor
hiervoordoorging,
doorging,de
depublieke
publieke
was, dat
w. z.z. de
deopvatting
opvattingder
dertoen
toenbovendrijvende
bovendrijvendekerke,
kerke_
opinie,
d. w.
opinie, d.
de gevoelens
gevoelens van
vanvorsten
vorstenhad
hadteteontzien,
ontzien,
lijke richting,
richting, of
lijke
of de
vooralle
alleuiteenzettin,
uiteenzettinen
deze waren
waren dikwijls
dikwijls zeer
zeer kitteloorig
kitteloorig voor
en deze
gen, die
die aan
aan materialisme
materialisme of
ofliberalisme
liberalisme herinnerden.
herinnerden. Daarom
Daarom
werden sommige
werden
sommige werken
werken vele
velejaren
jaren lang,
lang, jajazelfs
zelfsgedurende
gedurende
eene
geheele eeuw
eeuwuitsluitend
uitsluitendininafschriften
afschriftenverbreid
verbreiden
enwaren
waren
eene geheele
dan
slechts ininhanden
handenvan
vanzeer
zeeronafhankelijke
onafhankelijkeonderzoekers
onderzoekers
dan slechts
Zoo ging
ginghet
hetook
ookmet
methet
hetreeds
reeds inin1715
1715 1
en
philosophen. Zoo
en philosophen.
geschreven
werk van
van de
de Maillet.
Maillet. Malesherbes
Malesherbes berichfte
berichtte hier.
hiergeschreven werk
fameux qui
quiaaété
étépendant
pendantvingt
vingtans
ans
over
in 1750: «manuscrit
«manuscrit2fameux
over in
qu'on
a imprimé
entre
mains de
de tous
tousles
lesgens
gensdede
lettreset et
entre les
les mains
lettres
qu'on
a imprimé
depuis sous
sous le
Ie nom
nom de
de «Telliamed».
«T elliamed». Deze
Dezewoorden
woorden zeggen
zeggen
depuis
meer dan
dan tal
tal van
van herdrukken.
herdrukken. Maar
Maar ook
ook deze
dezeontbreken
ontbreken niet.
niet.
meer
eerste druk
drukkwam
kwam1735
1735teteAmsterdam
Amsterdamter
terperse,
perse,het
hetduurde
duurde
De eerste
evenwel
tot 1748
1748voor
voorhet
hetwerk
werkininden
denboekhandel
boekhandelkwam
kwam 3
evenwel tot
en
de eerste
eerste uitgave
uitgave draagt
draagt dan
dan ook
ook dit
ditjaartal.
jaartal. De
Devolgende
volgende
en de
uitgaven dragen
dragen de
de aanwijzing
aanwijzing Basle
Basle 1749,
1749, la Haye
Haye 1750
1750 en
en
uitgaven
1755,
Paris 1755,
1755, zoodat
zood atererdus
dus5 5fransche
franscheuitgaven
uitgavenverschenen
verschenen
1755, Paris
zijn.
eene engelsche
engelsche vertaling,
vertaling, die
die in
in. 1750
1750 het
het licht
licht zag
zag 4.
zijn. Verder
Verder eene
Zoeken
wij
thans
welk
gebruik
door
tijdgenooten
van
dit
Zoeken wij thans welk gebruik door tijdgenooten van dit
werk gemaakt
gemaakt werd.
werd. InIn1748
1748verschenen
verschenendede
eerstedeelen
deelenvan
van
werk
eerste
Buffon's beroemde
beroemde «Histoire
«Histoire naturelle
naturelle générale»,
générale», die
de vol.
vol~
Buffon's
die de
gende halve
halve eeuw
eeuw beheerschen
beheerschen zou.
zou. Het
Heteerste
eerstedeel
deelbracht
bracht
gende
«La theorie
theorie de
de lalaterre»
terre»enendaarin
daarinsloot
slootBuffon,
Buffon, die
dieoveral
overal
«La
het beste
beste uit
uitdedetoen
toen
bestaande
literatuurbijeenzocht,
bijeenzocht,zich
zich
het
bestaande
literatuur
ten
nauwste aan
aan de
de Maillet
Maillet aan.
aan. Malesherbes
Malesherbes (1.
(1. c.)
c.)protes,
protesten nauwste
dat Buffon
Buffon nu
nudeze
dezethéorie
théorie«ma
«ma
teerde
er krachtig
krachtig tegen,
tegen, dat
teerde er
théorie» noemde
de Maillet
Maillet niet
niet eens
eensciteerde.
citeerde. «Qu'
«Qu'est
estce
ce
théorie»
noemde en
en de
donc
qui
appartient
à
M.
de
Buffon
dans
cette
théorie
de
donc qui appartient M. de Buffon dans cefte théorie de lala
1.
auteur berichtte
berichtte zelf.
dat het
het werk
werk in
in 1715
1715en
en1716
1716ontworpen
ontworpenwerd.
werd.
1. De auteur
zelf, dat

2. G.
de Lamoignan
Lamoignan de
deMalesherbes
Malesherbes:: Observations
Observations .sur
sur l'l'histoire
histoirenaturelle
naturelle générale
générale
2.
G. de
224.1798.
1798.DitDit
werk
werd
omstreeks1750
1750ge$
ge.
et particulière
particulière de
Buffon. Vol.
Vol.I Ip. p.
et
de Buffon.
224,
werk
werd
omstreeks
schreven.
3. Volgens
Isidore Géoffroy
Géoffroy St.
Hilaire: : Hist. nat.
nat. gen.
gen. (Resumé
(Resumé des
des vues)
vues) t.t.II.
11.
3.
Volgens Isidore
St. Hilaire
Parijs. 1859.
1859.
Parijs,
4. F.
E. Krause
Krausc: : E.
E. Darwin
Darwin und
undseine
seineStellung
Stellungininder
derGeschichte
Geschichteder
derDescendenz.
Descenden:z.
lehre. p. 213,
213, Leipzig,
Leipzig. 1880.
1880.
lehre.
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term»
De hoofdgedachte,
die er
terre» schreef
schreef Malesherbes.
Malesherbes. De
hoofdgedachte, die
er aan
aan
ten grondslag
ten
grondslag lag,
lag, namelijk
namelijk het
het ontstaan
ontstaan der
der aarde
aarde uit
uitwater,
water,
ontleende
aan de
de Maillet,
Maillet, die
diedeze
dezegedachte
gedachteweer
weer van
van
ontleende hij
hij aan
Bemard
ontvangen kon hebben.
hebben.
Bernard Palissy
Palissy ontvangen
Goethe
schreef de
de bekende
bekende woorden
woorden e:Wie
«Wieverfåhrt
verfährt die
die
Goethe schreef
Natur um
urn Hohes
Hohes und
und Niederes
Niederes im
imMenschen
Menschen zu
zuverbinden?
verbinden?
Natur
Sie stellt
stellt Eitelkeit
Eitelkeitzwischen
zwischenhinein
hinein11)
I» Deze
Dezeijdelheid
ijdelheid toont
toont zich
zich
in de
de eerste
eerste plaats
plaats daarin,
daarin, dat
datmen
menzijne
zijnebreedere
breed ereuitwerking
uitwerking
van een
een oud
ouddenkbeeld
denkbeeld als
als iets
iets origineels
origineels geeft,
geeft, als
als of
ofniet
niet
van
alleen
de uitwerking maar
het denkbeeld
denkbeeld zelf
zelfgeheel
geheel
maar ook
ook het
alleen de
nieuw en
en dus
duszelf
zelfgevonden
gevonden waren.
waren. Men
Mennegeert
negeertdan
danzijne
zijne
nieuw
voorgangers. Deze
ijdelheid ontmoet
ontmoet men
men telkens
telkens weer
weer en
en zij
zij
voorgangers.
Deze ijdelheid
ontbreekt ook bij
bij de
deallergrootsten
allergrootsten niet.
niet. Daarvan
Daarvanzullen
zullenstraks
straks
ontbreekt
meerdere
volgen.
meerdere voorbeelden
voorbeelden volgen.
Al verzweeg
verzweeg Buffon
Buffon den
den naam
naam van
van de
de Maillet
Maillet in
in bovenge,
bovengenoemd
werk, zoo
zoo citeerde
citeerde hij
hijhem
hemtoch
tochopopandere,
andere,wel
welisiswaar
waar
noemd werk,
minder
gewichtige, plaatsen
plaatsen en toonde
toonde hierdoor,
hierdoor, dat
dat hij
hij hem
hem
minder gewichtige,
had
geraadpleegd. Ook
Cuvier I' en
en de
degeoloog
geoloog de
de Luc
Luc 2
had geraadpleegd.
Ook Cuvier
waardeerden hem
Vooral de
de laatste
laatste wijdde
wijdde hem
hem
waardeerden
hemals
als geoloog.
geoloog. Vooral
vele bladzijden,
bladzijden, alhoewel
alhoewel hij,
hij, als
als geloovig
geloovigkatEoliek,
katholiek,allesbehalve
allesbehalve
met
hem instemde.
instemde. De
DeLuc
Lucgaf
gafzelf
zelfdedereden
redenop,
op,waarom
waaromhij
hij
met hem
hem zoo
zoo uitvoerig
uitvoerig besprak.
besprak. 41
0:11 est
est connu
connu de
de tous
tous ceux,
ceux, qui
qui
hem
se
sont un
unpeu
peuoccupés
occupés de
dececeque
queleIemonde
mondea aété
étéautrefois,
autrefois,
se sont
il mérite
mérite donc
donc bien
bien qu
qu'on
l'examine.»
Deze
getuigenis
voor
on l'examine.» Deze getuigenis isisvoor
zij nogmaals
nogmaals toont,
toont, dat de T
elliavan groote
groote waarde
waarde, daar
daar zij
ons van
Tellia.
med algemeen
algemeen gelezen
Zoozouden
zoudenook
ookandere
andereschrijs
schrijmed
gelezen werd.
werd. Zoo
vers uit
uit dien
dientijd
tijdte te
noemenzijn,
zijn,die
diehem
hemmeer
meerofofminder
minder
vers
noemen
recenseerden 3,3 zooals
Voltaire 4. Het staat
staat vast,
vast,
uitvoerig recenseerden
zooals ook Voltaire
dat
Goethe dit
ditwerk
werkmenigmaal
menigmaalgeraadpleegd
geraadpleegd heeft
heeft en
en wel
wel
dat Goethe
alleen in
in de
deeerste
eersteperiode
periodevan
vanzijn
zijnlange
langeleven
levenmaar
maar ook
ook
niet alleen
in de
dejaren
jaren1806
1806enen1816
18165.5•Het
Hetwas
wasdus
dusnanahonderd
honderdjaren
jaren
in
1.
critiqué par
Voltaire fut applaudi
applaudi par
par Buffon
Buffon et
et par
par Cuvier,
Cuvier, schreef
schreef de
de
par Voltaire
Maillet critiqué
1. Mail\ct
Biographie universelle.
universelle.
Luc:: Lettes
Lettres physiques
physiques etetmorales
morales sur
surl'l'histoire
histoire de
de lalaterre
terre etetdedel'l'homme.
homme.
2. De Luc
Paris-La I-Iaye
11. p.
p. 269-354.
269-354.Lettre
LettreXLI—XLIV.
XLI-XLIV.
Paris—La
Haye1778-79.
1778-79. Vol. II.
anneés litteraires
litteraires (1748-1752).
p. 135.
135. Berlin
Berlin1736.
1736.La
La
Clément : Les
Les cinq
cinq anneés
(1748-1752). t.t. I p.
3. Clémcnt:
Porte:
Observations sur la
la littérature
littérature moderne
moderne ttIp
304-331.
Porte: Observations
I p 304-331.
Moland. Paris
Paris 1877-1882
1877-1882 (50
(50 vol)
vol) t.t. X.
X.p.p.175,
175, 183
183
Oeuvres publiés
publiés par
par L.
L. Moland.
4. Oeuvres
t.
XXI p.
p. 331.
331. t.t. XXVII
XXVII p.
p. 156,
156, 221.
221.
t. XXI
de nieuwe
nieuwe te
te Weimar
Weimar verschenen
verschenen uitgave
men de
de
In de
uitgave van
van Goethe
Goethe vindt
vindt men
5. In
Bel, 13.
13. Nachtråge
Nachträge p 298,
298, 300,
300, 302.
302. De lijst
lijst der
der boeken,
boeken, die
die Goethe
Goethe
MaiIlet.
Maillet. 11
II Abt Bel,
bewaard gebleven
gebleven;; uit
uit deze
deze blijkt,
blijkt, dat
dat hij
hij den
den
uit openbare
openbare bibliotheken
bibliotheken leende,
leende, isisbewaard
uit
1806 en 1816
1816 uit
uit de
debibliotheek
bibliotheekteteWeimar
Weimarontving.
ontving.
Telliamed
Telliamed in
in 1806
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nog niet
schreef over
over hem
nog
niet vergeten.
vergeten. Huxley
Huxley 1' schreef
hem:: «Conside.
«Considering
was written
Haller or
or
ring that
that this
this book was
wriften before
before the
the time
time of Haller
Bonnet, or
it surely
Bonnet,
or Linnaeus
Linnaeus or
or Buffon, it
surely deserves
deserves more
more
respectful
it usually
usually recives» De groote
respectful consideration
consideration than
than it
elliamed door
moderne geoloog Zittel 22 verklaarde,
verklaarde, dat
dat de T
Telliamed
«Originalität
Ideen und
und an
an Reichtum gut beobachteter
der Ideen
«Originalitit der
T
atsachen die Mehrzahl der
Inhalts im vori.
Tatsachen
der Werke ähnlichen
Anlichen Inhalts
de getuigenis
getuigenis
overtreft. Even
Even gunstig
gunstig luidt de
gen Jahrhundert» overtreft.
Quavan
den franschen geoloog en
en historicus
historicus d'Archiac
van den
d'Archiac 33 en
en Qua,
trefages 4 besprak
uitvoerig nog na
na het
hetverschijnen
verschijnen van
van
besprak hem
hem uitvoerig
Darwin's
Daarmede is wel
wel genoegzaam
genoegzaam be.
be"
Darwin's beroemde
beroemdewerk.
werk. Daarmede
Telliamed
wezen, dat
een buitengewoon
dat de
de T
elliamed een
buitengewoon werk
werk is,
is, dat
dat gewezen,
ge,
durende
eerste eeuw
eeuw van
van zijn
zijnbestaan
bestaan nog
noggedurig
geduriggelezen
gelezen
durende de eerste
werd. Dit
Ditkan
kanvan
vanweinig
weinigwerken
werken gezegd
gezegd worden.
werd.
Even
interessant isis het,
het, dat
dat de
de tijdgenooten van Lamarck
Lamarck
Even interessant
descendentietheorie (1809)
diens descendentietheorie
(1809) volstrekt niet
niet als
als iets
iets vreemds
vreemds
of nieuws
nieuws begroetten,
begroetten, maar
maar in
in Lamarck
Lamarck slechts
slechts zagen
zagen een «de
cde
getuigen de
detwee
tweeantagonisten
antagonisten Cuvier
Maillet redivivus».
redivivus». Dat getuigen
Cuvier 55
en Geoffroy St. Hilaire 6 en verder Bertrand 7.
7. Cuvier noemde
de aanhangers
aanhangers der
der descendentietheorie kortweg «sectateurs
c<sectateurs de
Maillet»,
Maillet», zooals
zooals wij
heden van
van Darwinisten en Lamarckisten
wij heden
spreken.
Belangrijk isis verder,
verder, dat
dat er
er meer
meer dan
dan eene brug tusschen
Belangrijk
Wantniet
nietalleen
alleen ten
ten
de Maillet en
Lamarck
te
leggen
is.
en Lamarck te leggen is. Want
opzichte der
der descendentietheorie
descendentietheorie maar
maar ook
als geoloog sloot
sloot
opzichte
ook als
Lamarck zich
in zijne
zijne Hydrogéologie
H ydrogéologie (1802)
(1802) ten nauwste
nauwste aan
Lamarck
zich in
de Maillet aan,
aan, volgens de
de getuigenissen
getuigenissen van
van Cuvier (z. b.).
b.).
Men heeft
heeft zoo
zoodikwijls
dikwijlsnaar
naardedeoplossing
oplossingvan
vanhet
hetraadsel
raadsel
Men
gezocht, waarom
waarom Lamarck,
Lamarck, die
die vroeger
vroeger steeds
steedsde
deconstantie
constantie
gezocht,
der soort
soort verdedigd
verdedigd had,
had, in
in 1801 8 plotseling
plotseling tot de
de tegen.
der
tegen,.
overgestelde partij
partij overtrad.
meen tetemogen
mogenaannemen,
aannemen,dat
dat
overtrad. Ik meen
Lamarek,
die
als
botanicus
begonnen
was,
eerst
omstreeks
Lamarck, die als botanicus begonnen was, eerst omstreeks
1. Encylopedia britannica.
britannica. Ed. 9. Artikel mEvolution.v.
«Evolution.».
2. A. v.
v. Zittel:
Zittel: Geschichte
Geschichte der
der Geologie und
und Pal'Sontologie
Paläontologie § 46.
46. 1899.
1899.
3. d'Archiac: Cours
Cours de
de paléontologie
paléontologie stratigraphique
stratigraphique T.
T. II pp.
pp. 266-277.
266-277. 1862.
1862.
4. Quatrefages
Quatrefages:: Précurseurs
Précurseurs franqais
français de
de Darwin.
Darwin. Paris
Paris 1870.
5. Cuvier: Discours
Discours sur
sur les révolutions
révolutions du
du globe.
globe. 6.e
6e ed. p.
p. 47-49. Paris
Pa ris 1830
Anatomie comparée T. I.
I. 99-100.
99-100. Paris
Paris 1835.
1835.
6. Geoffroy St. Hilaire:
Hilaire: Etudes
Etudes progressives
progressives d'un naturaliste
naturaliste p 104,
104. Paris,
Paris. 1835.
7. A. Bertrand
Bertrand:: Lettres
Lettres sur les révolutions
révolutions du globe,
globe, 5e édition,
édition. p. 10. Paris 1839.
8. Discours
Discours du
du 21
21 floréal
floréal de l'an VII (1801),
(1801). later
later opgenomen in
in Système des ani:
ani,
maux sans vertèbres,
vertèbres. an
an IX.
IX. Discours
Discours du
du 27 floréal
floréal de l'an X,
X. later
later verschenen
verschenen in
in
Recherches
J. B.B. Lamarck
Lamarck:: Discours d'ouver,
Recherches sur l'organisation
l'organisation des
des corps
corps vivants.
vivants. J.
ture
1907 p.
ture des cours
cours de
de zoologie.
zoologie. Bul.
Bul. scien.
scien. France:Belgique,
France,Belgique. Paris
Paris t. XL. 1907
p. 443-449,
443-449,
meegedeeld door A.
A. Giard
Giard en M.
M. Landrieu.
Landrieu.
meegedeeld
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dezen tijd
dezen
tijd het
hetwerk
werkvan
vandedeMaillet
Mailletleerde
leerdekennen,
kennen, dat
dathem
hem
aanleiding gaf
1802 zijne
zijne Hydrogéologie
Hydrogéologie uit
uit te
te geven.
geven. Deze
Deze
aanleiding
gaf in 1802
Hydrogiologie
H
ydrogêologie sluit
sluit zich
zich ten
tennauwste
nauwste aan
aan het
het boek
boek van
van de
de
Maillet
aan, en
en het
het isiszeker
zekerniet
nietteteverschoonen,
verschoonen,dat
datLamarck
Lamarck
Maillet aan,
zijnen voorganger
voorganger niet
Behalve hydrogeo,
hydrogeozijnen
niet genoemd
genoemdheeft.
heeft.I Behalve
logische
denkbeelden leerde
leerde hij
hij uit
uit hetzelfde
hetzelfde werk
werk de
de descen,
descenlogische denkbeelden
dentietheorie kennen
volgde inin1809
1809zijne
zijnePhilosophie
Philosophie
dentietheorie
kennen en
en zoo volgde
zoologique,
als eene
eene nieuwe
nieuweveel
veelverbeterde
verbeterde uitgave
uitgave van
van de
de
zoologique, als
Maillet.
Tenopzichte
opzichteder
derdescendentietheorie
descendentietheorieschreef
schreefLyell
Lyell2.2.
Maillet. Ten
These (Lamarck's)
(Lamarck's) speculative
speculative views
had already
already been
been inin
These
views had
aa great
great degree
degree anticipated
anticipated bij
bijDemaillet
Demailletininhis
hisTelliamed.»
T elliamed.»
De groote
groote overeenstemming
overeenstemming kwam
kwam vooral
vooral hierin
hierin uit
uit dat
dat «La,
«Lathetypes
typesofofmarine
marine
marck
inclined to
toassert
assertthe
thepriority
priorityofofthe
marck was inclined
animals to
those of
ofthe
theterrestrial,
terrestrial, so
soasastotofancy
fancyfor
forexample,
example,
animals
to those
that
testacea of
of the
the ocean
ocean existed
existedfirst
firstuntil
untilsome
someofofthem
them
that the testacea
by gradual
gradual evolufion
evolution were
wereimproved
improvedinto
intothose
thoseinhabiting
inhabitingthe
the
Dareste:
land.»
Indede
Biographieuniverselle
universelleschreef
schreefC.C.Dareste
land.» In
Biographie
: «A
première vue
vue on
onreconnait
reconnaitentre
entreles
lesidées
idéesde
deMaillet
Mailletetetcelles
celles
la première
de Lamarck
Lamarck une
une analogie
analogie tellement
tellement grande,
grande, qu'il
qu'il est
est impos,
imp ossible
d'admettre que
Maillet n'ait
Ie point
point de
de &part
départ
sible d'admeftre
que Maillet
n'ait pas
pas été
été le
bekende Leidsche
Leidsche zooloog
zooloog van
van der
derHoeven
Hoeven
Lamarck.» De
de Lamarck.»
De bekende
d' Archiac
Archiac
vergeleek de
Maillet en
en Lamarck
Lamarck nog in
in 1855
1855 33 en d'
vergeleek
de Maillet
deed
hetzelfde
in
1862
(I.
c.)
Zoo
hebben
wij
dus
in de
de
deed hetzelfde in 1862 (1. c.) Zoo hebben wij dus in
Maillet
vader der
der descendentieleer
descendentieleer te zien,
zien, die
die alalteteZeer
zeer
Maillet den vader
door
deverheerlijking
verheerlijking van
van Lamarck
Lamarck op
op den
denachtergrond
achtergrond ge,
gedoor de
drongen werd.
mannen als Buffon,
Buffon, Geoffroy,
Geoffroy, Goethe
Goethe en
en
drongen
werd. Zoo mannen
anderen
eens gedachten
gedachten geuit hebben,
hebben, die
die aan
aan de
de descen,
descenanderen wel
wel eens
zij die
die zeer
zeer wel
wel
dentietheorie herinneren,
denfietheorie
herinneren,zoo
zoo kunnen
kunnenook
ook zij
aan de
de Maillet
Mailletontleend
ontleendhebben,
hebben, dien
dienallen
allengelezen
gelezenhadden.
hadden.
aan
Gaan wij thans
thans nog
nogop
opden
denschrijver
schrijverenenzijn
zijn
werknader
naderin.
in.
Gaan
werk
Benoit de
de Maillet
Maillet werd
werd den
den 12
12April
April1659
1659geboren
geboren en
en
Benoit
stamde
eene adelijke
adelijke Lothringsche
Lothringsche familie.
familie. Hij
Hijtrad
trad inin
stamde uit eene
staatsdienst
werd in 1692
1692 tot.
tot' consukénéral
consul-général de
deFrance
France in
in
staatsdienst en
en werd
Egypte
Daar woonde
woonde hij
hij meestal
meestal te
te Cairo
Cairo en
envet.,
verEgypte benoemd.
benoemd. Daar
zamelde er
gegevens voor
voorzijne
zijnebeide
beidewerken
werkenover
overEgypte
Egypte
zamelde
er de gegevens
en Abessinië.
Abessinië. 4
1.
zijne voorgangers,
voorgangers, volgens
volgens de
deLanessan:
Lanessan: Buffon
BuffonetetDarwin.
Darwin.
Lamarck noemt
noemt nooit zijne
1. Lamarek
~J, P
1889. A. S.S.Packard
Packard:: Lamarck,
Lamarck. the
the lotuider
'founder of
of
Revue
scienti6que T.
431 1889.
p ~31
Revue scientifique
T. 43,
evolution. New.York
New.York p 226-221. 1901.
1901.
evolution.
II p 417 der
vierde editie
editie en
en p 551 der vijfde editie.
der vierde
Principles of
of geoloog II
2. Lyell: Principles
3. Van
Hoeven. Zie
Ziediens
diensaanteekeningen
aanteekeningen ininhet
hetexemplaar
exemplaar van
van den
denTellia,
Tellia.
Van der Hoeven.
der Utrechtsche
Utrechtsche Universiteits,Bibliotheek.
Universiteits.Bibliotheek.
med der
4. De editie
editie «La
«La IIaye
lIaye1755»,
1755», van
vanden
denTelliamed,
Telliamed, in
inde
deKonink.
Konink. Bibliotheek in
Hug aanwezig,
aanwezig, brengt al
wij over
over de
de Maillet weten.
al wat wij
den Haag
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Lodewijk XIV waardeerde
lodewijk
waardeerde hem
hem zeer
zeer en
en zijne
zijne politieke
politieke cor,
cor~
In 1702
respondentie isis nog
nog teteParijs
Parijsbewaard
bewaard gebleven.
gebleven. 11 In
1702
respondenfie
werd hij
hij tot
tot generaal,consul
generaal.consul teteLivorno
Livornobenoemd,
benoemd,welke
welke haven
haven
werd
toen door
door Frankrijk
Frankrijk als
alsdedebelangrijkste
belangrijksteder
derMiddellandsche
Middellandsche
toen
zee beschouwd
beschouwd werd.
werd. In
In 1708 volgde zijne
zijne benoeming
benoeming tot
tot
zee
«Inspecteur des établissements
établissements franqais
français dans
dans laIa méditerannée»
méditerannêe»
«Inspecteur
zijn
met de standplaats
standplaats Marseille.
Daar werd
werd hij
hij in
in 1715 op zijn
met
Marseille. Daar
verzoek
gepensionneerd
en
wijdde
hij
zich
verder
geheel
aan
verzoek gepensionneerd en
hij zich verder geheel aan
zijne wetenschappelijke
wetenschappelijke werken.
grondslagen voor
voor den
den
zijne
werken. De grondslagen
T
elliamed moet
moet hij
hijdirect
directnanazijne
zijnepensioneering
pensioneeringontworpen
ontworpen
Telliamed
hebben;
daarin weergegeven
weergegeven gesprekken
gesprekken hadden
hadden vol,
volhebben ; want
want de daarin
De hydrogeo,
hydrogeo~
gens eigen
eigen getuigenis
getuigenis in
in 1715 en
1716 plaats.
plaats. De
en 1716
gens
logische observaties,
observaties, waaraan
waaraan dit
boek zoo
zoorijk
rijk is,
is, werden
werden van
van
iogische
dit boek
zee bijeengebracht,
bijeengebracht, die
hij inin
alle kusten
kusten der
der Middellandsche
Middellandsche zee
alle
die hij
zijne ambtelijke
ambtelijke functie
had leeren
leeren kennen.
kennen. Hij
Hijbereikte
bereikte
zijne
functie allen
allen had
evenals
Lamarck en
Darwin een
een hoogen
hoogenleeftijd,
leeftijd,daar
daarhij
hij eerst
eerst
evenals Lamarck
en Darwin
in 1738 stierf.
Tochheeft
heefthij
hijdedeverschijning
verschijningvan
vanzijn
zijnmeest
meest
stierf. Toch
beroemde werk
Al begon
begonde
dedruk
druk
beroemde
werk niet
niet meer
meer mogen
mogen beleven.
beleven. Al
in 1735, zoo
kwam het,
het, naar
naar boven
boven vermeld
vermeld werd,
werd, eerst
eerst in
in
zoo kwam
1748 in
in den
1748
den handel.
handel. Buitendien
Buitendien was
was deze
deze uitgave
uitgave volgens
volgens de
de
getuigenis
Le Mascrier
Mascrier niet
2 nietdoor
doorden
denschrijver
schrijvergeautori,
geautorigetuigenis van
van Le
Le Mascrier
Mascrier door
door dezen
dezen met
met de
deuitgave
uitgave
seerd,
daar slechts
slechts Le
seerd, daar
belast was.
Tochlag
lagaan
aandedeeerste
eersteuitgave
uitgaveeen
eenvolledig
volledigma,
mabelast
was. Toch
zij
verschilt
slechts
weinig
van
nuscript
ten
grondslag,
want
nuscript
grondslag, want zij verschilt slechts weinig van
later door
door Le
Le Mascrier
Mascrier bezorgde
bezorgde uitgave.
uitgave.
de later
uit~
Merkwaardig zijn
zijn de
de voorzorgsmaatregelen,
voorzorgsmaatregelen, die
bij de
de uit,
Merkwaardig
die bij
in acht
achtwerden
werdengenomen.
genomen.Niet
Nietalleen
alleenverschenen
verschenende
deeerste
eerste
gave in
uitgaven
buiten Frankrijk
Frankrijk en
drie daarvan
daarvan in Nederland,
Nederland,
uitgaven buiten
en wel
wel drie
het land
land waar
waar de
de meeste
meeste van
vandie
dieboeken
boekengedrukt
gedruktwerden,
werden,die
die
Frankrijk aanstoot
aanstoot konden
konden geven,
geven, maar
maar ook de
de naam
naam van
van
in Frankrijk
den schrijver
schrijver werd
werd op
op de
decerste
~ersteuitgaven
uitgaven niet
nietvermeld,
vermeld,alal lag
lag
den
elliamed» ~erborgen.
Ook de
de persoon,
persoon,
hij in het
het anagram
anagram «T
hij
«Telliamed»
erborgen. Ook
die zich
zich met
metde
deeerste
eersteuitgaven
uitgavenbelast
belast
had,verborg
verborgzich
zichachter
achter
had,
A. G.
G. 3 Dit achtte
achtte men
men evenwel
evenwel nog
nog niet
niet
de
initialen J.J. A.
de initialen
voldoende om
om den
den inhoud
inhoudtegen
tegenalle
alleaanvallen
aanvallentetedekken.
dekken.
voldoende
eenevoorafgaande
voorafgaande opdracht
opdracht aan
aan «Cyrano
«Cyrano de
deBergerac,
Bergerac,
Door eene
auteur des
imaginaires dans
dans le
Ie soleil
soleiIetetdans
danslaIatune»
lune»
auteur
des voyages imaginaires
wenschte men
schijn te
wekken alsof men
men met
met het
het boek
boek
wenschte
men den
den schijn
te wekken
1.
Egypte.
1. In: Les archives du ministère des affaires étrangères.
étrangères, fonds
fonds correspondance d' Egypte.
De uitgave
uitgave lalaHaye
Haye1755
1755is is
van
Mascrier.die
dieook
ookdedeMaillet's
Maillet'swerk
werkover
over
2. De
van
LeLe
Mascrier,
uitgaf.
Egypte uitgaf.
Guer.
3. Jean
Jean Antoine Guer.
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slechts
scherts of
ofeen
eenphantasiestuk
phantasiestuk ààlalaJules
Jules Verne
V erne bren,
bren~
slechts een scherts
gen
wilde:: «Gest
vous, illustre
illustre Cyrano,
Cyrano, que
quej'adresse
j'adresse mon
gen wilde
«C'est àà vous,
msbn
ouvrage. Puis
ouvrage.
Pui., jejechoisir
choisirun
unplus
plusdigne
digneprotecteur
protecteur de toutes
toutes
les
folies qu'il
renferme.» Elke
Elkeaanval
aanvalvan
vankerkelijke
kerkelijke zijde
zijde
les folies
qu'il renferme.»
kon door
door deze
dezeopdracht
opdrachtmachteloos
machteloosgemaakt
gemaaktworden.
worden. Daarna
Daarna
volgt nog
nogeene
eeneinleiding,
inleiding,waarin
waarinmen
menernstig
ernstigtracht
trachtden
deninhoud
inhoud
van het
het boek
boekmet
methet
hetscheppingsverhaal
scheppingsverhaaluit
uitden
denbijbel
bijbelin
inover,
overvan
eenstemming
te
brengen.
Eindelijk
wordt
de
geheele
inhoud
eenstemming te brengen. Eindelijk wordt de geheele inhoud
aan
een indischen
indischen philosoof
philosoof ininden
denmond
mondgelegd,
gelegd, die
diezijne
zijne
aan een
ideeën in
in zes
zesgesprekken
gesprekken aan
aaneen
eenaandachtig
aandachtigluisterenden
luisterenden
ideeën
missionaris
meedeelt. Deze
Deze missionaris,
missionaris, de
deschrijver,
schrijver, was
was dan
dan
missionaris meedeelt.
dus slechts
slechts de
de tolk
tolk van
van dezen
dezen philosoof.
philosoof. Al
Alhad
had men
men zoo
zoo
dus
den zeer
zeer ernstigen
ernstigen inhoud
een zotskap
zotskap gedekt,
gedekt, zoo
zoo werd
werd
den
inhoud met
met een
toch niemand
niemand dupe
dupe van
van deze
dezeinkleeding.
inkleeding.Een
Eenwerkelijk
werkelijkphan,
phan$
toch
dezevoorzorgsmaatregelen
voorzorgsmaatregelen
tastisch
werk zou
zou immers
immerszonder
zonderalaldeze
tastisch werk
Nodier i1 schreef
schreef dan
danook
ookterecht,
terecht,«Maillet
«Maillet
verscheneu zijn.
verschenen
zijn. Nodier
est
peut être
être le
Ie seul
se ui auteur
auteur qui
qui sesesoit
soitavisé
avisédedemaculer
maculerd'un
d'un
est peut
anagramme Iele frontispice
de science.»
science.» Spoedig
Spoedig
anagramme
frontispiced'un
d'un livre
livre de
Reeds
volgden
dan ook
ookdedeaanvallen
aanvallenvan
vankerkelijke
kerkelijke zijde.
zijde. 22 Reeds
volgden dan
in
1755 wist
wist Le
Le Mascrier
Mascrier mee
mee te deelen,
deelen, dat
dat men
men de
de Maillet
Maillet
in 1755
uitschold voor
homme sans
sans religion,
religion, un
un impie,
impie, un
un athée,
athée,
uitschold
voor «un homme
se repait
repaît que
que de
dechimères.»
chimères.»
un extravagant,
extravagant, qui
un
qui ne se
Reeds
eerste ciitici
cdtici wezen
wezen op
ophet
hetmerkwaardige
merkwaardigefeit,
feit,dat
dat
Reeds de eerste
het boek
boek twee
twee geheel
geheel ongelijke
ongelijke deelen
deelen toont.
toont. Het
Het is
is in
in zes
zes
het
zes gesprekken
gesprekken ingedeeld.
ingedeeld. De
De eerste
eerste vier
vier dagen
dagen
dagen of zes
dagen
brengen feiten,
al wat
wat
brengen
feiten, brengen
brengeneigen
eigen waarnemingen
waarnemingenenen dus
dus al
aan
boek blijvende
blijvende waarde
waarde geeft.
geeft.Alle
Alledeze
deze
feitenzijn
zijnmet
met
aan het boek
feiten
groote
vlijt aan
aan de
de kusten
kustender
derMiddellandsche
Middellandschezee
zeeverzameld,
verzameld,
groote vlijt
bijeen~
en door
door eigen
eigen onderzoek
onderzo(k dezer
dezer kusten
kusten en
en van
van de
de zee
zee bijeen,
en
gebracht. Dit
gedeelte brengt
brengt eene
eene ernstige,
ernstige, zij
zij het
het dan
dan ook
ook
gebracht.
Dit gedeelte
beschouwing van
van het
hetontstaan
ontstaan der
der
eenzijdige
eenzijdige33 evolutionische
evolutionische beschouwing
de literatuur
literatuur isishierbij
hierbijgeraadpleegd
geraadpleegd en
en het
het
aardkorst.
aardkorst. Ook
Ook de
ontstaan
aardlagen door
bezinking uit
uit water
water met
met tal
tal van
van
ontstaan der aardlagen
door bezinking
waarnemingen der
klassieke schrijvers
schrijvers en
oude Itali,
Itali.
waamemingen
der klassieke
en van
van de oude
aansche
bevestigd. Eigenaardig
Eigenaardig is het
het nu
nu weer,
weer, dat
dat
aansche geologen bevestigd.
hij
juist dien
dienonder
onderzijne
zijnevoorgangers,
voorgangers,die
diehem
hemhet
hetnaast
naast stond,
stond,
hij juist
wij terug.
terug.
namelijk Bernard
Bernard Palissy, niet
nietnoemt.
noemt. Daarop
Daaropkomen
komenwij
namelijk
tweede gedeelte
gedeelte gaat
gaat niet
niet van
van feiten
feiten en
enwaamemingen
waarnemingen
Het tweede
1.
littéraires devoilées.
devoilées. Paris 1870.
supercheries littéraires
1. Volgens Quérard: Les supercheries
2. Zie
Zie deze
deze bij
bij D.
D. Momet
Mornet 1.I. c.
niets van
van de
dewerking
werkingder
dervulkanen,
vulkanen,aardbevingen
aardbevingen enz.
enz.
Maillet wist
wist niets
3. de ,"aillet
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uit,
maar berust
berust geheel
geheel op
op phantasie,
phantasie, het
het brengt
brengt eene
eenedescen,
descen_
uit, maar
de organische
organischevormen.
vormen.Toch
Tochzijn
zijnvele
velezijner
zijner
dentietheorie
denfietheorie voor de
geheel uit
uit de
delucht
luchtgegrepen
gegrepenenendaarom
daaromphantastische
phantastischegedach,
gedach.
ten, later
later door
door Lamarck
iamarck en
en Darwin
Darwinmet
mettaltalvan
vanwaarschijnlijk,
waarschijnlijk~
ten,
heidsbewijzen voorzien,
voorzien, tot
totwetenschappelijke
wetenschappelijkedogmata
dogmata gewor,
geworheidsbewijzen
den. De
De geschiedenis
geschiedenis toont
toontopopvele
vele
harerbladzijden
bladzijden zulke
zulke
den.
harer
wetenschap gevolgde
gevolgde kronkelpaden.
kronkelpaden.
merkwaardige door
merkwaardige
door de wetenschap
Dit contrast
contrast tusschen
tusschen het
het eerste
eersteen
entweede
tweedegedeelte
gedeelte heeft
heeft
men
twee geheel
geheelverschillende
verschillendewijzen
wijzenwillen
willenverklaren.
verklaren.
men op twee
De eerste
eerste en
en oudste
oudste isisafkomstig
afkomstigvan
vanLe
ieMascrier,
Mascrier, i1die
die de
de
uitgave van
van 1755
1755 bezorgde
bezorgde en
en volgens
volgens eigen
eigen getuigenis
getuigenis door
door
uitgave
de Maillet
Maillet hiermede
hiermede belast
belast was.
was. Hij
Hij bracht
bracht ook
ookde
deeenige
eenigebe,
be~
staande
Maillet en
en toonde
toondereeds
reedshierdoor
hierdoor
staande levensschets
levensschets van
van de
de Maillet
ieMascrier
Mascrierbeweerde
beweerde nu,
nu, dat
datde
de
goed
op de
de hoogte
hoogtetetezijn.
zijn.Le
goed op
aan ver,
verMaillet vele
Maillet
vele jaren
jaren aan
aan zijn
zijn manuscript
manuscript werkte,
werkte, dit
dit aan
schillende tijdgenooten
inzage zond
zond en
enhet
hetdan
dantelkens
telkens
schillende
tijdgenooten ter
ter inzage
wijzigde naar
naar de
deopmerkingen,
opmerkingen,die
diedeze
dezegemaakt
gemaakthadden.
hadden.
weer wijzigde
geraakte hij
hij onder
onder den
den invloed
invloedvan
vananderen,
anderen.enenwijzigde
wijzigde
Zoo geraakte
hij
zijn werk
werk ook
ookwel
weleens
eensininongunstigen
ongunstigenzin
zin:
«Comme ilil
hij zijn
: «Comme
est arrivé
arrivé par
par l'addition
l'addition des
des deux
deuxdevriers
devriersentre
entre tiens
tiensqu'il
qu'iln'a
n'a
ajoutés aux
aux précédens
précédens qu'
quO åálalapersuasion
persuasion d'un
d'unécrivain
écrivain fort
fort
ajoutés
Ditwas
wasde
deFontenelle.
Fontenelle. Dus
Dusveroor,
verooringénieux
très célèbre».
célèbre». Dit
ingénieux et très
ie Mascrier
Mascrier de
de descendentietheorie
descendentietheorie van
van de
de Maillet.
Maillet.
deelde
deelde Le
Het isis daarom
daarom zeer
zeermerkwaardig,
merkwaardig, dat
dat de
deandere
andere hier
hier te
te
Het
noemen
verklaring der
twee ongelijke
ongelijke gedeelten
gedeelten van
van dit
dit boek,
boek.
noemen verklaring
der twee
i.eMascrier
Mascrierdededescendentie,
descendentie.
van de
de gedachte
gedachteuitgaat,
uitgaat,datdat
van
--Le
Maillet
zou
hebben
toegeschreven.
theorie
verzon en
en zezedede
theorie verzon
Maillet
zou
hebben
toegeschreven.
L. P.
P. Abeille,
Abeille, den
denuitgever
uitgever
Deze beschuldiging
beschuldiging ging
ging uit
uit van
van L.
Deze
van het
het bovengenoemde
bovengenoemdeboek
boekvan
vanMalesherbes.2
Malesherbes. 2 Hij
Hij beweerde,
beweerde,
van
dat eerst
eerst Le
ie Mascrier
Mascrier het
het boek
boek ininzes
zesdagen
dagenindeelde,
indeelde, de
de
dat
dedicatie
aan Cyrano
Cyrano de
de Bergerac
Bergerac en
enook
ookdedevoorrede
voorredeschreef.
schreef.
dedicatie aan
Ook
de beide
beidelaatste
laatste dagen
dagen ccun
«un ramas
ramas de
de rêveries
rêveries et
et
Ook de
«Nous
d'absurdités»
geheel uit
uitdiens
diens pen
pen gevloeid
gevloeid zijn.
zijn. allous
d'absurditész zouden
zouden geheel
n'avons .que
que Le
ie Mascrier
Mascrier aajugé
jugéAàpropos
proposd'en
d'enpublier
publier
n'avons
.que ce
ce que
les quatre
quatrepremiers
premiersentretiens,
entretiens,mutilé
mutilépar
parles
lessuppressions,
suppressions,
dans les
les additions
additions et
et les
les changemens.»
changemens.»
1. Zie Biographie universclIe
onder «de
«de Maillct»
het boven
boven reeds
reeds genoemde
universelle onder
Maillet» en
en het
boek van
van Malesherbes, dat
de aangewezen
aangewezen plaats
plaats eene aanteekening
aanteekening van Abeille
boek
dat op de
brengt, beide noemen
noemen Le
Le Mascrier als
den uitgever
uitgever dezer
dezer editie.
editie.
brengt,
als den

stierf door
door de
deguillotine.
guillotine.NaNa
zijndood
doodwerd
werdzijn
zijnomstreeks
omstreeks 1750 geschreven
2. Deze stierf
zijn
werk door
door Abeille uitgegeven,
overigens slechts
slechts bekend
bekendwas
wasals
alsschrijver
schrijvervan
van
werk
uitgegeven, die
die overigens
economische of
of staathuishoudkundige
staathuishoudkundige werken.
werken.
economische
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Deze
Deze beschuldiging
beschuldigingbrengt
brengtweliswaar
weliswaareene
eeneverrassende
verrassende oplos,
oplos#
mijtoe
toetoch
tochgeheel
geheelonhoud,
onhoud.
der moeilijkheid,
moeilijkheid,maar
maarschijnt
schijntmij
sing der
baar te
te zijn.
zijn.Zoude
ZoudeLeLe
Mascrierzijne
zijne
huichelarijwerkelijk
werkelijk
baar
Mascrier
huichelarij
ver hebben
hebben gedreven,
gedreven, dat
dat hij
hij zelf
zelfden
deninhoud
inhoudder
dervolgens
volgens
zoo ver
door hem
hemzelf
zelfgeschreven
geschrevenlaatste
laatstegesprekken
gesprekken veroor,
veroor#
Abeille door
Mascrier
deelde? Is
Is het
het denkbaar
denkbaar dat
dat de
deeerste,
eerste,niet
nietdoor
doorLeLeMascrier
deelde?
bezorgde uitgaven,
uitgaven, die
diehij
hijuitdrukkelijk
uitdrukkelijk als
als niet
nietgeautoriseerde
geautoriseerde
veroordeelt, ook
ook het
hetgeïncrimineerde
geïncrimineerde laatste
laatste gedeelte
gedeeltekonden
konden
veroordeelt,
Mascrierwaren?
waren? Dan
Dan
brengen, zoo
deze het
hetwerk
werkvan
vanLeLeMascrier
brengen,
zoo deze
zoude men
men wel
wel moeten
moeten aannemen,
aannemen, dat
dat alle
alleuitgaven
uitgavendoor
door
zoude
Le
Le Mascrier
Mascrier bezorgd
bezorgd werden,
werden, dat
dat hij
hij dit
ditevenwel
evenwellater
later voor
voor
eerste uitgaven
uitgaven ontkende.
ontkende. Dit
Ditalles
allesklinkt
klinktmeer
meer dan
dan on,
on~
de eerste
waarschijnlijk.
Ik trachtte
trachtte nog
nog langs
langs een
een anderen
anderen weg
wegdeze
dezebeschuldiging
beschuldiging
Ik
van Abeille
Abeille te
te weerleggen.
weerleggen. Daar
Daar de
deTelliamed
T elliamed volgens
volgens Males.
Males=
van
herbes eerst
eerst in tal
tal van
van afschriften
afschriften verspreid
verspreid werd,
werd, zoo
zoo mocht
mocht
herbes
ge#
men aannemen,
aannemen, dat
dat eenige
eenige dezer
dezer afschriften
afschriften wel
wel bewaard
bewaard ge,
men
bleven zouden zijn.
zijn. Daar
Daar men
men niet
niet kan
kanaannemen,
aannemen, dat
dat er
er nog
nog
bleven
afschriften gemaakt
gemaakt werden,
werden, nadat de
de eerste
eerste druk
drukverschenen
verschenen
afschriften
meer
waarschijnlijkteteachten,
achten,dat
datalle
alle
was, zoo
zoo isishethet
was,
meer
dandan
waarschijnlijk
zulke afschriften
afschriften ouder
de drukken
drukken en
en dat
datdeze
deze
zulke
ouder zijn
zijn dan
dan de
dientengevolge
de Maillet
Mailletmoeten
moeten
dientengevolgehet
het origineele
origineele werk
werk van
van de
weergeven. Er
Er werden
werden drie
drie afschriften
afschriften gevonden,
gevonden, een
een in
in de
de
weergeven.
bibliothèque de
de Parsenal
l·arsenal en
en twee
tweeinindedebibliothèque
bibliothèquenationale
nationale
bibliothèque
Parijs. Binnen
Binnen Frankrijk
Frankrijk bestaan
bestaan geen
geenandere
anderedan
dandeze
dezedrie.
drie.
te Parijs.
Zoo
men vorm
vorm en
en stijl
stijlveronachtzaamt
veronachtzaamt en
en slechts
slechts op
op de
de
Zoo men
hoofdzaken let,
let, dan
danstemmen
stemmenalle
alledrie
driemet
metde
dedrukken
drukkenovereen,
overeen,
en
alle drie
drie brengen
brengen ook
ookdededescendentietheorie.
descendentietheorie.Op
Opde
dedetails
details
en alle
heb
ik evenwel
evenwelniet
nietgelet,
gelet,daar
daarons
onsdie
diehier
hierminder
minderbelang
belang
heb ik
inboezemen.
de zoo
zoohoogst
hoogstonwaarschijnlijk
onwaarschijnlijk
inboezemen. Daarmee
Daarmee acht
acht ik de
klinkende
beschuldiging van
van Abeille
Abeille afdoende
afdoende weerlegd
weerlegd en
en
klinkende beschuldiging
is
deMaillet
Mailletdus
dusook
ookdede
ontwerperder
der
descendentietheorie.
is de
ontwerper
descendentietheorie.
ofhij
hij hierin
hieringeheel
geheelzelfstandig
zelfstandigwas
wasen
en
Een
andere vraag
vraag is, of
Een andere
dan
kunnen wij
wij ter
ter beantwoording
beantwoording verwijzen
verwijzen naar
naar de boven
boven
dan kunnen
reeds genoemde
reeds
genoemde opmerking
opmerking van
van Le
Le Mascrier,
Mascrier, dat
dat de
de Fonte,
Fonte#
nelle
invloed op
op de
deMaillet
Mailletzouhebbenuitgeoefend.B.le
nelle invloed
zou hebben uitgeoefend. B. le
Bovier
Fontenelle (1657-1757) was
was een
eenalgemeen
algemeen bekend
bekend
Bovier de
de Fontenelle
lid
der Akademie,
Akademie, die
dieals
alsstilist
stilistenenkenner
kennerder
derFransche
Franschetaal
taal
lid der
algemeen
redevoeringen (eloges)
over de
de
algemeen vereerd
vereerd werd.
werd. Zijne
Zijne redevoeringen
(eloges) over
overleden
Akademie worden
worden nog
nogheden
heden beschouwd
beschouwd
overleden leden
leden der Akademie
als
pronkstuk der
der Fransche
Fransche proza.
proza.
als pronkstuk
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hand een
In 1686 verscheen
van zijne hand
een werk
werk «Entretiens
verscheen van
sur
la
pluralité
des
mond
es»,
waarin
hij
de
mondes», waarin hij de cosmologie van
sur la
aange,
Copemicus,
anderen in
een aangeDescartes en
en anderen
in een
Copernicus, Keppler, Descartes
de
namen vorm
populair trachtte
trachtte te
te maken,
maken, en
en zóó
veel tot de
z6é• veel
vorm populair
algemeene ontwikkeling bijdroeg 1. Men
moet ter
ter beoorMen moet
beoor,
houden, dat
dat ook
ook het
het
deeling van
dit werk
werk steeds
steeds in
in 't oog houden,
van dit
beschaafde publiek
deze geen
geenandere
andere voorstellingen had
beschaafde
publiek in
in deze
doorMozes
Mozesgegeven
gegevenwaren.
waren.Hij
Hijbracht
brachtdus
duskennis
kennis
dan
die door
dan die
der natuur
zal steeds
steeds tot
totde
deovertuiging
overtuigingvoeren,
voeren, dat
dat
der
natuur en
en deze
deze zal
alles zich
zich wijzigt
wijzigt en,
dat de
de natuur,
natuur, die
die ons
ons omringt, eerst
eerst na
na
alles
en, dat
geworden is,
wat zij
zij heden
heden isis 2.2.
een lang
lang evolutieproces dat
dat geworden
is, wat
een
Zulke
gedachten voeren
voeren dan
dan van
van zelf
zelf naar
naar de
de vraag
vraag hoe
hoe de
de
Zulke gedachten
organische wezens
licht van
van
organische
wezens ontstaan
ontstaanzijn,
zijn,en
en komt
komt men
men zoo
zoo licht
wordtopgevat,
opgevat, tot
tot descendentie.
evolutie,
zoo die
diematerieel
materieelwordt
evolutie, zoo
De Fontenelle had
die klip
klip ininzijn
zijnboek
boekevenwel
evenwelvermeden,
vermeden,
had die
trouwens was
hij ook
ook nauwelijks
nauwelijks ingegaan
ingegaan op
op het
het onstaan der
trouwens
was hij
B. Palissy zeer
bekend.
aardkorst,
hem B.
zeer wel bekend.
aardkorst, alal was
was hem
Toen nu
nu de
de MaiIlet
manuscript zond,
dat in den
den
Maillet hem
hem een manuscript
zond, dat
Toen
B. Palissy, dien
schatte, de
de
zin van
van B.
dien De Fontenelle zeer
zeer hoog schatte,
zin
langzame vorming der
aardkorst verdedigde,
verdedigde, en
en wel
wel onder
onder den
den
der aardkorst
later verworpen titel «Système du monde» 3,3, toen mag De FonteFonte,
dat een
een système du
er wel
wel opopgewezen
gewezenhebben,
hebben, dat
nelle hem
hem er
monde ook de
de vorming
vorming der
der organische wezens brengen
brengen moest.
moest.
monde
Zoo isiswellicht
wellichtdedetoevoeging
toevoegingvan
vanhet
hettweede
tweedegedeelte
gedeelteaan
aan
Zoo
datzoo
zoosterk
sterkvan
vanhet
heteerste
eersteafsteekt.
afsteekt.
het
boek teteverklaren,
verklaren,dat
het boek
staat wel
wel buiten
buitenallen
allen twijfel,
twijfel, dat
dat de
de Fontenelle grooten
Zooveel staat
invloed
de MaiIlet
heeft. Niet
Niet alleen
alleen citeerde
citeerde
Maillet uitgeoefend
invloed op de
uitgeoefend heeft.
zijn werk
werk zelfs
zelfs in
in
en roemde
roemde de
de Maillet hem,
maar hij
en
hem, maar
hij goot zijn
dat van
van FonteneIIe.
denzelfden vorm
als dat
vorm als
Fontenelle. Immers
Immers zijn
zijn beide
boeken in
zes dagen
dagen ingedeeld,
ingedeeld, bij
bij beide
beide isis de
deinhoud
inhoud in
in
boeken
in zes
gesprekken (entretiens) ingekleed.
Verder vindt
vindt men
men bij
bij de
de
ingekleed. Verder
MaiIlet tal
gedachten terug,
die reeds
reeds bij
Fontenelle ge,
geMaillet
tal van gedachten
terug, die
bij Fontenelle
vonden werden
werden en
en niet
niettot
totdedealgemeen
algemeenerkende
erkendevoorstellingen
voorstellingen
behoorden. 44
1. Eenc uitgave
1.
dit werk
werkverscheen
verscheen1745
1745ininDen
Den
Haag,bijbijdenzelfden
denzelfdenuitgever
uitgever
uitgave van dit
Haag,
Pierre
die ook
ookdedeuitgave
uitgavevan
van1755
1755van
vanden
denTelliamed
Telliamedbezorgde.
bezorgde. Het
Hetwerk
werk
Pierre Gosse,
Gosse, die
beleefde vele uitgaven,
uitgaven, vooral
vooral ook
ook de
deEngelsche
Engelschevertaling.
vertaling.
beleefde
2. Verschil
Verschil van
alleen bestaan
bestaan over
vraag of deze
deze evolutie
evolutie al
of
van meening
meening kan
kan alleen
over de
de vraag
al of
niet
onder hoogere,
hoogere, een
een doel
doel beoogende
beoogende leiding
leiding plaats
plaats heeft.
heeft.
niet onder
3. Iliet
de l'arsenal
l'arsenaldraagt
draagtden
dentitel
titel«Nouveau
«Nouveausystème
système
Iet manuscript
manuscript der
der Bibliothèque de
monde, ou
ouentretiens
entretiensde
deTelliamed,
Telliamed, philosophe
philosophe indien
indien avec
avec un
un missionaire
missionaire français.»
du monde,
franois.»
vroeger veel
veel snellere
snellere draaiing
draaiïng der
om de zon,
zon, het
het ge.
ge.
4. De vroeger
der aarde
aarde om
om haar
haaras
as en
en om
litadige
afnemen van
van het
het zeewater,
zeewater, het
het bewoond
bewoond zijn
zijnder
derandere
anderehemellichamen
hemellichamen enz.
enz.
stadige afnemen
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Naast den
den aandrang
aandrang van
van de
deFontenelle
Fontenellehebben
hebbenwij
wijals
alsdrijf,
drijf.
veer ook
ook de
degroote
grooteijdelheid
ijdelheid van
van de
de Maillet
Maillet tete noemen,
noemen, die
die
veer
meende, dat
dat een
een bijzondere
bijzonderegeest
geesthem
hembeschermde
beschermdeen
en geleidde,
geleidde,
meende,
hem zelfs
zelfseenmaal
eenmaalin in
zijne
koortsphantasienverschenen
verschenen
die hem
zijne
koortsphantasien
Wiezich
zichnu
nugeroepen
geroepen
en hem
hemtot
totiets
ietsgroots
grootshad
had bestemd.
bestemd. Wie
was, en
acht alles
alles te
te verklaren,
verklaren, die
diewijkt
wijktvan
vanzelf
zelfvan
vanden
denrechten
rechten
acht
der waarnemingen
waarnemingen af
afen
enverdwaalt
verdwaalt ininwilde
wildephantasien.
phantasien.
weg der
wij thans
thans nog op
op den
den inhoud
inhoud van
van het
het werk
werk van
van de
de
Laten wij
Laten
Maillet ingaan,
ingaan, en
en in
in de
deeerste
eersteplaats
plaatszijn
zijngroote
grooteverdiensten
verdiensten
Maillet
de geologie
geologie met
met enkele
enkele woorden
woorden aangeven.
aangeven. Hij
Hij gaf
gafzijn
zijn
voor de
tijdgenooten
tijdgenooten in de
de eerste
eerste plaats
plaats hierdoor
hierdoor een
eengoed
goedvoorbeeld,
voorbeeld,
hij zich
zich niet
niet tot
tothet
hettoen
toenoverheerschende
overheerschendephilosopheeren
philosopheeren
dat hij
beperkte,
maar de
de direkte
beperkte, maar
direkte observatie
observatie er
er voor
voor inindedeplaats
plaats
stelde.
DeMaillet
Mailletheeft
heeftveel
veelenengoed
goedwaargenomen
waargenomen en
en ver,
verstelde. De
met de
deeigen
eigenwaarnemingen
waarnemingendie
dieder
derklassieke
klassiekeschrijvers
schrijvers
eenigde met
stel~
en der
der oude
oudeitaliaansche
italiaanschegeologen,
geologen,
waardoor
zijner
waardoor
hijhij
elkelk
zijner
stel%
met tal
tal van
vanvoorbeelden
voorbeeldenkon
kontoelichten.
toelichten.Verder
Verderging
ginghij
hij
lingen met
reeds,
reeds, evenals
evenals Lyell
Lyell in de
de 19
19eeuw,
eeuw,van
vandedegrondstelling
grondstellinguit,
uit,
dat men
men alles
alles niet
nietdoor
doorbuitengewone
buitengewonecatastrophen
catastrophen moet
moet
dat
trachten
te verklaren,
verklaren, die als
als de
dezondvloed,
zondvloed,het
hetaangezicht
aangezichtder
der
trachten te
factoren, die
die wij
wij heden
heden nog
nog
aarde veranderden,
veranderden, maar
aarde
maar door
door die factoren,
Zoo kwam
kwam hij
hij van
van
in hun
hun werkzaamheid
werkzaamheid kunnen
kunnen bespieden.
bespieden. Zoo
tot de
degeleidelijke
geleidelijkevorming
vormingder
deraardlagen
aardlagen als
alsafzetsels
afzetsels uit
uit
zelf tot
wateren, die
vroeger de
de aarde
aarde bedekt
bedekthielden.
hielden.Hij
Hijonderzocht
onderzocht
wateren,
die vroeger
de wijzigingen
wijzigingen van
van den
den spiegel
spiegelder
derzee,
zee,den
deninvloed
invloedder
der stroo,
stroomingen in de
aanslibbingen
aanslibbingendoor
doorgroote
groote
mingen
de zee,
zee,dedeafzettingen
afzettingenofof
rivieren
leerde zoo
zoodedeverschillen
verschillentusschen
tusschendedelagen
lagenkennen,
kennen,
rivieren en leerde
die zich
zich uit
uit zoet
zoetofofzout
zoutwater
watergevormd
gevormdhebben.
hebben.Hij
Hijontwierp
ontwierp
een
stelsel om
om de
dewijzigingen
wijzigingender
derkust
kustgedurende
gedurendeeeuweri
eeuwen tete
een stelsel
registreeren.
Hij kende vooral ook de
de groote
grootewaarde
waardeder
derversteende
versteende dieren
dieren
om de
de heikomst
herkomsten
envorming
vormingder
deraardlagen
aardlagentetebepalen.
bepalen.Vooral
Vooral
hierin
hij zijn
zijn tijd
tijd ver
ver vooruit,
vooruit, daar
daar eerst
eerst Fiichsel
Füchsel (1762)
(1762)
hierin was
was hij
en Soulavie
Soulavie (1780)
(1780)deze
dezemethode
methodeweder
wedertoepasten,
toepasten,zonder
zonderwelke
welke
DeMaillet
Maillet
thans
geoloogniet
nietmeer
meerzoude
zoudekunnen
kunnenwerken.
werken.De
thans een geoloog
wist ook
ook dat
datdedegesteenten
gesteentenzonder
zonderversteende
versteendedieren
dierende
deoudste
oudste
lagen
vertegenwoordigen. Had
Had de
deMaillet
Mailletzich
zichhierbij
hierbijbepaald,
bepaald,
lagen vertegenwoordigen.
dan
hij met
met onze
onzebeste
bestehedendaagsche
hedendaagscheonderzoekers
onderzoekers te
te
dan zoude hij
vergelijken
zijn.
Maar
de
Maillet
was
een
kind
van
zijn
tijd
vergelijken zijn. Maar de Maillet was een kind van zijn tijd
en
zoo verviel
verviel ook
ook hij
hij weer
weer in
in de
detoen
toenalgemeene
algemeene fout
fout om
om
en zoo
dat,
zich aan
aan zijnzijn' onderzoek
onderzoek onftrok,
onttrok, door
door phantasie
phantasie aan
aan
dat, wat zich

HET
BEGIN DER
DER DESCENDENTMTHEORIE.
DESCENDENTIE,THEORIE.
HET BEGIN

367

te vullen.
vullen. Dan
Danbracht
bracht hij
hij evenwel
evenwel de
de wonderlijkste dingen voor
den dag:
het ontstaan
ontstaan der
dervulkanen
vulkanenuit
uitlijken
lijkenvan
vandieren,
dieren,
over het
dag : over
over den
over
den eenmaal
eenmaal te
te verwachten
verwachten ondergang
ondergang der
der aarde
aarde en
en het
het
ontstaan
van nieuwe
nieuwe planeten,
planeten, die
diedaarna
daarnabewoners
bewonersevenals
evenals
ontstaan van
de aarde
aarde ontvangen
ontvangen zouden door
door de
deoveral
overalaanwezige
aanwezige geprae.
geprae,
gaan met
met stilzwijgen
stilzwijgen hier
hier voorbij,
voorbij, en
en
formeerde kiemen.
Idemen. Wij gaan
eeren liever
datgene in
in zijn
zijnwerk,
werk, wat
watde
devolgende
volgendeeeuwen
eeuwen
liever datgene
na veel
Tebetreuren
betreuren valt
valt het
het
na
veel tegenstand
tegenstand zouden
zouden bevestigen.
bevestigen. Te
dat de
de Maillet den naam zijns voorgangers, die hem
hem het
het
slechts,
slechts, dat
naast stond,
stond, niet
Ik bedoel B. de Palissy. Wel
naast
niet genoemd
genoemd heeft.
heeft. Ik
had
deze, eene eeuw
voor de
de Maillet, zijne
zijne waarnemingen
waarnemingen
had deze,
eeuw voor
door hem
hem
niet in
niet
in een
eenafgerond
afgerondsysteem
systeemgebracht,
gebracht,maar
maar de
de door
waargenomen feiten
waargenomen
feiten en
endaaruit
daaruitgetrokken
getrokkenverklaringen
verklaringen herinne.
herinne,
doelde de
de F
ontenelle 2
ren
telkens aan
aan de
de Maillet 1. Wellicht
Wellicht doelde
ren telkens
Fontenelle
op
de Maillet toen
hij over
over B.
B. Palissy de
volgende woorden
woorden
toen hij
op de
de volgende
schreef: «Cependant son système a dormi pendant prés de
et le
méme de l'auteur est presque mort.
deux cents
cents ans et
Ie nom
nom même
idées de Palissy se sont reveillés
reveillés dans l'l'esprit
esprit de
Enfin, les
les idées
savants. Elles
ont eu
plusieurs savants.
Elles ont
eu la fortune
fortune qu'elles méritaient.»
méritaient.»
zal De Fontenelle zijnen
de Maillet op Palissy
Zeker zal
zijnen vriend
vriend de
eer, dat
dat
gewezen
hebben en
en het
hetverstrekt
verstrekt de
de Maillet niet
gewezen hebben
niet tot eer,
hij hem
hem onvermeld
onvermeld liet.
hij
Op het
het geologische
geologische gedeelte
gedeelte van
van het
het boek
boeken
en zijne beschoubeschou,
nu de
de descendentietheorie.
wingen
wingen over
over het zonnestelsel
zonnestelsel volgt
volgt nu
Daar de Maillet overtuigd
overtuigd was,
dat de
de geheele aarde
Daar
was, dat
aarde vroeger
met water
water bedekt
bedekt was
was geweest,
geweest, zoo
zoo moest
moest hij
hij ook
ookwel
wel aan.
met
aan,
nemen, dat
dat alle
alle organismen
organismen uit
uitwater
wateren
enslib
slibontstaan
ontstaanzijn,
zijn,
welke meening trouwens ook reeds
reeds voor
voor hem
hem was
was uitgesproken.
uitgesproken.
organismen vormden
vormden zich
om kiemen,
kiemen, die
diehet
hetheelal
heelal
Deze organismen
zich nu om
vervulden, en ook
ook deze
deze opvafting
opvatting betreffende eeuwig
eeuwig bestaande,
bestaande,
vervulden,
oudeGrieken
Grieken (Thales,
gepraeformeerde kiemen
kiemen is reeds
reeds bij
bij de
deoude
gepraeformeerde
Anaxagoras) te
te vinden.
vinden. Alle
Alle landdieren ontstonden
ontstonden dus
uit
dus uit
waterdieren
op het
het land
land levende dieren
dieren wist hij
hij
waterdieren en
en voor
voor alle
alle op
overeenkomstige vormen
de zee
zee aan
aan tetewijzen,
wijzen,waaruit
waaruitzij
zij
overeenkomstige
vormen in
in de
konden zijn
zijn ontstaan.
ontstaan. Deze
Dezeovereenstemmingen
overeenstemmingen berusften
berustten even.
even,
op·de
de gelijkheid der
der hun
hun door
door zeelieden
zeelieden gegeven
gegeven
wel veelal
veelal op
wel
Zie de
de beneden
benedengenoemde
genoemdeuitgave
uitgavevan
vanAnatole
AnatoleFrance
France p.
p. 238,
238, 262-263,
262-263,318,
318,
1. Zie
331-338, 357,
357, 340.
340.
331-338,
2. Men
Men zie
zie dedevoorrede,
voorrede,die
dieAnatole
AnatoleFrance
France schreef
schreef voor
voor zijne
zijne uitgave
uitgave (p.
(p. XXI)
XXI)
der
Les oeuvres
oeuvres de
deB.B.Palissy
Palissypubliées
publiéesd'aprés
d'après les
lestextes
textes origi'
der werken
werken van
van Palissy.
Palissy. Les
1580
naux par
par Anatole
Anatole France
France 1880.
1880. De
Deoudere
oudereuitgaven
uitgavenvan
vanB.B.Palissy
Palissyzijn
zijnvan
van1580
naux
1635.
en 1635.
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namen
en niet
namen en
niet op
op de
dekennis
kennisvan
vanhun
hunlichaamsbouw.
lichaamsbouw. De
De
mensch maakte
maakte geen
geen uitzondering.
uitzondering.
mensch
Hij geeft
geeft tal
tal van
vanberichten,
berichten, oude
oudeenennieuwe,
nieuwe,betreffende
betreffendeinin
levende menschachtige
menschachtige schepselen,
schepselen, zelfs
zelfswapenborden
wapenbordenmet
met
zee levende
meerminnen en
dedaaraan
daaraan verbonden
verbonden sprookjes
sprookjes nam
nam hij
hij in
in
meerminnen
en de
zijn bewijsmateriaal
bewijsmateriaal op.
Zoo hij
hij de
demenschwording
menschwording uit
uit deze
deze
zijn
op. Zoo
gedrochten aan
aan de
de polen
polender
deraarde
aarde deed
deed plaats
plaats vinden,
vinden, dan
dan
gedrochten
volgden
hem
daarin
later
velen,
ook
in
den
laatsten
tijd,
volgden hem daarin later velen, ook in den laatsten tijd,
het onbegrijpelijke
onbegrijpelijke begrijpelijk
begrijpelijk wilden
maken door het
het in
in
die het
wilden maken
verst afgelegen
afgelegenofof
_minstbekende
bekendestreken
streken tetedoen
doenplaats
plaats
de verst
. minst
hebben. Geheel modern
modem daarentegen
daarentegen klinkt,
hij de
de eerste
eerste
hebben.
klinkt, zoo hij
menschen noemt
noemt efarouches,
«farouches, muets,
muets,sans
sansraisonnementz
raisonnement»en
enhen
hen
menschen
naast de anthropoide
anthropoide apen
apen plaatst.
plaatst. Hieruit
Hieruit ontwikkelden
ontwikkelden zich
zich
naast
dan de moderne
moderne cultuurmenschen
cultuurmenschen langs
geleidelijken en
en
dan
langs een
een geleidelijken
geheel natuurlijken
natuurlijken weg.
modem klinkt
klinkt het,
het, zoo
zoohij
hijden
den
geheel
weg. Even modern
ouderdom van het
het menschelijk
menschelijk geslacht
geslacht wilde
wildebepalen
bepalen volgens
volgens
ouderdom
oudste inindedeaarde
aardegevonden
gevonden
pottebakkerswerkenennaar
naarde
de
het oudste
pottebakkerswerk
plaats, waar
gevonden werd.
werd. Zoo
Zoo ook
ookdedehierop
hieropgegronde
gegronde
plaats,
waar dit
dit gevonden
berekening, volgens welke
welke de
demenschen
menschenvoor
voor500.000
500.000jaren
jarenop
op
berekening,
aardbodem verschenen.
verschenen. Vele
Velemoderne
moderneonderzoekers
onderzoekerszullen
zullen
den aardbodem
zich ook gaarne
gaarne bij
bij hem
hem aansluiten,
aansluiten, zoo
hij de
de gedachte,
gedachte, dat
dat
zich
zoo hij
had kunnen
kunnen
alle menschen
menschen tot een soort behooren, verwierp. Wie
Wie had
verwachten, dat hij
hij reeds
reeds de
de embryologie
embryologie(of
(ofdedevormen
vormenbinnen
binnen
verwachten,
het moederlijk
moederlijk lichaam)
lichaam) gebruikte
gebruikte om
om de
de afstamming
afstamming te ver,
verhet
klaren. Zoo
Zoo hadden
haddenzijne
zijneoer,
oer-ofof
watermenschendenzelfden
denzelfden
klaren.
watermenschen
bloedsomloop als menschelijke
menschelijke embryonen.
embryonen. Hij
Hij vergeleek
vergeleek de
de
bloedsomloop
bovengenoemde gepraeformerde
gepraeformerde oerkiemen
oerkiemenmet
meteieren
eierenen
enzaad.
zaad.
wij heden
hedenatavismen
atavismen noemen.
noemen. De
De
Evenzeer
hij, wat
wat wij
Evenzeer kende
kende hij,
kleine
huidschubbetjes onzer
vergeleek hij
hij met
met de
de visch,
vischkleine huidschubbetjes
onzer huid
huid vergeleek
schubben
oermensch en de
de schubziekte
schubziekte bij
bij sommige
sommige
schubben van
van den oermensch
menschen
een terugkeer
terugkeer tot
tot den
dentoestand
toestand der
der voor.
voormenschen zoude
zoude dus een
vaderen zijn.
zijn.
De mutaties
mutaties hadden
hadden volgens
volgens de
deMaillet
Mailletbij
bijgroote
grootesprongen
sprongen
plaats.
vliegende visschen
visschen op
op het
hetdroge,
droge,zoo
:woverander,
veranderplaats. Vielen
Vielen vliegende
den zij
zij in
inovereenstemming
overeenstemming met
metde
denieuwe
nieuwebehoeften
behoeftenen
enonder
onder
den
invloed der
der omgeving
omgeving in
vogels. Toch
Toch moet
moet hij
hij wel
wel iets
iets
den invloed
in vogels.
van
vergelijkende anatomie
anatomie geweten hebben,
hebben, daar
daar hij
hij wist,
wist, dat
dat
van vergelijkende
alle
gewervelde dieren
dieren een
een grondtype
grondtype beziften,
bezitten, dat
dat bij
bij alle
alle
alle gewervelde
zulke mutaties
blijft. Ook
Ook den
zulke
mutaties onveranderd
onveranderd blijft.
den door
door Darwin
Darwin al,
algemeen
het bestaan
bestaan en het
het over,
overgemeen bekend
bekend geworden
geworden strijd
strijd om
om het
blijven
der meestgeschikten
meestgeschikten vinden
wij in
in zijne
zijnewoorden
woorden;
blijven der
vinden wij
:
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cent millions
millions aiaient
piri sans
«Que cent
ent pèri
sans avoir
avoir pu
puenencontracter
contracter
suffit que
que deux
deux yy soient
soient parvenus
avoir
l'habitude,ilil suffit
l'habitude,
parvenus pour avoir
donné
l' espèce.» Hij
Hij was
wasook
ookovertuigd,
overtuigd,dat
datverkregen
verkregen
donné lieu åá l'espèce.»
of eigenschappen
eigenschappen overerfelijk
overerfelijk zijn
zijn en
endat
daterernog
nogsteeds
steeds
vormen of
vormen
nieuwe vormen
vormen ontstaan.
ontstaan.
De hedendaagsche
hedendaagsche lezer
lezer glimlacht
glimlacht wel,
hij ziet,
ziet, dat
dat de
de
wel, zoo hij
Maillet
dedolste
dolsteoude
oudereisverhalen
reisverhalenbetreffende
betreffendeaapmenschen
aapmenschen
Maillet de
of menschelijke
menschelijke gedrochten
gedrochten geloofde,
geloofde, maar
maar wij
wijmogen
mogen.niet
.niet
vergeten,
Rousseau en
en Linnaeus
Linnaeus in
in deze
deze even
even goedgeloovig
goedgeloovig
vergeten, dat Rousseau
waren
hij en
en dat
datmen
menin in
literatuurna
naDarwin
Darwin nog
nog
waren als
als hij
dede
literatuur
dezelfde
waarde aan
aan wonderlijke
wonderlijke berichten
berichten betreffende
betreffende weinig
weinig
dezelfde waarde
bekende
volkeren hechtte,
hechtte, zoo
zoo deze
deze de
detheorie
theoriestaafden.
staafden. De
De
bekende volkeren
historisch
onderzoeker zal
zal dikwijls
dikwijls de
deopmerking
opmerking
historisch geschoolde onderzoeker
maken,
dat het
hetmeest
meestonwaarschijnlijke
onwaarschijnlijke aannemelijk
aannemelijk wordt
wordt
maken, dat
geacht,
hetslechts
slechtsstrookt
strooktmet
metdedeinindatzelfde
datzelfdetijdperk
tijdperk
geacht, zoo het
heerschende
theorie, terwijl
terwijl de
debeste
bestewaarnemingen
waarnemingen onopge,
onopgeheerschende theorie,
merkt
zij met
metde
detheorie
theorieniet
nietharmonieeren.
harmonieeren.
merkt blijven,
blijven, zoo zij
Geheel
modern isis de
deMaillet
Mailletook,
ook,zoo
zoohij
hijnieuwe
nieuwesoorten
soorten
Geheel modem
kruising van
van bestaande
bestaande soorten
soorten laat
laat ontstaan
ontstaan of
ofwonder,
wonderdoor kruising
verwacht van
van den
denwijzigenden
wijzigendeninvloed
invloedvan
vanhet
hetklimaat.
klimaat.
dingen verwacht
mij
In
zijn descendentietheorie
descendentietheorie was
was de
de Maillet,
Maillet,naar
naarhet
hetmij
In zijn
voorkomt, origineel,
veel aan
aan de
de oude
oudeGrieken
Griekenont,
ontvoorkomt,
origineel, tenzij
tenzij hij
hij veel
leend mocht
men hem
hem in
in het
het licht
licht van
vanzijn
zijn fijd
tijd
leend
mocht hebben.
hebben. Zoo
Zoo men
beschouwt,
dan
zal
men
toegeven,
dat
men
de
Maillet
den
beschouwt, dan zal men toegeven, dat men de Maillet den
Hetwas
wasgemakkelijk
gemakkelijk voor
voor
Darwin van zijn
zijn tijd
tijd noemen
noemen mag.
mag. Het
Darwin
Lamarck hem
jaren later
later teteovertreffen,
overtreffen,daar
daarhij
hijover
over
Lamarck
hem honderd jaren
oneindig veel meer
meer feiten
feiten beschikte,
beschikte, en
en inineene
eeneperiode
periodeleefde
leefde
oneindig
het geloof
geloofaan
aanhet
hetwonderbaarlijke,
wonderbaarlijke, het
hetsprookjesachtige
sprookjesachtige
toen het
vooral door
door Buffon
Buffonlang
langteteniet
nietwas
wasgedaan.
gedaan.t3eide
~eidetoonen
toonen
vooral
hundirecte
directevoorgangers
voorgangersniet
niet
evenwel dezelfde
dezelfde ijdelheid,
ijdelheid, door
door hun
evenwel
noemen. Lamarck
Lamarck noemde
noemde noch
noch de
de Maillet
Maillet noch
noch Buffon.
Buffon.
te noemen.
Lamarck's werk
werk (1809)
(1809) vinden
vinden wij
wij nog
nog zooveel,
zooveel, dat
dat
Ook ininLamarck's
de spotlust
spotlust der
derfijdgenooten
tijdgenootenterecht
terecht opwekte,
opwekte, zooals
zooals de
devet.,
verklaring van
den langen
langen hals
hals der
derGiraffe.
Giraffe. Dit
Dittrok
trokmeer
meer de
de
klaring
van den
aandacht dan
betere, dat
dat hij
hijbracht.
bracht.
aandacht
dan het betere,
Lamarck heeft
heeft men
menererzich
zichsedert
sedertlang
langaan
aangewend
gewend
Voor Lamarck
slechts op
op het
hetbeste
besteininzijn
zijnwerk
werktetewijzen,
wijzen,voor
voordedeMaillet
Maillet
slechts
mag men
men zeer
zeer zeker
zeker hetzelfde
hetzelfde eischen.
eischen.
mag
Darwin schreef
schreef eene
eene halve
halve eeuw
eeuw later
later dan
danLamarck
Lamarck en
en
Darwin
moest hem op
op zijn
zijnbeurt
beurtovertreffen,
overtreffen, hij
hij slaagde,
slaagde,terwijl
terwijlzijne
zijne
beide voorgangers
voorgangers niet
niet konden
konden doorciringen.
doordringen. Darwin
Darwin kon
kon
beide
I.1.
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ook daarom
daarom slagen
slagen omdat
omdat zijn
zijnwerk
werktetesamen
samen viel
"ielmet
methet
het
materialisme.
herlevende materialisme.
Bij hem
hem merken
merken wij
wij overigens
overigens dezelfde
dezelfde fout
als bij
bij de
de
Bij
fout op als
Maillet en
en Lamarck.
Lamarck. Reeds
Reeds als
alsstudent
studentleerde
leerdehijhijLamarck
Lamarck
Maillet
kennen, maar
maar nimmer
nimmer 11 erkende
hem een
een ernstig
ernstig voor,
voor.
kennen,
erkende hij
hij in hem
loop er en
en het
hethinderde
hinderdeDarwin,
Darwin,zoo
zoomen
menin in
hem
eenLamarck
Lamarck
looper
hem
een
redivivus zag
zag 2.2. Toch
Toch deden
dedenditditvelen,
velen,
J want
Lamarck was
was
redivivus
3 want
Lamarck
alles behalve
behalve vergeten
vergeten toen
toen Darwin's
Darwin's boek
boekverscheen.
verscheen. Darwin
Darwin
alles
onrechtvaardig tegenover
tegenoverLamarck
Lamarck 4 en in
in zijne
zijne gedrukte
gedrukte
was onrechtvaardig
werken
wij ook
ooknergens
nergensverrneld
vermeld hoe
hoeijverig
ijverig hij
hij zijn
zijn
werken vinden
vinden wij
creation) had
had be,
be.
anderen voorganger
anderen
voorganger Chambers
Chambers(Vestiges
(Vestiges of creation)
1844 schreef
schreef «With
«With respect
respect to
to books
books
studeerd 5.5. Toen
studeerd
Toen hij
hij in 1844
systemati~al one
oneexcept
ex cept
on this
this subject,
subject, IIdo
donot
notknow
knowany
anysystematical
on
hij de
de geschiedenis
geschiedeniszijner
zijnerwetenschap
wetenschap
Lamarcks 6»,
Lamarcks
6»,toen
toen bleek
bleek hij
te kennen,
kennen, wat
wat ininzijn
zijn«historical
«historicalsketch»,
sketch»,voor
voordedevierde
vierde
niet te
uitgave van
van zijn
zijn werk
werk gevoegd,
gevoegd, nog
nogsterker
sterker uitkomt.
uitkomt.
uitgave
ben overtuigd,
overtuigd, dat
dathij,
hij,die
diein in
staat
Maillet,Lamarck
Lamarck
Ik ben
staat
is is
dede
Maillet,
zal toe,
toe.
en Darwin
Darwin ieder
ieder in het
het licht
licht van
van zijn
zijn tijd
tijd te
te bezien,
bezien, zal
en
geven,
geven, dat
dat zij
zijten.
ten nauwste
nauwste aan
aan elkander
elkander verwant
verwant zijn
zijn en
en dat
dat
de
wording der
der decendentietheorie
decendentietheorie in
in dedeeerste
eersteplaats
plaatsaan
aan
de wording
deze drie
drie onderzoekers
onderzoekers gebonden
gebonden is.
is.
deze
1. W. May
May:: Lamarck
Darwin. Preussische
407 1909.
1909.
Preussische Jahrbücher
Jahrbacher SS 407
Lamarck und
und Darwin.
aan Hooker,
Hooker, Lyell, Asa
Gray in
in Ch.
Ch. Darwin
DarwinLife
Lifeand
andletters
letters
Asa Gray
brieven aan
2. Zie zijne brieven
II p.
p. 23, 1844
1844;; 11
1844;; IJ
p. 39, 11
p. 121,
1858 en Lyell aan
Darwin 15
II p.
121, 1858
II p.
aan Darwin
II p. 29, 1844
II
March 1863 in Lyell's letters
p. 365.
letters 11
II p.
zal hier enkele
enkele noemen
noemen:: T.
C. Winkler,
Win kier, Het
Het ontstaan
ontstaan der
der soorten.
soorten. Utrecht
Utrecht
3. Ik zal
T. C.
1860, in de
de inleiding
inleiding het
hetoordeel
oordeel van
vanStaring.
Staring. Van
Van der
derHoeven,
Hoeven,Over
Overnatuurkundige
natuurkundige
theoriën
omtrent de verschijnselen
verschijnselen van
van het
hetleven
levenenenbepaaldelijk
bepaaldelijkover
overDarwin's
Darwin'stheorie
theorie
theoriEn omtrent
Haarlem 1860.
Bronn, Jahrbuch
Jahrbuch für
Leonhard und
und
far Mineralogie und Geognosie von Leonhard
1860. Bronn,
Bronn. 1-1.
I. S 112,
112, 1860.
1860. Gubler,
Gubler, Préface
Préface d'une
d'unereforme
refonne des espéces
Ie
espEces fondé sur
sur le
H. I.
principe
la variabilité restreinte
restreinte du
type organique «M.
Darwin s'emparedcs
«M. Darwin
s'empare des idées
du type
principe de la
exposées de
Lamarcko Bull.
de la
la soc, botan, p. 16, Paris 1862. I. E. Gray. «Gray sah im
de Lamarck»
Bull. de
Darwinismus
Darwinismus lediglich eine Wiederholung des Lamarckismus» R. Burchhardt Geschichte
der Zoölogie
letters and
journais, London
London 1881
Life, letters
and journals,
Zo6logie S. 127, Leipzig 1908. Ch. Lyell. Life,
volllp.
332, 436.
436. Th.
H. Huxley.
I-Iuxley. Life
Life and
and letters
letters II
11 p.
p. 42,
1900. -Th. H.
42, 1900.
vol II p. 363-65, 332,
4. «Diese
Idee, dass die Bedürfnisse
Funktionen die
die Organe
u. Funktionen
Bedarfnisse u.
Organe entwickeln)
(die Idee,
aDiese (die
ja er
seinem Hauptwerk
verwarf
allerdings keineswegs, ja
er hat
hat in
in seinem
Hauptwerk diese Idee
Darwin allerdings
vervarf Darwin
aber%
wei se sogar
sogar durch
durch von Lamarck
Lamarck gebrauchte und über,
vielfach
angewendet und teil
teilweise
vielfach angewendet
indess
einstimmend
Beispie!e zu
zu belegen versucht, ohne inde
ss Lamarck zu erwähnen.
erwàhnen.
einstimmend erklärte
erklirte Beispiele
sonstigen literarischen
Gewohn'
Schon
der Zoologe Claus
hat auf
literarischenGewohn%
auf dieses von Darwin's sonstigen
Claus hat
Schon der
W. May
heiten
gänzlich abweichende
Verhalten hingewiesen». Nach
Nach W.
May !.1. c. Hetzelfde
heiten gAnzlich
abweichende Verhalten
bij
Butler en Rad!.
Radl.
bij Butler
Exemplar (vestiges) meines Vaters bietet
5. Francis
schreef hierover:
«Das Exemplar
hierover : crDas
Francis Darwin
Darwin schreef
Zeichen dar, dass es sorgfältig
gelesen worden
worden ist,
ist, eine
Lange Liste
Liste angestrichener
eine Lange
sorgfiltig gelesen
Stellen ist am
eiller Nadel zusammengefügt».
Leben und
und Briefe
Briefe
zusammengefagt». Fr.
Fr. Darwin. Leben
mit einer
am Ende mit
Ch.
Darwin's I. S.
S.309
nach Radl
Radl Geschichte
Geschichte de
de biologischen
biologischen Theorien.
Theorien. II
II S.
S. 117.
117.
Ch. Darwin's
309 nach
6. Darwin.
p. 29,
1844.
29, 1844.
Darwin. Life
Life and
and letters.
letters. 11
II p.
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het beeindigen
beeindigenvan
vanbovenstaande
bovenstaandebeschouwingen
beschouwingenbracht
brachtmij
mijeene
eenereis
reis
Na het
naar England
volgende feiten
feiten::
naar
England nog
nog de volgende
Ch.
gekend., want
wantdiens
diensTelliamed
T elliamedstond
stondin
inzijn
zijn
Ch. Darwin
Darwin heeft
heeft de
de Maillet
Maillet gekend
boekenkast. Ii hij
hij citeerde
citeerde hem
hem evenwel
evenwel nooit.
nooit.
boekenkast,
het verschijnen
verschijnen van
van Darwins
Darwins «origin
«origin of
ofspecies»
species» wees
wees de
de
Onmiddelijk na
na het
onbekende
maar zeer
zeer geleerde
geleerde recensent
recensent van
vandit
ditwerk
werkinindedeEdinburgh
Edinburgh
onbekende maar
(1860) op de
de voIgorde
volgordededeMaillet
Maillet—- Lamarck
Lamarck —
- Darwin.
Darwin.
review
review (1860)
voor den
denschrijver
schrijver van
van dit
ditartikel
artikel gehouden,
gehouden. dat
dat
Algemeen werd
werd Owen
Owen voor
Algemeen
heden verdient
verdient gelezen
gelezen te
te worden.
worden.
nog heden
1861 schreef
schreef J.J. Dowson
Dowson(Er.
(Er.Darwin.
Darwin.London
London1861
1861p.p.56)
56):
«Ofthe
the
In 1861
In
: «Of
hisviews
viewsononthe
thetransmutation
transmutation
writers
have anticipated
anticipated Dr.
Dr.Darwin
Darwinininhis
writers who have
species de Maillet
Maillet seems
seems to have
have the
the best
best claim
claim to
tonotice.»
notiee.»
of species
Flouvens (Examen
(Examen du livre
livre de
de M.
M. Darwin
DarwinParis
Paris 1864)
1864)
Evenzeer
Evenzeer wees
wees P.
P. Flouvens
direct op Darwins
Darwins voorlooper
voorlooper de
deMaillet
Maillet:
direct
:
Huyh Miller
the Cr.tator
Cr:ator 1849
1849 p.
p. 13
13en
en270)
270)noemde
noemde
Miller (Footprints
(Footprints of
of the
en Lamarck
Lamarck de vaders
vaders der
der «development
«developmenttheorie.»
theorie.»
de Maillet
Maillet en
Siciliani (La
(La critica
critica nella
nella filosophia
filosophia zoologica
zoologica del
del XIX
XIX secoIo.
Napoli
Ook Siciliani
secolo. Napoli
1876
wees op den
den grooten
grooten invloed
invloed van
vande
deMaillet.
Maillet.
1876 p.
p. 143-144)
143-144) wees
Onder
zijne tijdgenooten
tijdgenooten vond
vond ikikhem
hembesproken
besprokendoor
doorden
dentoen
toenzeer
zeer
Onder zijne
bekenden Needham
Needham ininNouvelles
Nouvellesrecherches
recherchesphysiques
physiquesetetmétaphysiques
métaphysiques
bekenden
Needham was
was een
eenleero
leer.
avec une théorie
théorie de
de lalaterre.
terre. Londres—Paris
Londrcs-Paris 1769.
avec
1769. Needham
geloofdezelf
zelfaan
aantransmutatie,
transmutatie. die
die later
later ook
ook wel
wel de
de
ling van
van Buffon
Buffon enengeloofde
ling
theorie
Needham genoemd
genoemd werd.
werd.
theorie van Needham
Het geloof
geloofaan
aanmeerminnen
meerminnenenen
meermannen
(mermaidsororseamen)
seamen)was
wasinin
meermannen
(mermaids
Maillets tijd
tijd algemeen,
algemeen. zelfs
zelfs de
deberoemde
beroemdeJ.J.Locke
Locke(Essay
(Essayon
onthe
thehuman
human
de Maillets
understanding b.
1690) geloofde
geloofde er
er aan.
aan.
understanding
b. lIl.
III. c.
c. 6. 1690)
1. Catalogue
Catalogue of
the library
Iibrary of
ofChr.
Chr.Darwin
Darwinnow
nowininthe
thebotany
botanyatatCambridge.
Cambridge.
of the
Cambridge.
Cambridge, 1908.

to

ARISCHE
ARISCHE MONUMENTEN
MONUMENTEN OP
OP JAVA.
JAVA.
RADEN MAS
MAS NOTODHININGRAT.
NOTODHININGRAT.
RADEN

Monumental
Java, by
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ED ERT de opkomst der Islamitische macht in den Oost.Indischen
Archipel
OosbIndischen Archipel
EDERT
zij vroe,
vroede Arische
Arische kunst
kunst uit
uithet
hetopenbare
openbareleven
levenverbannen.
verbannen.Waar
Waar zij
werd de
ger, het hoogste
hoogste ideaal
ideaal der
dersamenleving
samenlevingdienende,
dienende,zelf
zelfhooge
hoogevereering
vereering
ger,
zij haar
haar
genoot, zal
zal voortaan
voortaan niemand
niemandzich
zichom
omhaar
haarbekommeren,
bekommeren, tenzij
tenzij zij
genoot,
van tempeldienares,
tempeldienares, dat hoewel
hoewel zeer
zeer gehavend,
gehavend,toch
tochnog
nogprachtvol
prachtvolen
en
gewaad van
en geheel
geheelovereenstemmend
overeenstemmend met
met haar
haarernstig
ernstigenendiepzinnig
diepzinnig
plechtig is en
plechtig
karakter, verwisselt
armzalige vodden,
vodden, die
die haar
haar worden
worden
karakter,
verwisselt met
met de
de onbeduidende,
onbeduidende, armzalige
opgedrongen als
als producten
producten der
der hedendaagsche
hedendaagsche Inlandsche
Inlandsche kunstnijverheid,
kunstnijverheid,
opgedrongen
smakelooze namaaksels
namaaksels met ondoordachte, boersche
boerschetoepassing
toepassingvan
vanmotieven
motieven
vroegere perioden.
perioden.
uit vroegere
zij de
de miskenning,
miskenning, om
onLiever
dan zich
zich tetelaten
latenvulgariseeren,
vulgariseeren, verdraagt
verdraagt zij
Liever dan
danks de
verleidelijke aanbiedingen
aanbiedingen van
van speculeerende
speculeerende handelaars.
handelaars.
clanks
de verleidelijke
eeuwenlang na
na de
de komst
komstvan
vanhethet
Christendombleef
bleefde
deArische
Arische
Nog eeuwenlang
Christendom
kunst in meditatie
meditatie in
in de
deruinen
ruïnender
derheilige
heiligetempels,
tempels,geheel
geheelonttrokken
onttrokkenaan
aan
kunst
afwachting van
van een
eentijd
tijdvan
vanbetere
beterewaardeering.
waardeering.
's menschen aandacht,
aandacht, in afwachting
Deze
tijd komt
komt nu
nu allengs
allengs in
invervulling.
vervulling.
Deze tijd
Al naarmate
naarmate de
de Europeesch,Indische
Europeesch-Indische samenleving
samenleving in
in zich
zich opneemt
opneemt ele,
elementen,
aan steike
sterkeverstandsontwikkeling
verstandsontwikkeling een
een hoogen
hoogen bloei
bloeivan
vangemoed
gemoed
menten, die aan
paren,
vrij zijn
zijn van
van vooroordeel,
vooroordeel, zich
zichaldus
aldusontvankelijk
ontvankelijkgemaakt
gemaakt hebben
hebben
paren, vrij
de goddelijke
goddelijke bezieling
bezieling van
van de
dezuivere
zuivereharmonie
harmonieder
deromgeving,
omgeving, naar
naar
voor de
die mate
mate groeit
groeit de
de waardeering
waardeering der
der Indische
Indische (Arische)
(Arische) kunst.
kunst.
Nu wordt
wordt zij
zij uit
uit die
die heilige
heilige hallen
hallender
derruïnen
ruïneninindedeWestersche
Westerschewereld
wereld
ingeleid,
voorzien van
van een
eenuitgebreide
uitgebreide bibliotheek
bibliotheekals
alsgeleibrieven
geleibrieven van
van
ingeleid, voorzien
Zij spreekt
spreekt over
overhet
hetverre
verreverleden,
verleden, heel
heelmelodieus,
melodieus,
haar
bewonderaars. Zij
haar bewonderaars.
doch
vreemd en haast
haast onhoorbaar
onhoorbaar zacht.
zacht. Toch verstaan
verstaan enkelen
enkelen haar.
haar. De
De
doch vreemd
algemeene
aandacht kan
kan zij
zij niet
niet op
opzich
zichvestigen,
vestigen,daarvoor
daarvoorisishaar
haarvormen,
vormen.
algemeene aandacht
taal
nog te
te vreemd
vreemd voor
voor deze
deze omgeving,
omgeving, —
- (hetgeen
(hetgeen intusschen
intusschen wel
wel goed
goed
taal nog
is,
daar zij
zij nu
numinder
minderblootstaat
blootstaataan
aanaanranding
aanranding van
van hebzuchtige
hebzuchtige exploi
exploi_
is, daar
tatie).
Zij stelt
steltzich
zichtevreden
tevredenmet
metde
dewarme
warmevereering
vereering van
van de
de enkelen,
enkelen, die
die
tatie). Zij
ondanks
alles trachten
trachten haar
haar te begrijpen
begrijpen en te
te vertolken
vertolken:: de
de een
eenininzuiver
zuiver
ondanks alles
wetenschappelijken
gave heeft
heeft
wetenschappelijkenzin
zin haar
haar waarde
waardetoetsend;
toetsend ;de
de ander,
ander,die
die de
de gave
om
den geest
geest der
der dingen
dingen te
te doorzien
doorzien en
en ininzich
zichtetedoen
doenweerkaatsen,
weerkaatsen, op
op
om den
meer
gemoed hem
hem ingeeft.
ingeeft.
meer aantrekkelijke
aantrekkelijke wijze,
wijze, zooals
zooals zijn gemoed
Naturen
als deze
deze laatste,
laatste, die
diedede
waardevan
vaneen
eenkunstproduct
kunstproductmeten,
meten,
Naturen als
waarde
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zoozeer naar
naar de
de mate
mate van
van kunstvaardigheid,
kunstvaardigheid, als
als wel
wel naar
naar de
demate
mate van
van
niet zoozeer
zelfbezinning
kunstenaar ten
aanzien van
van God,
God, mensch
mensch en
enmaat,
maat.
zelf bezinning van
van den kunstenaar
ten aanzien
schappij,
zij niet
nietalaldadelijk
dadelijknaar
naarden
denvorm,
vorm,doch
docheerst
eerstnaar
naarden
den
schappij, zoodat
zoodat zij
geest
het kunstwerk
kunstwerk kijken,
kijken, dergelijke
dergelijke naturen,
naturen, die
diedezelfde
dezelfdetoewijding
toewijding
geest van het
door den
denkunstenaar
kunstenaar gekoesterd,
gekoesterd, in
weten op
op te
te wekken,
wekken, zien
zien in
in
als
als door
in zich weten
de
tempelruïnen van
Oud~Java de
de symboliseering
symboliseering vvan
. an 's menschen hoogste
de tempelruïnen
van Oudqava
streven: : om door
door intense
intense ontwikkeling
ontwikkeling van
vanhet
hetdenkvermogen
denkvermogentetegeraken
geraken
streven
zulk een
eenzuiverheid
zuiverheidvan
vanzelf
zelfkennis,
kennis,tot
totzulk
zulkeen
eenwelbewust
welbewustgeestelijk
geestelijk
tot zulk
smettelooze
har~
leven,
waarbij alle
allelevensconfllicten
levensconflIictenopgelost
opgelostenen
leven, waarbij
tottot
eeneen
smeftelooze
har%
monie zijn
zijn geworden.
geworden.Begrijpelijk
Begrijpelijkis ishet,
het,datdat
dergelijkenaturen
naturenkrachtig
krachtig
monie
dergelijke
ge~
protesteeren tegen de
de grove
grovebejegening,
bejegening,die
diedeze
dezevruchten
vruchtenvan
vanheilige
heilige
protesteeren
ge%
voelens te
te verduren
verdurenhebben
hebbenvan
vanvandalistische
vandalistischetoeristen
toeristenen
enavonturiers.
avonturiers. Tot
Tot
schanddaden zulke
zulke onwetende
onwetendebarbaren
barbarenals
alsdeze
dezelaatste
laatsteininstaat
staatzijn
zijn;
welke schanddaden
;
ons de
devele
velesuikerfabrieken,
suikerfabrieken,die
dieuit
uittempelsteenen
tempelsteenenopgebouwd
opgebouwdzijn,
zijn,
toonen ons
langsdede
oprittenhunner
hunnerwoningen
woningengeplaatst
geplaatstzijn,
zijn,
en
de beelden,
beelden,die
dienunulangs
en de
opritten
ter demonstratie
demonstratie van hun
hun parvenwachtige
parvenu~achtige kunstliefde.
kunstliefde. En
En hierin
hierin worden
worden
ter
zij braaf
braaf nagevolgd
nagevolgd door
doorambtenaren,
ambtenaren, die,
die,naar
naarhet
hetheet,
heet,voor
voordie
dieoudheden
oudheden
zij
OokdedeInlanders
Inlanderszijn
zijnvan
vanvandalisme
vandalisme niet
nietvrij
vrij tete
zorg
moeten dragen.
dragen. Ook
zorg moeten
1886door
doorden
deningenieur
ingenieur1.1zerman
IJzerman gevonden
gevonden en
enbeschreven
beschreven
pleiten;; van
van de
deinin1886
pleiten
tempelruïnen,
de grens
grensder
derresidentiën
residentiënDjocjakarta
DjocjakartaenenSoerakarta,
Soerakarta,
tempelruïnen, nabij
nabij de
1903 slechts
slechts nog
nog enkele,
enkele, die
die onder
ondereenig
eenigtoezicht
toezichtstonden,
stonden,over,
over_
waren
in 1903
waren in
gebleven;; waarschijnlijk
waarschijnlijk werden
de steenen
steenen der
der verdwenen
verdwenen tempels
tempels voor
voor
gebleven
werden de
den bouw
bouw van
van bruggen,
bruggen, doorlaten
doorlaten en
endammen
dammengebezigd.
gebezigd.
den
zulk vernielingswerk
vernielingswerk ergernis
ergerniswekt
wektbij
bijenthousiaste
enthousiastekunstvereerders,
kunstvereerders,
Dat zulk
m. i.i.
zal
niemand bevreemden.
bevreemden. Als
uiting van
van dergelijken
dergelijken geest
geest kan
kan m.
zal niemand
Als uiting
«Monumental
Dan kan
kanmen
menvolkomen
volkomenbegrijpen
begrijpen
«Monumental Java»
Java» beschouwd
beschouwd worden. Dan
de
scherpe opmerkingen,
opmerkingen, die
de schrijver
schrijver menigvuldig,
menigvuldig, doch
doch veelal
veelal op
op
de scherpe
die de
geestige wijze
wijze maakt
maakt op regeering,
regeering, ambtenaren,
ambtenaren,gelegenheidsarchaeologen
gelegenheidsarchaeologen
geestige
plunderzieke toeristen,
toeristen, terwijl
terwijl hij
hij zich
zich overigens
overigens zoo
zoo vol
vol piëteit,
piëteit, zoo
zoo
of plunderzieke
Oud~Javauitlaat,
uitlaat, en
en
vereering en
en bewondering
bewondering over
overdedetempels
tempelsvan
vanOud,Java
vol vereering
met zooveel
zoo veel vriendelijkheid
vriendelijkheid en
en gemoedelijkheid
gemoedelijkheid over
overland
landenenvolk
volkspreekt.
spreekt.
met
hoofdzaakhet
hetvoldoen
voldoenaan
aanzijn
zijnverlangen,
verlangen,
doel dat
dat hij
hij beoogt,
beoogt,isisininhoofdzaak
Het doel
de schoone
schooneherinneringen
herinneringenvan
vanzijn
zijn29.jarig
29.jarigverblijf
verblijfop
opJava
Javatetebelichamen.
belichamen.
om de
hij hiermee
hiermee anderen
anderen de
de gelegenheid
gelegenheid te openen
openen een
een blik
blik te
te
Tevens hoopt
hoopt hij
Tevens
werpen in het
het betooverende
betooverende perspectief
perspectief van
van het
hetwonderzonneland.
wonderzonneland.
werpen
Daartoe
heeft hij
hij die
die herinneringen
herinneringen inineen
eenzoo
zooaangenaam
aangenaammogelijk
mogelijk kleed
kleed
Daartoe heeft
konschaden,
schaden,alsalsopmetingen,
opmetingen,
gehuld, en
en alles
alleswat
watdede
aantrekkelijkheidkon
gehuld,
aantrekkelijkheid
statistieken
allerlei detailsstudies,
detailsstudies, achterwege
Doçh voor
voordege,
dege.
statistieken en
en allerlei
achterwegegelaten.
gelaten. Doch
nen,
bij wie
wiehijhijer er
in geslaagd
diezelfde
warmesympathie
sympathievoor
voorland
land
nen, bij
in geslaagd
is, is,
diezelfde
warme
volk op
optetewekken
wekkenenendiedie
aan
diepere
studie
daaromtrentwenschen
wenschen
en volk
aan
eeneen
diepere
studie
daaromtrent
beginnen, heeft
heeft hij
hij aan
aan het
heteind,
eind.naast
naastde
deverwijzing
verwijzingnaar
naarde
deverhande,
verhande~
te beginnen,
van het
het Bataviasch
Bataviasch Genootschap
Genootschap van
vankunsten
kunstenenenwetenschappen,
wetenschappen,de
de
lingen van
en Madura,
Madura, enz.
enz. een
een
rapporten
oudheidkundige commissie
commissie voor
voor Java
Java en
rapporten der
der oudheidkundige
lijst van geraadpleegde
geraadpleegde werken
werken gegeven.
gegeven.
lijst
Uit het
het geheele
geheelewerk
werkblijkt,
blijkt,dat
datdedeschrijver
schrijvergedurende
gedurende zijn
zijnverblijf
verblijf op
op
Java
de beweringen
beweringen van
vanautoriteiten
autoriteitenop
opdit
ditgebied
gebiedaan
aaneigen
eigenervaringen
ervaringen
Java de
toetste en
en door
dooronbevooroordeelde
onbevooroordeelde beschouwing
beschouwing een
een juist
juist inzicht
inzicht in
in het
het
toetste
levende geloof
geloof van
van den
denInlander
Inlandertrachfte
trachtte teteverkrijgen.
verkrijgen.
levende
verdeeldin
in10
10hoofdstukken,
hoofdstukken,in
inlogische
logischevolgorde
volgordegerangschikt.
gerangschikt.
Het boek isis verdeeld
eerste hoofdstuk
hoofdstuk bevat
bevat een
een historische
historische beschouwing
beschouwing over
overheel
heelJava,
Java,
Het eerste
hunwerk.»
werk.»Zorgvuldig
Zorgvuldigzijn
zijndedevaste
vastegegevens
gegevens
over
«het land,
land, het
het volk
volk en
enhun
over ehet

374

ARISCHE
ARISCHE MONUMENTEN OP
OP JAVA.
JAVA.

uit de
de bronnen
bronnen gesorteerd,
gesorteerd, en
en tot
tot één
éénpassend
passend geheel
geheelgevlochten.
gevlochten. Kort
Korten
en
hij de
de vestiging
vestiging der
der Ariërs
Ariërs op
op het
heteiland
eilandvan
vanhet
hetlaatst
laatstder
der
zakelijk toont
zakelijk
toont hij
eerste tot
begin der
der 15e
15- eeuw
eeuw na Christus.
Christus. Sterk
Sterk was
was hun
hun invloed
invloed en
en
eerste
tot het begin
hij nog
nog;; hun
hun godsdiensten,
godsdiensten, het
het Hindoeisnie
Hindoeïsme en
enBoedhisme
Boedhisme hebben
hebben hier
hier
is hij
vruchtbaren bodem gevonden
gevonden;; zoo
zoo zelfs
zelfsdat
datdedecultus
cultuszich
zichzelfstandig
zelfstandig
een vruchtbaren
cultuur. Ofschoon
Ofschoonde
dearchitectuur
architectuur en
en
hebben ontwikkeld,
ontwikkeld, evenals
evenals de cultuur.
zou hebben
literatuur hun
stof aan
aan Arische
Arische idieën
idèeënontleenden,
ontleenden,zouden
zoudenzezedie
dienaar
naareigen
eigen
literatuur
hun stof
geest
hebben. De
geest verwerkt
verwerkt hebben.
Deoverheersching
overheersching der
derMohammedanen
Mohammedanen en
en Chris,
Chris.
danbei
be_
hebben echter
echter den
den groei
groeidier
diercultuurkiemen
cultuurkiemeneer
eerbelemmerd
belemmerddan
stenen hebben
vorderd. Binnen den
den tijd
tijdvan
van3 3eeuwen
eeuwen
heeft
Islàmdedewereldlijke
wereldlijkemacht
macht
vorderd.
heeft
dede
IslAm
der
der Boedhisten
Boedhisten uit
uit Java
Java verdrongen,
verdrongen, doch
doch moest
moestalaldadelijk
dadelijkmet
methet
hetChris,
Chris_
tendom kampen,
kampen, door hetwelk
hetwelk hij
hij op
opzijn
zijnbeurt
beurtoverheerscht
overheerschtwordt.
wordt.
tendom
geestelijk gebied
gebied hoegenaamd
hoegenaamd geen
geen overwinning
overwinning heeft
heeft
Daar de IslAm
Islàm op geestelijk
Daar
behaald, jazelfs
dom fanatisme
fanatisme vervalt,
vervalt, en
en zich
zichook
ookdoor
doorhet
hetAnimisme
Animisme
behaald,
jazelfs tot dom
laat beïnvloeden,
beïnvloeden, acht
acht de
de schrijver
schrijver het
het als
alsvan
vanzelf
zelfsprekend,
sprekend,dat
datdede
Islàm
laat
IslAm
kon geven.
geven.
totaal geen
voedsel aan
aan de
de kunst
kunst kon
totaal
geen voedsel
Hij eindigt
eindigt hier
hier met
met te
te betoogen,
betoogen,dat,
dat,nu
nueen
eenopbloei
opbloeidier
dierArische
Arischekunst
kunst
Hij
Java uitgesloten
uitgesloten is,is,dede
overblijfselenervan
ervanvoor
voorverdere
verdereverwoesting
verwoesting
op Java
overblijfselen
tr worden
worden behoed.
behoed.
behooren te
behooren
In het
het volgende
volgende hoofdstuk
hoofdstuk handelt
handelt hij
hij over
overWestqava,
West.Java,de
devolgende
volgendedrie
drie
hoofdstukken wijdt
hoofdstukken
wijdthij
hij aan
aan Midden.Java,
Midden,Java,ininhet
het bijzonder
bijzonderaan
aanden
denDiëng,
Diag,
ofmeer
meerspreekt.
spreekt.
Prambanan en
plaatsen, waar
waar de Boedhistische
Boedhistische geest min
min of
Prambanan
en plaatsen,
Deze hoofdstukken
hoofdstukken en
enhet
hetdaarop
daaropvolgende,
volgende,over
overOost,Java,
Oost.Java, bevatten
bevatten de
de
Deze
nadere uitwerking
uitwerking van
van het
het eerste
eerste hoofdstuk.
hoofdstuk. Hier
Hiervertelt
verteltdedeschrijver
schrijverbij
bij
nadere
de
enondergang
ondergang der
der
de rufnen
ruïnen der
dertempels
tempels en
enpaleizen,
paleizen, de
deopkomst,
opkomst, glorie
glorie en
rijken, die elkaar
elkaar voortdurend
voortdurend de
hegemonie bevochten,
bevochten, in
in dien
dienstrijd
strijd be,
be.
rijken,
de hegemonie
zweken, om
om ten
ten slotte
slotte de
deheerschappij
heerschappij aan
aan de
de Nederlanders
Nederlanders over
over te
te laten,
laten,
zweken,
en
zich tevreden
tevreden tetestellen
stellenmet
metdede
hoedanigheidvan
vanvazalstaten,
vazalstaten, en
en in
in
en zich
hoedanigheid
rustige rust
herinneringen aan
aan groote
groote dagen
dagen voort
voort tetedroomen.
droom en.
rustige
rust de
de herinneringen
Ook laat
laat hij
hij blijken,
blijken, hoe
hoe het
hetHindoeïsme
HindoeïsmeenenBoedhisme
Boedhismeallengs
allengs hun
hun
Ook
macht verloren
verloren;; de bouwwerken
bouwwerken uit
uitdedeverschillende
verschillendetijdperken,
tijdperken.met
metelkaar
elkaar
macht
vergeleken, toonen de
de ontzenuwing
ontzenuwingder
derArische
Arischekunst
kunst;
ookinindedeliteratuur
literatuur
vergeleken,
; ook
is diezelfde
diezelfde achteruitgang
achteruitgang waar
waar te
te nemen.
nemen.
Waar
het te pas
pas komt,
komt, verhaalt
verhaalt hij
hij de
de legenden,
legenden, die
die aan
aan tempels
tempels of
ofan,
an.
Waar het
ooktreffende
treffende
dere
antiquiteiten verbonden
verbonden zijn,
zijn, terwijl
terwijl hij
hij tot
totafwisseling
afwisselingook
dere antiquiteiten
natuurtafereelen
het zevende
zevende hoofcistuk
hoofcl.stuk bespreekt
bespreekt hij
hij de
de be,
be.
natuurtafereelenbeschrijft.
beschrijft. In
In het
geesterende
macht, die
die zulke
zulkewonderlijke
wonderlijkemeesterstukken
meesterstukken van
van bouwkunst
bouwkunst
geesterende macht,
doen scheppen
scheppen:: het
hetBoedhisme
Boedhismeop
opJava
Java;
entoont
toontden
denlezer
lezerproducten
producten
heeft doen
; en
ervan,
als Tjandi
Tjandi Kalassan,
Kalassan, Tjandi
Sari en Tjandi
Tjandi Sewoe.
Sewoe.
ervan, als
Tjandi Sari
De laatste
laatste 33hoofdstukken
hoofdstukken eindelijk
eindelijk wijdt
wijdt hij,
hij, als
als apotheose
apotheose van
van die
die in,
in.
spireerende
macht van
Boedhisme, aan
Boroboedoer, dien hij
hij als
als
spireerende macht
van het
het Boedhisme,
aan den Boroboedoer,
het
prachtigste monument
monument ter
ter wereld
wereld vereert,
vereert, waarbij
waarbij alleen
alleen de
de Taj
Taj Mahal
Mahal
het prachtigste
kunnenworden
wordenvergeleken.
vergeleken. Heel
Heel
belangwekkendbeschrijft
beschrijft
te
Agra zou
zoukunnen
te Agra
belangwekkend
endedegoddelkike
goddelijkemajesteit
majesteit van
van den
dentempel,
tempel.
hij
de bekoring
bekoring der
der omgeving
omgevingen
hij de
welke
beschrijving alleen
reeds een dankbare
dankbare voldoening aan
aan den
denlezer
lezerzal
zal
welke beschrijving
alleen reeds
schenken.
Het
zij mij
mijvergund
vergundeenige
eenigepunten
puntennader
nadertetebespreken.
bespreken.Waarschijnlijk
Waarschijnlijk
Het zij
den aard
aard en
en ter
terwille
willevan
vanhet
hetonderwerp
onderwerpzich
zichlaten
laten
heeft
schrijver door den
heeft de schrijver
Java te groot
groot voor
voor te
te stellen.
stellen.
verleiden
verleiden den
den Arischen
Arischen invloed
invloed op
op Java
invloed zeer
zeer groot
groot op
ophet
hetJavaansche
Javaansche volk,
volk, maar
maar
Ontegenzeggelijk
Ontegenzeggelijkisis die
die invlocd
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dit rechtvaardigt
rechtvaardigt nog
lezer te
te doen
doen gelooven,
gelooven, dat
dat
nogniet
niet de
de poging
poging om
om den lezer
dit
deze invloed
invloedalle
alleandere
andereoverheerscht,
overheerscht, zooals
zooalsde
deschrijver
schrijver het
hetheele
heeleboek
boek
deze
tracht aan
aan te
te toonen,
toonen,jazelfs
jazelfspositief
positiefuitspreekt
uitspreekt:
door tracht
:
we find
findunder
underthethe
Mohammadancoating
coating
«Everywhere ininthe
%Everywhere
the island
island we
Mohammadan
the old
old conceptions
conceptions of
oflife
lifefrom
fromwhich
whichthe
theLoro
LoroJonggrang
Jonggranggroup
groupand
andthe
the
the
Borobudoor sprang
sprang:: scratch
scratch the
the orang slam
slam and the
the Sail/a
Saïva or
or Buddhist
Buddhist will
will
Borobudoor
doorteteverwijzen
verwijzen
immediately appear»,
appear», welke bewering
bewering hij
hij tracht
trachttetestaven
stavendoor
immediately
derTenggareezen,
Tenggareezen, die,
die,naar
naarzijn
zijnmeening,
meening, een
een Hindoesch
Hindoesch
naar de gebruiken
gebruiken der
naar
verder naar
naar de
in de
dekadatons
kadatons(paleizen)
(paleizen)veel
veel
karakter zouden
karakter
zouden dragen,
dragen, en
en verder
de in
voorkomende versieringsmotieven
versieringsmotieven;; de
de naga (slang
(slang of
of draak,
draak, die
die in
in den
den
voorkomende
Archipel niet
niet voorkomt)
voorkomt) en
en de
de Lingga
Lingga (embleem van
van Siwa's
Siwa's scheppende
scheppende
Archipel
macht.)
Mohammedaan
Aan dit
dit vermeende
vermeende feit,
feit, als
alszou
zoude
de orang
orang slam
slam geen
geen mgoed»
«goed» Mohammedaan
onbeduidendheidvan
vanhet
hetMohammedanisme
Mohammedanisme voor
voor de
de
zijn, schrijft
schrijft hij
hij dedeonbeduidendheid
zijn,
Java toe.
toe.
kunst op Java
kunst
is m.
m. i.i. onjuist
onjuist in
intweeërlei
tweeërlei zin.
:zin.
Dit is
de eerste
eerste bewering
bewering aangaat,
aangaat, n.l.
n.l. als
als zou
zou de
deInlander
InlanderBoedhist
Boedhistzijn,
zijn,
Wat de
dat ook
ook dit
ditBoedhisme
Boedhismeslechts
slechts een
eenlaagje
laagje isis;; immers
immers
ben ik
ik van
van meening,
meening, dat
ben
schrijvers argumenten
argumenten staan
zoovele gebruiken
gebruikenininhet
hethedendaag,
hedendaag~
tegenover schrijvers
staan zoovele
sche leven,
leven, die
die getuigen
getuigen van
vansterke
sterke invloeden
invloeden uit
uit den
den voortijd,
voortijd, van
van het
het
sche
aan het
het bestaan
bestaan van
van geesten,
geesten, wat
watmen
menhier
hierbeter
beterzal
zalverstaan
verstaanonder
onder
geloof aan
«animisme», zooals
van offers
offers op
op kruiswegen,
kruiswegen,bij
bij boomen,
boom en,
%animisme»,
zooalsb.v.
b.v. het
het brengen van
het offeren
offeren in
in huis
huisbij
bijgeboorte,
geboorte,ziekten
ziektenofofdood
dood
aan wapens
wapens enz.
enz. enz.
enz.;; of het
aan
om de
de geesten
geesten tetebezweren,
bezweren,die
dieer zouden
er zouden
verblijven;
volgensVan
Van
om
verblijven
; enenvolgens
Hinloopen Labberton
het offeren
offeren aan
aan de
deGodin
Godinvan
vanden
denIndischen
Indischen
Hinloopen
Labberton1 het
doordedeMataramsche
Mataramsche vorsten
vorsten als
als door
door de
dekust,
kust~
Oceaan, hetgeen
hetgeen zoowel
zoowel door
Oceaan,
bewoners van
Zuid~Malang wordt
naar hetgeen
hetgeen door
door R.
R. K.
K. zen,
zen.
bewoners
van Zuid,Malang
wordt gedaan
gedaan en
en naar
verhaald, ook bij
bij de
de Papoea's
Papoea's in
inNieuw,Guinea
Nieuw~Guineavoorkomt.
voorkomt.
delingen
delingen wordt verhaald,
denzelfden oorsprong
oorsprongisisook
ookdede
eerste
vandedeaangehaalde
aangehaaldeargumenten.
argumenten.
Van denzelfden
eerste
van
het volk
volk ziet
ziet
En
al mogen
mogen de
deandere
andere van
van Boedhistischen
Boedhistischen oorsprong
oorsprong zijn,
zijn, het
En al
den Boedha
Boedha noch
noch van
van den
in
die voorstelling
voorstelling het
het idee
idee noch
noch van
van den
in die
den Çiva.
iva.
Trouwens
de wonderlijke
wonderlijke verhalen,
verhalen, die
die er
er in
inomloop
omloopzijn,
zijn, verteld
verteld te
te
Trouwens na
na de
op:
«Stories of mythical
mythical beings
beings like
like Kiahi
Kiahi Satomo
Satomo
hebben,
merkt hij
hij zelf
zelfop
hebben, merkt
: %Stories
and
Satomi, transformed
transformed into
pieces of
of ordnance
ordnance connected
connected with
with the
the
and niahi Satomi,
into pieces
T runajaya on one
one side,
side,and
andmoslim
moslimfanatism
fanatism personified
personified
legendary
legendary lore
lore of Trunajaya
of Karang
Karang Antu
the other,
other, prove
prove that
th at the
the native
native mind
mind
in
the cannon
cannon of
in the
Antu on
on the
is
still strongly
strongly imbued
imbued with
withpre,Mohammadan
pre~Mohammadan and
and even
even pre,Hindu
pre~Hindu ideas
ideas
is still
and
modes of
of thoughts.»
thoughts.»
and modes
den Javaan
Javaan eer
eer Animist
Animist dan
dan Boedhist
Boedhist tetenoemen.
noemen.
Er
reden den
Er is
is dus reden
Boedhist,alsalsIslamiet
Islamietininden
denzin,
zin, zooals
zooals
De
Javaan is
evenmin ivaïst
Çivaïstofof
De Javaan
is evenmin
Boedhist,
den
maatstaf
«goed»
de
schrijver zich voorstelt.
voorstelt. De
Deonjuistheid
onjuistheidligt
ligtinin
de schrijver
den
maatstaf
vanvan
%goecl»
«goed» Boedhist, welken
welken maatstaf
maatstafhij
hijten
tenonrechte
onrechteneemt
neemt
Mohammedaan
Mohammedaan of %goed»
naar
herkomst van gebruiken,
gebruiken, naar
naar uiterlijke
uiterlijke vormen
vormen dus.
dus. Waar
Waarsprake
sprake
naar de
de herkomst
is
van geloof,
geloof, moet
moet m.
m. i.i. in
inde
deeerste
eersteplaats
plaatsgelet
geletworden
wordenop
opwat
watmen
men met
is van
Javaan is
is van
van alaldie
dieBoedhistische
Boedhistischeen
enAnimistische
Animistische
overtuiging
overtuiging gelooft.
gelooft. De Javaan
invloeden
niet bewust,
bewust, hij
hij verkeert
verkeert in
indedeheilige
heiligeovertuiging,
overtuiging,dat
dathij,
hij, zooals
zooals
invloeden niet
nog toe
toe ten
ten aanzien
aanzien van
van het
hetgeloof
geloofleeft,
leeft,naar
naardedevoorschriften
voorschriften van
van
hij
hij tot
tot nog
1.1. Labberton's
Insulinde, uitgeversmaatschappij
uitgeversmaatschappij «Vivat»
«Vivat»
Labberton's geï\lustreerd
geïllustreerd handboek van Insulinde,
Amsterdam
juist inzicht
inzicht in het
het godsdienstig
godsdienstig leven
leven der
der
Amsterdam 1910;
1910 ; voor
voor degenen,
degenen, die
die een
een juist
boek zeer
zeer aan
aan te
te bevelen.
bevelen.
Javanen
Javanen willen
willen hebben,
hebben, isis dit boek
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den Quotin
Islamiet;
den
Quoràn handelt.
handelt. Dus
Dusis de
is Javaan
de Javaan
Islamiet;hijhijzal
zalzich
zichbeleedigd
beleedigd
voelen, zoo men
voelen,
men hem
hem «wong
«wong Boedhoz
Boedho»(Boedhist)
(Boedhist) noemt.
noemt.
in betrekking
betrekking tot
totdedekunst
kunstopopJava
Javaverwondert
verwondert mij
mij
Schrijver's besluit
besluit in
des
meer, daar
daar hij
hij den
denlezer
lezerinindede
bibliografie
verwijstnaar
naarProf.
Prof. Snouck
Snouck
des te meer,
bibliografie
verwijst
ookgelezen
gelezen
Hurgronje's
Islam. Daarin
Daarin zal
zal hij
hij toch
tochook
Hurgronje's werk:
werk :Nederland
Nederland en
en de Islam.
dat «in
«innagenoeg
nagenoegalle
alle
Mohammedaanschelanden
landendedegeestelijke
geestelijke
hebben,
hebben, dat
Mohammedaansche
fe er, waarin
eigenlijke bevolking
bevolking leeft,
leeft, meer
meeroorspronkelijk
oorspronkelijk
gedachtes
gedachtesfeer,
waarin de
de eigenlijke
heidenschc
Mohammedaansche elementen
zich bevat.»
bevat.» Des
Desondanks
ondanks
heidensche dan Mohammedaansche
elementen in zich
heeft zich
zich in
inlanden
landenals
als Zui&Spanje,
Zuid.Spanje, Sicilië,
Sicilië, Moslimsche
Moslimsche Balkan,
Balkan, Klein,Azié,
Klein.Azié,
enBritsch•Indië
Britsch.Indiëzelfstandige
zelfstandigeMohammedaan,
Mohammedaan.
Syrië,
Egypte, Arabië,
Arabië, Perzië
Perzië en
Syrië, Egypte,
sche cultuur
cultuur ontwikkeld,
ontwikkeld,die
dieininalalhaar
haaruitingen
uitingeneen
eenteekenend
teekenendeigen
eigenkarakter
karakter
draagt, vooral
vooral in
in de bouwkunst.
draagt,
bouwkunst.
de Arische
Niet de
Arische of
of Animistische
Animistische invloeden
invloeden zijn
zijn dus
dus oorzaak
oorzaak van
van de
de
onvruchtbaarheid
van den
denIslam
Islamvoor
voorde
dekunst
kunstop
opJava,
Java.doch
dochvelerlei
velerleiandere,
andere.
onvruchtbaarheid van
waaronder in
in de
het feit,
feit, dat
waaronder
de eerste
eerste plaats
plaats het
dat de
de Islam
Islam in
in die
die woelige
woelige tijden
tijden
niet heeft
heeft kunnen
kunnen enten
entende
dekiem
kiemvan
vanalle
alle
cultuur:
een
rijk
gedaehteleven;
cultuur
: een
rijk
gedaehteleven
;
terwijl
economische toestand
toestandvan
vanhet
hetvolk,
volk,diedie
immerseen
eenwisselwerking
wisselwerking
terwijl de economische
immers
op de
de cultuur
cultuur uitoefent,
uitoefent, slechts
slechts pas
pas voor
voor korten
korten tijd
tijd naar
naar behooren
behooren wordt
wordt
verbeterd.
leidende
kunstenaarsArférs
Ariërs dan
dan wel
wel
Ten
aanzien van
van de
devraag
vraagof of
Ten aanzien
de de
leidende
kunstenaars
Javanen
hij voorzichtig
voorzichtig;; hij
hij zinspeelt
zinspeelt slechts
slechts op
op de
demogelijkheid
mogelijkheid
Javanen waren,
waren, is hij
van
het laatste,
laatste, als
als hij
hij van
van den
denBoroboedoer
Boroboedoerzegt
zegt:
van het
:
«A realisation
realisation of
sublimist aspirations
aspirations of Buddhist
Buddhist Javaz.
Java». De
De bouw•
bouw.
of the sublimist
meester~ hebben
hebben waarschijnlijk
waarschijnlijk behoord
groepen, die bij
bij het
het volk
volk
meesters
behoord tot
tot die groepen,
bekend waren
: «Empoez
deze menschen
menschen Ariërs
Ariërs of
of
bekend
waren onder
onderden
dennaam
naam:
«émpoe» I.
1. Of deze
Javanen
niet uitgemaakt,
uitgemaakt, men
men vermoedt
vermoedt dat ze
ze op
op Java
Java ges
ge.
Javanen waren,
waren, isis nog niet
boren Ariërs
Ariërs waren.
waren.
aandedewaarde
waardevan
vanhet
hetboek.
boek. Deze
Deze
deze opmerkingen
opmerkingen doen
doen weinig
weinig afafaan
Al deze
moet gezocht
gezocht worden
worden ininhet
hetslagen
slagenvan
vanden
den
schrijverom
ombij
bijzijn
zijnlezers
lezers
moet
schrijver
deArische
Arischekunst
kunstopopte te
wekken.Erkend
Erkendmoet
moetworden,
worden,
waardeering voor de
de waardeering
wekken.
de verdiensten
verdiensten van
vanden
denschrijver
schrijverook
ook
daarinliggen,
liggen,dat
dathij
hijalle
allegegevens
gegevens
dat de
daarin
eenaantrekkelijk
aantrekkelijk enenprachtig
prachtigpanorama
panoramaover
overBoedhistisch
BoedhistischJava
Javaheeft
heeft
tot een
tot nog
nogtoe
toeheeft
heeft
samengevoegd, z.ooals
geen der
der vele
veleschrijvende
schrijvende toeristen
toeristen tot
samengevoegd,
woals geen
gedaan.

I. ctmpoex,
«~mpoe» beteekent
beteekent in engeren
engeren zin
zinawapensmid»,
«wapensmid»,ininden
denregel
regelwaren
warendie
diesmeden
smeden
1.
geestelijk ontwiklcelde
ontwikkelde en gelefterde
geletterde menschen,
menschen, alle
allegeschriften
geschriften uit
uitden
deneersten
eerstentijd
tijd
geestelijk
ook aan
aan hen
hentetedanken
danken;
deontwikkeling
ontwikkelingder
derwapensmeedkunst
wapensmeedkunst en
en ciselem
ciseleer.
zijn dan ook
zijn
; de
bewijst de
de voortreffelijke
voortreffelijke talenten
talenten van
van die
die lieden.
lieden.
kunst bewijst

LEVENSWOORDEN.
Wij
noemen geluk
geluk het
hetsurplus
surplusop
opdedebetaling
betalingonzer
onzer ver,
verWij noemen
daarentegen het
het deficit.
deficit.
eARL
YLE.
diensten;
diensten ; ellende
ellende is daarentegen
CARLYLE.

o0
Alleen de zwakke,
zwakke, de
delafaard,
lafaard, de
dekarakterlooze
karakterlooze troost
troost zich
zich
met de
de woorden
woorden:: lot
lot of
oftoeval,
toeval, en
enzucht
zucht onder
onder den
den blinden
blinden
met
Deman
manvan
vankarakter,
karakter, hij
hij
invloed van
van onzichtbare
onzichtbare teugels.
invloed
teugels. De
die handelt
handelt naar
na~r eigen
eigenbeginsel,
beginsel,erkent
erkentgeen
geenmacht
machtbuiten
buitenhem.
hem.
Hij
weet, dat
dat hij
hij het
het lot
lotbeheerscht
beheerscht ininzich
zichzelven,
zelven,omdat
omdathij
hij
Hij weet,
kiem tot
tot al
al wat
wat hij
hij ondervindt
ondervindt in
in zich
zichzelven
zelvengelegd,
gelegd, ont,
ontde kiem
wikkeld en door
door de
de daad
daadtot
totwasdom
wasdomgebracht
gebrachtheeft.
heeft.
wikkeld
KLINGER.
KLINGER.

o
0
Stoutmoedigheid,
kracht verbonden,
verbonden, verbreekt
verbreekt de
deijzeren
ijzeren
Stouttnoedigheid, met kracht
macht
lot.
KLINGER.
macht van
van het lot.
KLINGER.

oC3
Hartstochten
zooals de
de stoïcijnen
stoïcijnen ten
tenonrechte
onrechte
Hartstochtenzijn
zijn niet,
niet, zooals
leeren, ziekten
ziekten der
der ziel
ziel;; zij
zijzijn
zijnveeleer
veeleer wat
watde
dewinden
windenzijn
zijn
leeren,
voor een
een schip,
schip, zij
zijdrijven
drijvenhet
hetvoorwaarts
voorwaarts;; maar
maar de
de schipper
schipper
moet
in zijn
zijn macht
macht hebben,
hebben, wil
wilhij
hijniet
nietgevaar
gevaar loopen
loopen op
op
moet hen in
een
klip
te
zeilen
of
verbrijzeld
te
worden.
Om
sterke
hartseen
te zeilen of verbrijzeld te worden. Om sterke harts,
tochten te
te beheerschen,
beheerschen,wordt
wordtzonder
zondertwijfel
twijfelgroote
grootegeestkracht
geestkracht
tochten
spannen ook
ook deze
dezekracht.
kracht.
geëischt;; maar
maar zij spannen
geëischt
WIELAND.
WIELAND.

o0

Wie droomen
droomen wil
wil vasthouden,
vasthouden, wil
wil een
eenwolk
wolkininmarmer
marmer
vereeuwigen.
Kleed uw
uw idealen
idealen in
inware
warevormen,
vormen, deze
deze zullen
zullen
vereeuwigen. Kleed
blijven; ;geloof
goede en
en vernietig
vernietig de
dezelfzucht.
zelfzucht.
blijven
geloof aan
aan het goede
VOSMAER.

0
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Nederland gevaarlijke
gevaarlijke plannen.
plannen.
Voor Nederland

0
O

den lokkenden
lokkenden titel
titel «De
«De eendracht
eendracht van
van het
hetLand»
Land» heeft
heeft
NDER den
professor van
brochure in
het licht
lichtgegeven,
gegeven,
professor
van Vollenhoven
Vollenhoven eene
eene brochure
in het
dat Nederland
Nederland het
hetinitiatief
initiatiefmoet
moet nemen
nemen voor
voor
waarin gepleit
wordt, dat
waarin
gepleit wordt,
scheppen van
van eene
eeneinternationale
internationalestrijdmacht
strijdmacht ter
ter handhaving
handhavingvan
vanregelen
regelen
het scheppen
volkenrecht. Op
Oprhetorischen
rhetorischentoon,
toon,jegens
jegenstegenstanders,
tegenstanders,helaas,
helaas,van
van
van volkenrecht.
bitsheid
dathet
hetdenkbeeld
denkbeelduitvoerbaar
uitvoerbaarisisen
en
bitsheid niet
niet vrij,
vrij, betoogt
betoogt de
deschrijver,
schrijver, dat
verwerkelijkt moet worden,
worden, zal het op
op de
devredesconferenties
vredesconferentiesgecodificeerde
gecodificeerde
verwerkelijkt
doode lefter
letterblijven,
blijven, doch
dochheilzaam
heilzaam effect
effect nemen.
nemen. Gelijk
Gelijk in
in de
de
recht geen
geen doode
recht
gezag, hetwelk het
het gestelde
gestelde recht
recht door
door allen
allen
gemeenschappen het gezag,
nationale gemeenschappen
deed eerbiedigen,
eerbiedigen, ontstond
ontstond en groeide,
groeide, zoo ligt,
ligt, naar
naar de
de schrijver
schrijver wil, de
de
deed
dervolkeren,gemeenschap
volkeren~gemeenschap ook
ook in
in
opkomst van
van een
eendwingende
dwingendemacht
machtininder
opkomst
voor handelen
handelen rijp.
rijp. Er
Er
natuurlijke ontwikkelingslijn.
tijden acht
acht hij
hij voor
de natuurlijke
ontwikkelingslijn. De
De tijden
in de
demenschheid
menschheideen
eensterke
sterkedrang
drangtegen
tegenden
denverwoestenden
verwoestendenoorlog
oorlog—leeft in
uitden
den
drang welke
machtigen weerstand
weerstand biedt
die andere
andere strooming,
strooming, uit
drang
welke machtigen
biedt aan die
onderlingen
naijver der
der naties
naties geboren,
geboren,welke
welkehet
hetoorlogsgevaar
oorlogsgevaarbrengt.
brengt.
onderlingen naijver
hunner kan,
kan, met
met voor.
voor.
De groote
groote mogendheden
mogendheden wantrouwen
wantrouwen elkaar
elkaar:: geen
geen hunner
uitzicht
succes, het
het initiatief
initiatief nemen
nemen om
om een
eenmacht
macht tetescheppen,
scheppen, welke
welke
uitzicht op succes,
over hen
hen het
het recht
recht zal
zalhandhaven,
handhaven,schoon
schoonzijzijzelf
zelfhet
hethebben
hebbengesteld.
gesteld.Maar
Maar
zij
mogen het
het wel
welmet
metvreugde
vreugdebegroeten
begroetenals
alseen
eenkleine
kleineStaat
Staatdit
ditgezag
gezag
zij mogen
inleidt.
Van dezen
dezen toch
tochhebben
hebbenzijzijgeen
geenkwaden
kwadentoeleg,
toeleg,geen
geenmachtsmis,
machtsmis~
inleidt. Van
bruik
duchten:: van
van den
den kleinen
kleinen Staat
Staat van
van hoogen
hoogenaanleg
aanlegkan
kanverwacht
verwacht
bruik te duchten
worden,
dat hij
hij erernaar
naarstreven
strevenzal
zalhet
hetrecht
rechtbelangeloos
belangeloosen
entoewijdend
toewijdend
worden, dat
dienen;; want
want voor
voor hem
hem isiserergeen
geenberoep
beroepopopdede
macht,die
diesterker
sterker
te
te dienen
macht,
dan
recht kan
kan zijn.
zijn. Gebukt
Gebukt onder
onder den
den last
lastder
derbewapening
bewapeningzullen
zullen ook
ook
dan het recht
de
volksmassa's allerwege
allerwege met
met blijdschap
blijdschap de
de wording
wording van
vaneen
eenmacht
machttoeo
toe~
de volksmassa's
juichen,
welke het
het tusschen
tusschen en
en over
over de
denaties,
naties, door
doorhun
huneigen
eigenvrijen
vrijen wil
wil
juichen, welke
geleerde schrijver,
schrijver, die
die voor
voor zijn
zijn betoog,
betoog,
gestelde
recht handhaaft.
handhaaft. De
gestelde recht
De geleerde
zoo
niet overtuigende
overtuigende dan
dan toch
toch veelheid
veelheid van
van feiten
feiten en
enbeschouwingen
beschouwingen
zoo al niet
Nederland de
leiding neme
neme v66r
vóór een
eenandere
andere Staat
Staat het
het
bijbrengt,
bijbrengt, wil:
Wit: dat
dat Nederland
de leiding
doet
ofv66r
vóórde
deschoone
schooneinin1907
1907aangenomen
aangenomenrechtsregelen
rechtsregelen door
door onbruik
onbruik
doet of
verjaard,
Hij ziet
ziet de
de rol,
rol,welke
welkede
deomstandigheden
omstandigheden
verjaard,de
de facto
facto vervallen
vervallen zijn.
zijn. Hij
vergunnen tetespelen,
spelen,groot.
groot.Slaagt
SlaagtNederland
Nederlandererin,
in,den
dengrondslag
grondslag
ons
ons land vergunnen
te
leggen voor de
de organisatie
organisatie van
van een
een wereldvloot,
wereldvloot, van
van een
eeninternationale
internationale
te leggen
tusschen de
deStaten
Statengehandhaafd
gehandhaafdwordt,
wordt,dan
dan
strijdmacht,
strijdmacht,waardoor
waardoor het
het recht tusschen
zal
resultaat van
van niet
niet teteoverschaften
overschattengunstige
gunstigebeteekenis
beteekeniszijn
zijnbereikt
bereikt:
zal een resultaat
:
de
positie van
vanNederland,
Nederland,thans
thanseene
eenebedreigde,
bedreigde,zal
zalbevestigd,
bevestigd, beveiligd
beveiligd
de positie
het vaderland
vaderland zal
zal weer
weer een
eengroote
grooteinternationale
internationalerol
rol
zijn
alleen, maar
maar het
zijn niet alleen,
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spelen als
als in
in den
den glorietijd
glorietJjd der
der Republiek,
Republiek, tot
tot heil
heil van
vanEuropa
Europa;; dan
dan ook,
ook,
spelen
der
menschheid zal
zegen zijn
zijn bereid.
bereid.
der menschheid
zal een zegen
Er zit
- vleit
de schrijver
schrijver —,
-, getuige
in de
delaatste
laatstedecennia
decenniahier
hier
Er
zit —
vleit de
getuige wat
wat we in
en in
inIndië
Indiëhebben
hebbengepraesteerd,
gepraesteerd,jonge
jongekracht
kracht in
inde
deHollandsche
Hollandsche natie,
natie,
en
opvelerlei
velerleigebied
gebiedopenbaart.
openbaart. Die
Diejonge
jongekracht
kracht zal
zal een
een groot
grooten
en
die
zich op
die zich
schoon
doel vinden,
vinden,de
deeendrachtige
eendrachtigesamenwerking
samenwerkingvan
vanheel
heelhet
hetvolk,
volk,waardig,
waardig,
schoon doel
de vorming
vorming van
van een
eenwereldstrijdmacht
wereldstrijdmacht in
in dienst
dienst van
vanhet
hetRecht.
Recht. ...
in de
Het is
is misschien
misschien niet
niet wel
wel mogelijk
mogelijk ininenkele
enkeleregels
regelsaan
aanhet
heteenige
eenige vellen
vellen
volle recht
recht
druks
druks omvattende
omvaftende algemeene
algemeene betoog
be toogvan
van mr.
mr. van
van Vollenhoven volle
te
doen, maar
maar het
het vorenstaande
vorenstaande geeft
geeft toch
toch de
de hoofdlijnen
hoofdlijnen weer
weer van
van zijne
zijne
te doen,
algemeene
beschouwingen.
algemeene beschouwingen.
dan::
De schrijver
schrijver wil
wil dan
.. .

dat
Nederland op
op de
dederde
derdevredesconferentie
vredesconferentie het
het voorstel
voorstel doen
doen zal
zal
dat Nederland
eene internationale
internationale strijdmacht
strijdmacht te
te vormen
vormen::
a. voor de
de ten,uitvoer,legging
ten'uitvoer,legging van
van vonnissen
vonnissenvanlhet
van~hetArbitrage,Hof
Arbitrage,Hof
of eenigen
eenigen anderen
anderen internationalen
internationalen rechter
rechter tegenover
tegenover onwillige
onwillige Staten,
Staten,
b.
handhaving van
van rechten
rechten van
vanneutralen
neutralen;
ter handhaving
;
b. ter
dat
land daarvoor
daarvoor zulk
zulk deel
deel van
van de
devloot
vlootbeschikbaar
beschikbaar stelle
stelle als
als
dat ons land
derregeering
regeering opopeen
eengegeven
gegevenmoment
momentgemist
gemistkan
kan
naar het oordeel
oordeel der
naar
worden;;
worden
dat voor
voor de,
de, uit
uitdededoor
door
deelnemers
geleverdecontingenten
contingenten
dat
de de
deelnemers
geleverde
samengestelde, politiemacht
politiemacht een
eengrootst
grootstmogelijk
mogelijkaantal
aantalreeden
reedenen
enhavens
havens
te allen
allen tijde
tijde voor
voor alle
alle doeleinden
doeleindenzal
zalzijn
zijnopengesteld.
opengesteld.
te

-— doch
vóór de
de schrijver
schrijver zijn
zijnbetoog
betoogsluit,
sluit,toont
toont
geneigd
de intema,
doch vécir
hijhij
zichzich
geneigd
de interna,.
bestemmenvoor
voor
handhaving
tionale
strijdmacht aanvankelijk
aanvankelijk alleen
alleentetebestemmen
tionale strijdmacht
de de
handhaving
vanvan
rechten der
der onzijdigen.
onzijdigen.
Het isisvolkomen
volkomenduidelijk,
duidelijk,datdat
«internationaal»—- dat
dat wil
wil in
in dit
dit betoog
betoog
hethet
minternationaalz
zeggen, het
het niet
nieteng
engpartijdig
partijdigkarakter
karakter van
van de
depolitiemacht
politiemachtalleen
alleengewaar,
gewaar'
zeggen,
borgd zou
zou worden,
worden, indien
indiende
delevering
leveringvan
vaneen
eencontingent
contingentniet
nietoptief
optiefis,is,
borgd
door de
deleden
ledenvan
van
meer
dan
een
groep
vanStaten
Statenals
alseene
eeneverplichting
verplichting
doch door
meer
dan
een
groep
van
zij alleen
alleenonder
onderzeer
zeerbijzondere
bijzondereomstandigheden
omstandigheden
werd aanvaard,
aanvaard, waarvan
waarvan zij
werd
opvoorwaarden
voorwaarden zijn
zijnvrijgesteld
vrijgesteld of
ofuitgesloten,
uitgesloten, als
als b.v.
b.v. in
in het
het
en slechts
slechts op
en
geval
zij zelf
zelfbelligerent
belligerentzijn.
zijn.Dit
Ditis is
een
zaakvan
vangroot
grootgewicht,
gewicht,welke
welke
geval zij
een
zaak
echter
ter plaatse
bespreking vereischt.
vereischt. Zou
Zouhet
hetdoel,
doel,waarvoor
waarvoorde
de
echter hier ter
plaatse geen bespreking
politiemacht moet
worden gebruikt,
gebruikt, bij
bij de
de groote
grootemogendheden
mogendhedenalgemeene
algemeene
politiemacht
moet worden
dan zou
zou samenstelling
samenstelling en
en aanvoering
aanvoering wel
wel veel
veelstudie
studie
waardeering vinden,
waardeering
vinden, dan
vereischen,
doch vermoedelijk
vermoedelijk geen
geenonoverkomelijke
onoverkomelijke bezwaren
bezwaren opleveren.
opleveren.
vereischen, doch
Op het doel
doel komt
komt het
het aan.
Op
ten,uitvoer,legging van
van vonnissen
vonnissen van
van een
eenrechter,
rechter, die
diede
deStaten
Statenzelf
zelf
De ten,uitvoer,legging
hebbengesteld,
gesteld,isisontwijfelbaar
ontwijfelbaareen
eenoogmerk,
oogmerk,hetwelk
hetwelkininprincipe
principe
over zich
zich hebben
aan Nederland
Nederland niet
niet enkel,
enkel,maar
maarook
ookaan
aande
de«eben,
«eb en'
zeer sympathiek
sympathiek isis aan
zeer
bürtige» Staten
algemeen. Het moge
moge den
den politicus
politicus dienen,
dienen,maar
maar het
het
biirtige»
Staten in
in het algemeen.
past slecht
het betoog
betoogvan
vanden
dengeleerde,
gd eerde,Duitschland
Duitschlandvan
vankwade
kwadetrouw
trouw
past
slecht in het
dezen teteverdenken
verdenken(pag.
(pag.40).
40).
Van
bijna
alle
EuropeescheStaten,
Staten,
in dezen
Van
bijna
alle
dede
Europeesche
ookwel
welvan
vandedeVereenigde
VereenigdeStaten
Statenvan
van(Noord),Amerika
(Noord),i\.merika
groote en
en kleine,
kleine,enenook
Japan kan
kan verwacht
verwacht worden,
worden, dat
dat zij
zij de
de vonnissen,
vonnissen, door
door den
den zelf,
zelf,
en
van Japan
en van
hetisis
gestelden rechter
rechter tegen
hen gewezen,
gewezen, vrijwillig
vrijwillig zullen
zulleneerbiedigen
eerbiedigenenenhet
gestelden
tegen hen
hun gemeenschappelijk
gemeenschappelijk belang,
belang, dat
dat de
de minder
minderhoogstaande
hoogstaandeVolkeren
Volkerendaartoe
daartoe
het alaleen
eenalgemeen
algemeenbelang
belangkan
kanheeten,
heeten,dan
dan
gedwongen worden.
worden. Maar
Maar zoo het
gedwongen
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absoluut;; noch
noch isis 't voor allen
allen evenredig
evenredig groot.
groot. Het
Hetspringt
springt
niet een
een absoluut
toch niet
bijv. in
in het
hetoog
oog
«defaulters»goeddeels
goeddeelsininZuid
ZuidAmerika
Amerikakunnen
kunnen
bijv.
datdat
de de
«defaulters»
verwacht, met
met betrekking
betrekking tot
tot processen
processen door
doordedeVereenigde
VereenigdeStaten
Staten
worden verwacht,
van Noord,Amerika
Noord.Amerika aanhangig
aanhangig gemaakt.
gemaakt. Reeds
Reeds met
met het
het oog
oogdaarop
daarop kan
kan
van
verwacht worden,
worden, dat
dat ter
ter wille
willevan
vandedeabstracte
abstracteidee
ideevan
vanhet
hetrecht
recht(en
(en
niet verwacht
datgene wat
wat als
als zoodanig
zoodanigzou
zoumoeten
moetenerkend)
erkend)Europa
Europaeen
een
krijgsmacht
van datgene
krijgsmacht
beschikbaar zal
voor politie,doeleinden.
politie~doeleinden. Dan,
Dan,tetevoorziene
voorzieneexpedities
expedities
beschikbaar
zal stellen voor
zouden licht
licht dwingen
dwingentottotveroveringsoorlogen,
veroveringsoorlogen,waarover
waaroverdeelnemers
deelnemers inin
zouden
strijd kunnen
kunnen geraken.
geraken. De
Deheer
heerVan
VanVollenhoven
Vollenhovenstemt
stemtwel
weltoe,
toe,
onderlingen strijd
dat daartegen
daartegen moet
moet worden
worden gewaakt,
gewaakt, maar
maar hoonlacht
over de diplo
diplo.
dat
hoonlacht toch
toch over
maten, die bezwaren
bezwaren opwerpen,
opwerpen, als
als over
overmenschen
menschen die
dieeigenlijk
eigenlijkgeen
geengroot
groot
maten,
nieuwen tijd
tijd door
door hem
hem ingeluid.
ingeluid.
recht van
van medespreken
medespreken meer
meer hebben
rechf
hebben in den nieuwen
Hij is
is in
indeze
dezeongelooflijk
ongelooflijkoppervlakkig.
oppervlakkig. Men
Mendenke
denkezich
zicheens
eensChineeschl
Chineesch.
Hij
Japansch~Chineesche kwesties,
kwesties, ininverband
verband
Russische, Japansch~Russische
Russische,
JapanschRussische en JapanschChineesche
waarmede het
Hofvan
vanarbitrage
arbitragegeroepen
geroepenkan
kanworden
wordenrecht
rechttetespreken
spreken
waarmede
het Hof
en de
de gevolgen
gevolgen welke
welke «politieactie»
«politieactie» te
te dier
dier zake
zake na
na zich
zichzou
zoukunnen
kunnen
en
sleepen. Spreekt
Spreekt hij
hij van
vandedewereldpolitie
wereldpolitieals
alsvan
vaneen
eenstrijdenden
strijdendenengel,
engel,
sleepen.
anderen kunnen
aan een onzinnigen
onzinnigen duivel
duivel te
te denken
denken;; want
want
anderen
kunnen geneigd
geneigd zijn
zijn aan
weafter
after all
allinin
men moet
moet er
erzich
zichtoch
tochwel
welklaar
klaarvan
vanbewust
bewustblijven,
blijven, dat
dat we
men
den Haag
Haag toch
toch nog
nog met
met formeel recht
recht te doen
doenhebben,
hebben,dat
datwezenlijk
wezenlijk
den
onrecht kan
kan zijn
zijn —
- al
al hebben
hebben de
demeeste
meesteStaten
Statendaartegen
daartegendan
danook
ookernstige
ernstige
onrecht
voorzorg genomen
in alle
alle gevallen
gevallen dien
dienrechter
rechter te
teerkennen
erkennen en
en
voorzorg
genomen (door
(door niet in
het vermogen
vermogen diens
diens vrijheid
vrijheidvan
van oordeelen
oordeel enonder
onderde
deacten
actenvan
vansubmissie
submissie
door het
door den
den
te begrenzen).
begrenzen). De
De mogelijkheid,
mogelijkheid, dat
dat een
eenrechthcbbende
rechthebbendepartij
partij door
te
eerlijken, maar
dikwijls onder
onder drang
dranggesloten
geslotenovereenkomsten,
overeenkomsten,
eerlijken,
maar aan
aan de dikwijls
conventies en
tractaten gobonden
formeeIe gronden
in het
het
conventies
en tractaten
gebonden rechter
rechter op
op formeele
gronden in
Hofhaar
haarniet
nietbillijke
billijke
ongelijk moet
moet worden
worden gesteld,
gesteld, —
- de
de kans,
kans, dat
dat het
hetHof
ongelijk
bescherming
verleenen kàn
Ian —
bescherming verleenen
- is
is niet
niet uitgesloten.
uitgesloten.Als
Alseen
eenkind
kindlichtvaardig
lichtvaardig
dervolkeren,
volkeren,
zoo speelt
speeltde
deschrijver
schrijver der
der brochure
brochure met
met het
hetgeweten
gewetender
met vuur, zoo
met den
den wil
wilder
dermassa,
massa,die,
die,
naar
beweert,om
omzijn
zijnstrijdenden
strijdendenengel
engel
met
naar
hijhijbeweert,
denkbaar, dat
volk er
er zich
zich
vraagt. Maar
vraagt.
Maarwaarlijk,
waarlijk,het
hetisis wel
wel denkbaar,
dat meer
meer dan
dan één volk
tegen
verzetten, indien zijne
zijne zonen
zonen quasi
quasi voor
voor politiedienst ten oorlog
tegen zou verzeften,
trokken
grond van
van formeel
formeel recht
recht van
vananderen.
anderen.
trokken op grond
Onbetrouwbaar
macht van
van den
denrechter
rechter isis om
om goed
goed
Onbetrouwbaarals
als vooralsnog
vooralsnog de
de macht
het belang
belang van
vande
deonderscheidene
onderscheideneStaten
Statenbij
bij
recht
spreken, ongelijk
recht te
te spreken,
ongelijk als het
de
uitvoering van
van de gewezen
gewezen vonnissen
vonnissen is,
is, en
en onoverkomelijk
onoverkomelijk als
als wel
wel de
de
de uitvoering
toteen
eenvaste
vasteorganisatie
organisatie
moetenworden
wordenom
omtot
bezwaren schijnen, die overwonnen
overwonnen moeten
eener
internationale politiemacht
politiemacht te
te komen
komen —
- toch
toch zal
zal men
men zich
zichmoeten
moeten
eener internationale
wachten
zeggen, dat
dathet
hetonmogelijk,
onmogelijk, ofofniet
nietwenschelijk
wenschelijk is,
is, daartoe
daartoe te
te
wachten te zeggen,
geraken.
Want de
de idee
idee isis in
in abstracto
abstracto verdedigbaar. Dat Nederland
Nederland aangewezen
aangewezen
geraken.Want
is
om in
in deze
dezematerie
materie het
het initiatief
initiatief tetenemen,
nemen, heeft
heeftde
deschrijver
schrijver zeker
zeker niet
niet
is om
dan anderen
anderen is,
is, ware
ware
bewezen:
zijn argument,
argument, dat
dat het
het minder
minder baatzuchtig
baatzuchtig dan
bewezen: zijn
weeen
eenklein
kleinvolk
volk
het
dient niet
nietter
terzake
zake;
hetvriendelijk
vriendelijkpraatje,
praatje, dat
datwe
het juist, dient
; het
wijkunnen
kunnenhandelen,
handelen,
maar
groote natie
natiezijn,
zijn,evenmin.
evenmin.De
Devraag
vraagofofwij
maar een groote
Nederlandeen
een
z66
kundig—- misschien
misschien
hangt
eenvoudig hiervan
hiervan af:
af:ofofNederland
hangt wel eenvoudig
z66
kundig
moet
men zeggen
zeggen een
een zoo
zoogeniaal
geniaaldiplomaat
diplomaat rijk
rijk is,
is, als
alsden
denweg
wegzal
zalweten
weten
moet men
doorden
dendoolhof
doolhof
van
klippen,
moetenworden
wordenomgezeild,
omgezeild,om
om
te
vinden door
te vinden
van
klippen,
diedie
moeten
een
te te
verzekeren,
hetwelk
der
waard i is.
Heeft
een rechtsdoel
rechtsdoel
verzekeren,
hetwelk
dermoeite
moeite waard
s. Heeft
doeleinden, dAn
men
eenmaal een goede
goede organisatie,
organisatie, voor
voor gezonde doeleinden,
dàn zou zij
zij
men eenmaal
in
verloop van
vantijd
tijdmisschien
misschientot
totresultaat
resultaatvan
vangroote
grootebeteekenis
beteekeniskunnen
kunnen
in verloop
leiden.
Prof. Van
Van VollenhoVen
Vollenhovenechter
echterheeft
heeftdedebezwaren
bezwarenniet
niet
ernstig
over.
leiden. Prof.
ernstig
over%
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wogen.
wogen. Hij
Hij noemt
noemt ze
ze«weinig
«weinigafdoende*,
afdoende»,maakt
maakt er
erzich
zichmet
meteen
eenJantje
Jantjevan
van
verklarende dat
dat men
men het
hetHof
Hof
zaken,welke
welke
thansaan
aanzijne
zijne
Leyden af, verklarende
Leyden
inin
diedie
zaken,
thans
beslissing zijn
zijn of
of uit
uitkrachte
krachte der
dertractaten
tractaten mogen
mogen worden
wordenopgedragen,
opgedragen,dan
dan
beslissing
maar desnoods
aan zijne
zijne uitvoerende
uitvoerende machteloosheid
machteloosheid moet
moet overlaten,
overlaten, .....
maar
desnoods aan
wanneer
wanneer men
men hem
hem dan
danmaar
maarzijn
zijnwereldmacht
wereldmachthelpt
helptvormen
vormenter
terhandhaving
handhaving
rechten der onzijdigen.
onzijdigen.
van rechten
De verdediging
verdediging van
van het
hetvooropgezette
vooropgezette doel
doel—- de
dehandhaving
handhaving van
vanhet
het
gezag van
van den
deninternationalen
internationalen.rechter
.rechterinindie
diezaken
zakenwaarin
waarinzijne
zijne bevoegdheid
bevoegdheid
- wordt door
door den
denschrijver
schrijverprijs
prijsgegeven
gegeven;
maar hij
hijwil
wilnu
nu
erkend —
; maar
reeds is erkend
de teere
teere enenmoeilijke
moeilijkeneutraliteitsmaterie,
neutraliteitsmaterie,waarbij
waarbij de
delevensbelangen
levensbelangen van
van
een
machtige Staten
Staten betrokken
betrokken zijn,
zijn, de
de kwesties
kwesties die
die voorloopig
voorloopig niet voor een
machtige
endie
diehet
hetinderdaad
inderdaadook
ookniet
niet
rechterlijke beslissing
werden geacht
geacht en
rechterlijke
beslissing geschikt
geschikt werden
zijn,
aan een
eeninternationalen
internationalenrechter
rechteronderwerpen,
onderwerpen,wien
wienmachtsmiddelen
machtsmiddelen
zijn, aan
dienste zullen
zullen worden
worden gesteld.
gesteld.
ten dienste
zoowordt
wordtbetoogd
betoogd
neergelegd
De basis
basis van
vanhet
hetneutraliteitsrecht
neutraliteitsrechtisis—- zoo
—- neergelegd
in de
deconventies
conventies van
van1907
1907;; al
al wat
wat we
we te
te doen
doen hebben
hebben isis een
eenhalf
halfdozijn
dozijn
met
voor allen
allen
met zorg
zorg uitgekozen
uitgekozen bepalingen
bepalingen op
op dedevredesconferentie
vredesconferentie als
als voor
recht voor
voor tetestellen
stellenenenditdit
zooveel
mogelijk
collectieve
tractaten
geldend recht
zooveel
mogelijk
in in
collectieve
tractaten
te bevestigen.
bevestigen. Naar
Naar het
hetaanbevolen
aanbevolenplan
plan
de wereldstrijdmachtdan
dan
te
zal zal
de wereldstrijdmacht
controleerend,
preventief, waar
waar noodig
noodigbestraffend,
bestraffend,bescherming
beschermingverleenen
verleenen!
controleerend, preventief,
!
Wat het
het door
doorhem
hemgezochte
gezochte
neutraliteitsrechtomvaften
omvattenzal,
zal,doet
doetdedeschrijver
schrijver
neutraliteitsrecht
wel vermoeden,
vermoeden, maar
maar zegt
zegt hij
hij niet.
niet.En
Endedevraag
vraagwelke
welke
rechterzal
zaluitmaken
uitmaken
rechter
een land
landwerkelijk
werkelijk neutraal
neutraal is;
is; en
enofofdede«politiemacht*
«politiemacht»zich
zichook
ookverant,
verantof een
gewoordelijk maakt,
maakt, dat
het neutraal
neutraal verklaarde
verklaarde land
land onzijdig
onzijdig blijft
woordelijk
dat het
blijfi in een ge•
conflict, schijnt
schijnt de
de schrijver
schrijver zijn aandacht
aandacht niet
nietwaard
waard te
te hebben
hebbengeacht!
geachtl
geven conflict,
schrijver doet
doet alsof
alsof niet
nietdedeonzijdige,
onzijdige,nanaeenigen
eenigentijd
tijddedeprotectie
protectie
De schrijver
genoten
en zich
zichvoorbereid
voorbereidtetehebben,
hebben,door
doorden
den«drang
«drangder
deromstandigl
omstandig.
genoten en
heden» oorlogvoerende
oorlogvoerende zal
zal kunnen
kunnen worden
worden:: men
men denke
denkeaan
aanGriekenland,
Griekenland,
heden*
welks regeering,
regeering, drie
dagen véér
vóórdedeformeele
formeeleoorlogsverklaring
oorlogsverklaring van
van de
de
welks
drie dagen
nog overwoog
overwoogzich
zich«neutraal*
«neutraal»teteverklaren.
verklaren.En
Enalsof
alsofneutra,
neutra.
bondgenooten nog
liteit
niet reeds
reeds dikwijls
dikwijls heeft
heeft opgehouden
opgehouden v66r
vóór er
ereen
eenenkelen
enkelendenkbaren
denkbaren
liteit niet
rechtsregel geschonden
zonder dat
dat eenig
eenigbewijs
bewijs er
ervan
vanteteleveren
leverenisis:
rechtsregel
geschonden en
en zonder
:
zuiden, welks
welks
b.v.
geval bij
bij een
een FranschdDuitschen
Fransch.Duitschen oorlog
b.v. in geval
oorlog België
België het zuiden,
een Fransch
Fransch leger
leger gastvrij
gastvrij ontvangen zou, van
van troepen
troepen ontblootte,
ontblootte,
bevolking een
doch al
al zijn
zijn weerkracht
weerkracht concentreerde
stellingen van Antwerpen
Antwerpen en
en
doch
concentreerdein
in de
de stellingen
Luik.
Misschien echter
echter moet
moet de
deontstellende
ontstellendeonnadenkendheid
onnadenkendheid van
van den
den
Luik. Misschien
prof. Van
Van Vollenhoven
Vollenhoven
geleerde
alleszins natuurlijk
natuurlijk heeten,
heeten, want
geleerde alleszins
want.....
. . . in prof.
blijkt de
de student
student in
inhet
hetvolkenrecht
volkenrechtgeheel
geheeltetezijn
zijnondergegaan
ondergegaan in
in den
den
blijkt
politicus.
Hij is
is niet
nietalalte te
best
te spreken
over
von
Marschall's(die
(die op
opde
de
Hij
best
te spreken
over
de de
von
Marschall's
tweede vredesconferentie
vredesconferentie toch inderdaad
inderdaad een
een eerlijke
eerlijke rol
rolhebben
hebbengespeeld);
gespeeld);
tweede
slecht
denkt hij
hij over
over«de
«deDuitsche
Duitschekrachtmonomanen*
krachtmonomanen» (schoon
(schoon deze
deze
slecht denkt
1871 den
den vrede
vredeininEuropa
Europahebben
hebbenbewaard
bewaard I),
natuurlijk
sedert
sedert 1871
0, zoomede natuurlijk
enszattachétjesv,
«attachétjes», die het
heteens
eenszijn,
zijn,dat
daterer
de Nederlandsche
Nederlandsche officieren
officieren en
over de
een wereldstrijdmacht
wereldstrijdmacht in
in dienst
dienstvan
vanhet
hetrecht
rechtnog
nogwel
welniets
nietskan
kankomen.
komen.
van een
Maar
schrijver verzekert
verzekert daarentegen
daarentegengeruststellend,
geruststellend,dat
datEngeland,
Engeland,waarin
waarin
Maar de schrijver
hij wel
wel iets
iets tetemisprijzen,
misprijzen, doch
dochveel
veeltetebewonderen
bewonderenvindt,
vindt,nooit
nooiteen
eenwereld,
wereldhij
heerschappij zal
vestigen.
heerschappij
zal kunnen vestigen.
schrijvers politieke
politieke aspiraties
aspiraties blijven
blijven uit
uitden
denaard
aardder
derzaak
zaakeenigszins
eenigszins
Des schrijvers
datzijn
zijnneutraliteits,
neutraliteits<
denachtergrond,
achtergrond, maar
maarhij
hijerkent
erkenttoch
tochdit
ditvele
vele:
op den
: dat
beschermingsplan de
strekking heeft
heeft de
de tusschen
tusschen de
degroote
grootemogendheden
mogendheden
beschermingsplan
de strekking
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in West-Europa
te beïnvloeden (pag. 27); dat dwang op
West,Europa bestaande
bestaande spanning te
hunne handen
handen thuis
thuis te
te
de rustverstoorders zal worden uitgeoefend
uitgeoefend om
om hunne
(pag. 73)
73);; dat
dat Nederland,
Nederland, wil
wilhet
hetden
deneigen
eigenbloei
bloeienendien
dienvan
vanIndië
Indië
houden (pag.
waard zijn te
te behouden.
behouden.niet
niet
moet
afwachten,maar
maaronstuimig
onstuimigmoet
moetingrijpen
ingrijpen
waard
moet
afwachten,
in de
de geweldige
geweldige regeneratie
regeneratie en
en ordening,
ordening, die
die het
hetvolkerenleven
volkerenleven weldra
weldra
en in
zal
doormaken, niet moet
moet zijn
zijn Josef
Josefvan
vanArimathea
Arimathea maar
maar Paulus
Paulus(pag.
(pag. 66)
66)
zal doormaken,
Hij dreigt,
dreigt, dat
dat de
de groote
groote mogendheid,
mogendheid, die
die de
degestelde
gesteldeneutraliteitswet
neutraliteitswet niet
niet
Hij
eerbiedigen zou,
zou, haar
haarWaterloo
Waterloozal
zalvinden
vindentegenover
tegenoverdedeneutraliteitsijveraars
neutraliteitsijveraars
(pag. 86).
Hij wil,
wil, dat
dat Nederland
Nederlandtusschen
tusschende
deVolkeren
VolkerenEuropa's
Europa'swederom
wederom
(pag.
86). Hij
standpunt zal
zal innemen
innemenals
alsdedeRepubliek
Republiektijdens
tijdensden
denkoning:stadhouder
koning~stadhouder
een standpunt
deed
(pag. 43).
43). Ja
Jahij
hijdenkt
denktzich
zichvoor
voorons
onsland
landeene
eenenog
nog
grootereinter.inter~
deed (pag.
grootere
nationale positie,
welke tijdens
tijdens De
De Witt
Witt en
enWillem
Willem III
III werd
werd inge
inge~
nationale
positie, dan
dan die welke
nomen;; doch
ziet ook
ook alleen
alleendan
daneen
eengoede
goedetoekomst,
toekomst,wanneer
wanneerNederland
Nederland
nomen
doch ziet
door het
het heil
heil van
van Europa
Europa geroepen
geroepen gevoelt
gevoelt om
om als
als in
in1688
1688met
met
zich
weer door
zich weer
zijn staatkundige
bevrienden vijand
vijand bij
bij te
te springen
springen in
in nood
nood
zi_jn
staatkundigevrijheid
vrijheid een
een bevrienden
(pag. 60)
60). . . . .
(pag.
De schrijver
schrijver lokt
lokt:: niet
nietop
opeenmaal
eenmaaleen
eenalomvaftend,
alomvattend,maar
maareen
eenzeer
zeerge$
ge.
eenen, straks
straks den
dentweeden,
tweeden,later
later
serreerd
neutraliteitsprogram ; ;eerst
serreerd neutraliteitsprogram
eerst den
den eenen,
den derden
derden rechtsregel
rechtsregel der
der neutraliteit,
neutraliteit, voor
voor welks
welks naleving
naleving de
demogend:
mogend~
den
heden even
even gaarne
gaarnehun
hunstrijdmacht
strijdmachtbeschikbaar
beschikbaar zullen
zullen stellen,
stellen, als
alsweleer
weleer
heden
bestrijding van zeeroof.
zeeroof. Maar
Maar de zaak
zaak kan
kan en
en zal
zaldoor
doorverantwoordelijke
verantwoordelijke
voor bestrijding
regeeringen toch niet
niet beoordeeld
beoordeeld kunnen
kunnen worden
worden naar
naar de
debescheidenheid
bescheidenheid
regeeringen
van de
de gevolgde
gevolgde taktiek, welke
hij ter
ter bereiking
bereiking van
van het
het doel
doel voorstelt,
voorstelt,
welke hij
van
naar het
het brutale
brutale wezen
wezen der
der dingen
dingen:: het
het doen
doen van
van een
eenalgemeen
algemeenberoep
beroep
doch naar
bescherming voor die
die Staten,
Staten, die
die op
ophet
hethuidige
huidigeoogenblik,
oogenblik,74
ztjhet
hetbloot
bloot
op bescherming
formeel,
bona fide,
fide, onzijdig
onzijdig zich
zich noemen.
noemen. Alsof
Alsofdeze
dezeStaten
Staten niet,
niet, door
door
formeel, of
of bona
vrijen
ofuit
uitden
dendrang
drangvan
vanomstandigheden,
omstandigheden,spoedig
spoedigdaarop
daaropbelligerent
belligerent
vrijen wil of
kunnen worden
worden (mogelijk
(mogelijk ten
ten spijte
spijte doch
dochmisschien
misschien wel
wel juist
juist als
als gevolg
gevolg
kunnen
van de genoten bescherming
bescherming hunner tijdelijke
tijdelijke neutraliteit!).
neutraliteit !). En
En alsof
alsof men
men niet
niet
met
absolute zekerheid
zekerheid wist,
wist,dat
datde
degevraagde
gevraagdebescherming
bescherming alleen
alleen toegezegd
toegezegd
met absolute
door die
die Staten
Statenwelke
wdkebij
bijzekere
zekereneutraliteit
neutraliteitbelang
belanghebben
hebbenen
en
zal worden
worden door
zal
ook niet
niet zal
zal worden
worden verleend,
verleend, wanneer
wanneer dat
dat belang
belang ophoudt
ophoudt tetebestaan.
bestaan.
Wat de
de schrijver
schrijver bepleit
bepleit isis zuivere
zuiverepolitiek,
politiek,geen
geenvolkenrecht.
volkenrecht.Zijn
Zijnvrees,
vrees,
dat men
is,bewust
bewust
men hem
hem een
een utopist
utopist zal
zal blijven
blijven noemen,
noemen, is o. b. ongegrond. Hij is,
onbewust, een
eenpoliticus
politicus en
enwel
weleen
eendie
diemoet
moetworden
wordengewraakt,
gewraakt, omdat
omdat
of onbewust,
hij de
de toga
toga van
vanden
denrechter
rechterheeft
heeftaangetrokken
aangetrokkenenendeze
dezezelfs
zelfsdan
danniet
nietaflegt,
aflegt,
hij
als hij
hij de
de veldheeren,
veldheeren, de
dewekkers,
wekkers,dedebezielers
bezielersoproept
oproept«onze
«onzegeuzenkracht
geuzenkracht
als
aan
te voeren»
voeren» om
omeen
eengroote
grooteinternationale
internationale rol
rol te
te spelen.
spelen. Aan
Aan de
de reeds
reeds
aan te
gegeven aanhalingen,
aanhalingen, die
die den
denpolitiseerenden
politiseerendenrechter
rechterteekenen,
teekenen,verdient
verdient
gegeven
eene toegevoegd.
toegevoegd. Hij
Hij wil
wildat
datNederland
Nederlandonmiddellijk
onmiddellijkaan
aande
deinterna,
interna.
nog eene
dederde
derdevredesconferentie
vredesconferentie zijn
zijn
tionale
commissie van
van voorbereiding
voorbereidingvan
vande
tionale commissie
neutraliteitsrechtsleer moet
om deze
dezevoorstellen
voorstellen tetelaten
laten
neutraliteitsrechtsleer
moet voorleggen,
voorleggen, niet om
«door te
te zetten
zetten tot
totelken
elkenprijs
prijsvan
vaninspanning»
inspanning»
ter zijde
zijde leggen,
leggen, maar
maar om
om «door
ter
Le bon
bon entendeur
entendeur verstaat
verstaat wel,
wel, dat
dathet
hetererhem
hemslechts
slechts om
om te
te
(pag.
(pag. 84).
84). Le
doen isis voor
voorzijn
zijnhalf
halfdozijn
dozijnartikelen
artikeleneen
eenhalf
halfdozijn
dozijnonderteekenaars
onderteekenaars tete
doen
heeft hij
hijhet
hetwereldrecht
wereldrechtwaarvoor
waarvoorzijn
zijnwereldmacht
wereldmachtdienen
dienen
krijgen; ; dan
krijgen
dan heeft
kan gevoegelijk
gevoegelijk geregeld
geregeld worden,
worden, lang
lang vé6r
vóór de
dederde
derde
moet. De
De zaak
zaak kan
moet.
vredesconferentie
wordt. Engeland
Engeland isis—- men
menweet
weethet
hetreeds
reeds—vredesconferentie gehouden
gehouden wordt.
volmaakt gewillig
aan de «verdediging»
«verdediging» van
de onzijdigheid
onzijdigheid van
van Holland
Holland
volmaakt
gewillig aan
van de
en België
België mede
mede te
te werken.
werken. Amerika,
Amerika, dat
dat diplomatieke
diplomatieke hulp
hulpbij
bijtijden
tijdengoed
goed
gebruiken
kan, zal zich,
zich, hoopt
hooptmen,
men,bij
bijEngeland
Engelandaansluiten.
aansluiten.EnEnFrankrijk
Frankrijk
gebruiken kan,
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zal zeker
zal
zeker geen
geen roet
roet in het
het eten
eten gooien.
gooien. Nu
Nuheeft
heeftdedeschrijver
schrijver wel
welgezegd,
gezegd,
moet passen,
passen, dat
dat niet
nieteen
een of
oftwee
twee kolossen
kolossen de
de contróle
controle
dat
men degelijk
degelijk op moet
dat men
over
de wereldmacht
wereldmacht in handen
handen krijgen
krijgen;; maar
kan toch
toch niet
niet ernstig
ernstig
over de
maar hij
hij kan
meenen,
de groote
groote politieke
politieke resultaten,
resultaten, we!ke
welke hij
hij op
ophet
hetoog
oogheeft,
heeft,
meenen, dat
dat de
kunnen
zonder
zeer krachtige
krachtige medewerking
medewerking van
van een
eenpaar
paargrootmachten
grootmachten kunnen
zonder zeer
worden bereikt
of gelooven, dat
worden
bereikt of
dat deze,
deze, anders
anders dan
dan in
in schijn, de leiding aan
dit hunne
hunne belangen
belangen dient.
dient.
Nederland
laten, zoolang dit
Nederland zouden
zouden laten,
Over
allen, die
die niet
niet geheel
geheel van
vanzijne
zijnemeening
meeningzijn,
zijn, over
overde
dediplomaten,
diplomaten,
Over allen,
krachtmonomanen en
en zelfs
zelfs over
krachtmonomanen
over de
de «Vrede
«Vrededoor
doorRecht»,menschen,
Recht».menschen,spreekt
spreekt
opeene
eeneniet
niet
altijdvleiende
vleiendewijze
wijzeenenterwijl
terwijlhij
hij
de
steller der
der brochure
brochure op
de steller
altijd
zijn onuitgewerkt
aanbeveeltals
als de
de liefde
zijn
onuitgewerkt quasi,neutraliteits,recht
quasi.neutraliteits.recht aanbeveelt
liefde en
en de
de
toewijding
van gansch
gansch het
hetvolk
volkwaardig,
waardig,gewaagt
gewaagthij
hijvan
vanhet
hetbestaande,
bestaande,
toewijding van
dat
met zooveel
zooveel moeite
moeite isisopgebouwd
opgebouwd in
inden
denloop
loopvan
vaneeuwen,
eeuwen, als
als van
van
dat met
«de misselijke
misselijke schijnheiligheid
schijnheiligheid van
vanhet
hethedendaagsch
hedendaagschvolkenrecht»
volkenrecht»(pag.
(pag.62).
62).
Voorwaar,
nu in
inhet
hetminst
minstde
degoede
goedetrouw
trouwvan
vanden
denschrijver
schrijver in
in
Voorwaar, zonder
zonder nu
twijfel te
twijfel
te trekken,
trekken, zonder
zonder te
te veronderstellen,
veronderstellen, dat
dat hij
hijklaar
klaarbewust
bewusthet
het
recht ondergeschikt
ondergeschikt wil maken
maken aan
aan het
het vermeende
vermeende politiek
politiek belang,
belang, had
had men
men
recht
toch
een zachter
zachter toon
toon gewenscht
gewenscht bij
bij den
denman,
man, die,
die, zij
zij 't dan
goeder
toch een
dan te goeder
trouw, onder de leuze
leuze van
vanhet
hetRecht
Rechttetedienen,
dienen,een
een
politiekprogram
program voor,
voor.
trouw,
politiek
brengt,
practisch hierop neerkomt,
neerkomt, dat
stelling zal
zal nemen
nemen
brengt, hetwelk practisch
dat Nederland stelling
in den
den grooten
grooten strijd,
strijd, die
dieininEuropa
Europaalsnog
alsnogmet
metdedewapenen
wapenender
derdiplomatie
diplomatie
gevoerd.
wordt gevoerd.
Het isis tetehopen,
hopen,datdat
«Het
Land»eendrachtig
eendrachtigzal
zalbegeeren,
begeeren,dat
datde
deregeering
regeering
«Het
Land»
zich strengelijk
zich
strengelijk onthoude,
onthoude, dedeteere
teerematerie
materieder
deronzijdigheid,
onzijdigheid,waarbij
waarbij niet
niet
alleen onze
onze rechten
rechten kunnen
kunnen zijn
zijn gemoeid
gemoeid maar
maar ook de
de rechten
rechten en
enlevens,
levens.
alleen
belangen van anderen,
anderen, ter
ter tweede
tweede conferentie
conferentie voor
voorpolitieke
politiekeoogmerken
oogmerkentete
belangen
benutten. Zou
de regeering
regeering met
metprof.
prof.v.v.Vollenhoven
Vollenhovenvan
vanoordeel
oordeelzijn,
zijn,
benutten.
Zou de
er iets
ietsmoet
moetgedaan
gedaanworden
wordenom
omde
deeigen
eigenonzijdigheid
onzijdigheidtetedoen
doenbeschermen
beschermen
dat er
onze internationale
internationale positie
positie tetedoen
doeneverhoogen»,
«verhoogen», —
- en
en zou
zou zij
zij ininruil
ruil
en onze
zij den
den
daarvoor anderer
anderer neutraliteit
neutraliteit willen
willen helpen
helpen waarborgen,
waarborgen, dan
dan zal
zal zij
daarvoor
breeden weg moeten
moeten bewandelen,
bewandelen, ententes
ententestreffen
treffenofofverbonden
verbondensluiten.
sluiten.De
De
breeden
vredesconferentie blijve
gewijd. De
De bevestiging
bevestiging van
van het
het
vredesconferentie
blijveaan
aan haar
haar doel
doel gewijd.
instelling van
van het
het Hof
Hofvan
vanArbitrage
Arbitrage en
endoor
door de
de
volkenrecht, dat
volkenrecht,
dat door
door de
de instelling
1907 gesloten
gesloten tractaten
tractaten een,
een,zijzijhet
hetnoodwendig
noodwendignog
nogzeer
zeerwankelend,
wankelend,
in 1907
weererpolitiek
politiekgingen
gingen
begin genomen
genomen heeft,
heeft, leed
leedernstig
ernstigschade
schadewanneer
wanneerwe
begin
drijven. Dat
de politiek,
politiek, waartoe
waartoe de
de heer
heerVan
VanVollenhoven's
Vollenhoven's plannen
plannen
drijven.
Dat de
direct leiden moeten,
moeten, eene
eenefatale
fatalezou
zouzijn,
zijn,ons
onsinindedeverstikkende
verstikkendeomarming
omarming
direct
toevoerenvan
vaneene
eenecombinatie
combinatievan
vangrootmachten,
grootmachten,waarschijnlijk
waarschijnlijk van
van
zou toevoeren
Engeland en Frankrijk,
Frankrijk, ligt
de hand.
hand.
Engeland
ligt voor de
Amsterdamsche hoogleeraar
hoogleeraar ininhet
hetVolkenrecht,
Volkenrecht,prof.
prof.Struijcken
Struijckenheeft
heeft
De Amsterdamsche
«Vanonzen
onzenTijd»
Tijd»dd.
dd.1515Maart
Maartj. j.1. l.hethet
wereldstrijdmacht.program be,
be.
in «Van
wereldstrijdmacht,program
handeld. De door
door ons
onsgewraakte
gewraakte politieke
politieke strekking
strekking van
van het
het geschrift
geschrift van
van
handeld.
door
prof. van
van Vollenhoven
Vollenhoven heeft
heeft hij
hij onbesproken
onbesproken gelaten,
gelaten, doch
doch in
in de
de door
prof.
dezen aanbevolen
aanbevolen rechtsdwang
rechtsdwang ziet
hij niets
niets goeds.
goeds. Zijn
Zijn oordeel
oordeel isiszeer
zeer
dezen
ziet hij
streng. Prof.
Prof. Struijcken
Struijcken acht
acht de
de redeneering,Van,Vollenhoven
redeneering.VanNollenhoven reeds
reeds in
in
streng.
enhet
hetschema
schemaininzijne
zijneuitwerking
uitwerking—
- voor
voor
haar algemeenen
algemeenen opzet
opzet onjuist
onjuist en
haar
ervan
vanuitwerking
uitwerkingsprake
sprakemag
magzijn
zijn—- slecht,
slecht,als
alstot
totniets
nietsmenschens,
menschens.
zooverre er
is, dat
dathij
hijzijn
zijngroot
grootgezag
gezagheb,
heb.
waardigs leidende.
niet overbodig
overbodig is,
waardigs
leidende. Dat
Dat het
het niet
woord heeft
heeft doen
doen hooren,
hooren, bleek
bleekwel
welreeds
reedsuit
uitdedeomstandigheid,
omstandigheid, dat
dat
bend woord
denheer
heervan
vanVollenhoven
Vollenhovenniet
nieteenstemmig
eenstemmig in
in
de pers
pers de
de brochure
brochure van
vanden
bepaald afkeurenden
afkeurenden zin aankondigde.
aankondigde. Ten
T en overvloede
overvloedeblijkt
blijkt de
denood,
nood.
bepaald
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bestrijding sedert
sedert de
de afdeeling
afdeeling 's,Gravenhage
·s.Gravenhage van
van het
het
zakelijkheid van
van bestrijding
Algemeene Nederlandsche
Nederlandsche Verbond
Verbond—
- zich
zichbegevend
begevendopopeen
eenterrein
terreinwaar
waarzij
zij
den
weg niet
nietkent
kent—- besloot
beslootaan
aanhet
hethoofdbestuur
hoofdbestuur van
van de
degroep
groepNeder,
Neder.
den weg
land voor
voor tetestellen
stelleneen
eenadres
adrestottotdede
regeering
richten.haar
haarverzoekende
verzoekende
regeering
te te
richten,
handelen in
in den
dengeest
geestvan
vanhet
hetgeschrift
geschriftvan
vanden
den
Leidschenhoogleeraar.
hoogleeraar.
te handelen
Leidschen
Ook proE
proL
Kennelijk wordt
plan te propageeren.
propageeren. Ook
Kennelijk
wordt eene
eene poging
poging gedaan.
gedaan, het
het plan
Steinmetz
het plan
plan inin«Pro
«Proenencontra*
contra»aangeduid
aangeduidals
alsdwaas.
dwaas. Hij
Hijheeft
heeft
Steinmetz heeft
heeft het
«komiek» genoemd.
genoemd.
het «komiek»
Inmiddels heeft
de minister
minister van
van buitenlandsche
buitenlandsche zaken
zaken de
dedoor
doorprof.
prof.
heeft de
van
Vollenhoven aanbevolen
aanbevolen gedragslijn
gedragslijn inderdaad
inderdaad veroordeeld,
veroordeeld. in
in een
een
van Vollenhoven
interview. hetwelk
hij den
den Haagschen
Haagschen correspondent
correspondent van
van het
hetHandelsblad
Handelsblad
interview,
hetwelk hij
Uiterst hoffelijk
hoffelijk blijvend,
blijvend. soms
soms zelfs
zelfs vleiend
vleiendvan
vantoon,
toon.heeft
heeftZ.Exc.
Z.Exc.
toestond. Uiterst
de intemationale
internationale apolitiemacht»
«politiemacht» een
eenbeetje
beetjebelachelijk
belachelijkgemaakt.
gemaakt.
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LEESTAFEL.
ONZE LEESTAFEL.
NEDERLANDSCHE
LYRIEK.
NEDERLANDSCHE LYRIEK.
de Stoppelaar, De Parelduiker. - Apeldoorn,
Dixon s..
Apeldoorn, C.
C. M.
M. B. Dixon
6. Co., 1912.
J. J. de
—

Een
kleine bundel,
bundel, nauwelijks
nauwelijks zestig
heel sober,
sober,
Een kleine
zestig bladzijden,
bladzijden,en
en dan
dan nog heel
besliste dichter,
dichter.
heel «modern»
«modern» bedrukt.
bedrukt...... . Maar
Maar een
een boekje,
boekje, waaruit
waaruit een
een besliste
geest te voorschijn
voorschijn treedt.
treedt. Niet
Niet met
met het
hetlachwekkende
lachwekkende pathos
pathosvan
vansommige
sommige
geest
op de
de creduliteit
creduliteit van
van het
hetpubliek,
publiek, uit.
onzer
modernen, die,
die, vertrouwend
vertrouwend op
onzer modernen,
bazuinen
zij dichter
dichter zijn.
zijn. Neen,
Neen,ererzweeft
zweeftinindeze
dezeverzen
verzen een
eeneigen,
eigen.
bazuinen dat
dat zij
aardige, schuchtere,
aarzelende toon, als
alshad
hadeen
eenonbestemde
onbestemdeschroom
schroom
aardige,
schuchtere, bijna
bijna aarzelende
den dichter
dichter willen
terughouden, zijne
zeggen. Men
Menvoelt
voelt
den
willen terughouden,
zijne gedachten
gedachten uit
uit te
te zeggen.
in het
het boekje
boekjeheel
heelsterk
sterkhethet
persoonlijke:
dedichter
dichterisiszich
zichbewust,
bewust, de
de
persoonlijke
: de
gave van
van het
hetdoorkend
doorkendkunnen
kunnenweergeven
weergevender
derschoonheid
schoonheidininzich
zichtetedragen
dragen;
;
hij weet, dat
dat dit
dit dichterschap
dichterschap in
in de
deinnigste
innigstebeteekenis
beteekenishem
hemscheidt
scheidtvan
vande
de
hij
menschen, dat
plaats aanwijst
aanwijst wel
boven, maar
maar toch buiten
buiten
menschen,
dat het
het hem
hem eene plaats
wel boven,
hunne gemeenschap,
gemeenschap, dat
dat zijne
zijneliefde,
liefde,zijn
zijnverlangen,
verlangen,geheel
geheelzijn
zijntrachten
trachten
hunne
omgaat buiten
sferen.
omgaat
buiten hunne sferen.
Typeerend voor deze
deze verhouding
verhouding isishet
hetgedicht
gedicht«Vagebonden»
eVagebonden»:
:
«Welk
pad te nemen
nemen dezen
dezen avond
avond?
«Welk pad
?
't Is
zoo laat.
laat.
Is al zoo
Want
schuwen niet
niet wie
wie zijn
zijn gehavend
gehavend
Want schuwen
straat?
Het breed
breed rumoer
rumoer van
van stad
stad en
enstraat
?
Kind,
mij uw
uw verkilde
verkilde hand,
hand,
Kind, geef mij
't Is
gelijk,
Is al gelijk,
Of 't vreugde
leed is,
is, dat
dat ons
onsbrandt
brandt;;
vreugde of leed
Wij
immers zijn
zum en
en rijk.
rijk.
Wij immers
zijn te zaam
Want voordat,
voordat, bij
bij het
het morgenrood,
morgenrood,
De sterren
sterren bleeken,
bleeken,
Zijn
lippen reeds
reeds vergood,
vergood,
Zijn uwe lippen
Zijn al uw
uw angsten
angsten reeds
reeds geweken.
geweken.
Zijn
Wij
hebben eens
eens een
een plaats
plaats gevonden
gevonden
Wij hebben
Bij
Eros' stoet.
stoet.
Bij Eros'
Wij, kind,
éédle vagebonden,
vagebonden,
kind, zijn éédle
Want
hebben ons
ons gegroet.
gegroet.
Want goden hebben
%ouden wij
wij dan
dan 't heil niet
niet vinden,
vinden,
En
En zouden
Voordat
daagt,
Voordat het daagt,
Voordat
koele morgenwinden
morgenwinden
Voordat door koele
De gansche
gansche lucht
lucht isis schoongevaagd
schoongevaagd ?»
I.
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In vele van
In
van deze
deze verzen
verzen voelt
voelt men
men de
deworsteling,
worsteling, die
dieinindedeziel
zielvan
vanden
den
dichter aan
zege van
vanzijn
zijndichterschap
dichterschapisisvoorafgegaan
voorafgegaan;
zoohet
hetgedicht
gedicht
dichter
aan de zege
; zoo
Vrijheid,
auteur zegt,
zegt, hoe
hoe hij
hij
Vrijheid, waarin
waarin de
de auteur
«Een
dief gelijk,
gelijk, een
een heimelijken
heimelijken werker,
werker,
«Een dief
honderd nachten
nachten lang
lang met
met veege
veege vlijt
vlijt
Die honderd
De muren
muren ondermijnd
ondermijnd heeft
heeft van
van zijn
zijnkerker
kerker
één nacht
nacht zich
zicheindelijk
eindelijkbevrijdt,»
bevrijdt,»
En
En in éen
zijn donkre cel
cel van
vanhaat
haatenenkleimmenschlijke
klein.menschlijkeverbiftering
verbitteringmoeizaam
moeizaamisisuit•
uit.
zijn
gebroken.
hemel zich
zich eindloos
eindloos zag
zag welven
welven boven
boven zijn
zijn hoofd.
hoofd.
gebroken, tot
tot hij
hij Gods hemel
eerst openbaarde
openbaarde zich
zich de
de kracht
kracht van
van zijn
zijnLied.
Lied.
Toen eerst
de grondtoon
grondtoon van
vandedemeeste
meesteverzen
verzen;
doch de
de
Smartelijk verlangen
verlangen is
is de
; doch
toteen
eendroefischoonen
droef.schoonen
schuchtere uiting
den dichter
dichter tempert
tempert de
desmart
smarttot
schuchtere
uiting van den
in vage
vage sluyeringen
sluyeringen omdonkert.
omdonkert. Slechts
Slechts op
openkele
enkele
weemoed,
lied in
weemoed, die
die zijn
zijn lied
plaatsen -— en
het zijn
zijnniet
nietdede
minst
geslaagde
geeftdedeauteur
auteurzich
zich
plaatsen
en het
minst
geslaagde
—-geeft
voor
geheel, spontaan,
spontaan, omdat
kracht die
die hem
hemdreef,
dreef,tetemachtig
machtig was
was voor
geheel,
omdat de kracht
weemoed, of
glimlach, die
verraadt. Ik
Ik Ides
kies hier
hierterterken%
ken.
weemoed,
of voor
voor een glimlach,
die leed verraadt.
hetsonnet
sonnetHerfst,
Herfst,een
een
vers,
waardedevertwijfeling
vertwijfeling
schetsing
terzinen van
van het
schetsing de terzinen
vers,
waar
uit op%schreit
op.schreit::
uit
«Dan
donkert alles en
en het
hetbosch
boschwordt
wordtzwart.
zwart.
«Dan donkert
opeens weet
weet ik
ik mijn
mijn droom
droom voorbij
voorbij
En
En dan opeens
brándvan
vantranen
tranen....
En
pijn en spijt
spijt wekken
wekken een
een brind
En pijn
..

Ik
vlucht, ik vlucht
vlucht I1 Het
mij of
ofmijn
mijn hart
hart
Ik vlucht,
Het is mij
en ik
ikschreeuw
schreeuw;; want
want achter
achter mij
mij
Zal
breken en
Lai breken
Voel ik
ik de
de wanhoop
wanhoopder
derverlaten
verlaten lanen.»
lanen.»
hunnenaard
aard—- bijna
bijnaalles
allesbehoort
behoorttot
totde
delyriek
lyriek
de gedichten
gedichtennaar
naarhunnen
Geven de
der persoonlijke
persoonlijke gemoedsuitstorting
gemoedsuitstorting —
- aan
aantreffende
treffendevisie
visieweinig
weinig
ont.
der
te te
ont%
roeren,
toch hier
hier en
endaar
daarverrassende
verrassende regels
regels;; zoo
zoo trof
trofmij
mij in
in
roeren, men
men ontmoet toch
het vers
vers Het
HetSchip,
Schip, waar
waar de
de dichter
dichter een
een jonge,
jonge, aan
aan 't roer
staande vrouw
vrouw
het
roer staande
beschrij ft :
Gedachteloos beweegt
beweegt zij
zij 't rad,
zon in
in 't lichte
De zon
lichte haar.
Is dat niet
niet schoon
schoon gezien,
gezien, en
ensimpel
simpelvan
vanzuiverheid
zuiverheidgezegd
gezegd?
Is
?
Tot de
de beste
bestegedichten
gedichtenreken
rekenik,ik,behalve
behalvehet
hetbovenaangehaalde
bovenaangehaalde Vagv
Vage.
Tot
onderdezen
dezentitel
titelvoor,
voor,
bonden, de
de verzen
verzen Herfst
Herfst —
- twee
twee gedichten
gedichten komen
komenonder
bonden,
die beide
beide schoon
schoon zijn
zijn —,
-, Op
Ophet
hetwater
waterbijbijavond,
avond,De
Dejonge
jongeSater,
Sater, De
De
die
Viking,
het diep%gevoelde
diep.gevoelde Tristan
en enIsolde;
die verzen
verzen
Viking, en
en vooral
vooral het
Tristan
Isolde in
; inalal die
droomt, wisselend
van vorm,
vorm, van
vannuance,
nuance, maar
maar in
inwezen
wezengelijk,
gelijk,hetzelfde
hetzelfde
droomt,
wisselend van
on'geleschte
dichter.verlangen, alalisishet
hetinin«Op
«Ophet
hetwater
waterbij
bijavond»
avond»verstild
verstild
on.geleschte dichtemerlangen,
saamvloeying met
met den
denvrede
vredevan
vanden
den
avond.nacht.
tot saamvloeying
avond%nacht.
in stilheid
stilheid mede
mede verblijd te zijn.
zijn.
Een boekje
boekje om
er in
om er
HEIlMAN
HERMAN MIDDENDOItP.
MIDDENDORP.
o0
Muzenalmanak voor 1913.
Het jaar
jaar der
der dichters.
dichters. Muzenalmanak
1913. Samengesteld
J. Greshoff.
Samengesteld door J.
Grtshoff. -—
Apeldoorn,
Co. 1912.
Apeldoorn,C.
C. M.
M. B.
B. Dixon
Dixon en Co.

«Een bundel
bundel gedichten,
gedichten, die de
de uitingen
uitingen zijn
zijn van
van een
eenaantal
aantaldichters
dichters die
die
op
naast de tallooze verschillen
der persoonlijkheden
persoonlijkheden een bijzondere
bijzondere visie
visie op
naast
verschillen der
leven en schoonheid
schoonheid en
en hun
hun opvatting
en wezen
wezen der
der kunst
kunst in
in
leven
opvafting van
van doel en
gemeen hebben.»
hoofdzaak gemeen
hebben.*
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Aldus
heer Greshoff,
GreshofI, de
de samensteller
samensteller van
vandezen
dezenMuzenalmanak,
Muzenalmanak, in
in de
de
Aldus de heer
korte inleiding.
korte
Een
groep van
van verwante
verwante dichters
dichters dus
dus;; doch
doch buiten
buitendeze
dezeverwantschap,
verwantschap,
Een groep
buiten
schoonheids. en
biedt het
het boekje
boekje
buiten deze
deze eenheid
eenheid van schoonheidsr,
en levensvisie
levensvisie om, biedt
een
kleurige veelheid van
van dichteruiting.
dichteruiting. Vijftien
Vijftien van
vanonze
onzejongeren
jongeren stonden
stonden
een kleurige
hun werk
werk af,
af, en
enalalleidt
leidtook
ook
boekjededebovenvermelde
bovenvermelde
iets
van hun
iets van
in in
ditdit
boekje
enwezen
wezender
derkunst
kunstdie
diedeze
dezedichters
dichtersvereenigt,
vereenigt, wel
wel
opvatting
doel en
opvafting van
van doel
een consequentie,
consequentie, die
die ikikminder
minderschoon
schoonvind,
vind,toch
tochdoet
doetdedesmaaks
smaak.
eens
eens tot een
volle verzameling
verzameling den werkzamen
werkzamen dichter
dichter Greshoff
Greshoff veel eer
eer aan.
aan.
Van
bijdragen volge een
eenkorte
kortebespreking
bespreking::
Van enkele
enkele bijdragen
J. C.
C. Bloem
Bloem stond
stond o.a.
o.a. het
het diemevoelde
diep.gevoeldeccAan
«Aan een
een vriend*
vriend»
De
dichter J.
De dichter
af;
vers, waarin
waarin hij
hij betreurt,
betreurt, en
en op
opschoonipsychologische
schoon. psychologische wijze
wijze ver,
ver.
af ; een vers,
klaart,
hem van
van een
een vriend
vriend heeft
heeft gescheiden,
gescheiden, z66, dat
dat geen
geen
klaart,hoe
hoe het
het leven
leven hem
weder mogelijk
mogelijk zal
zal zijn.
zijn.
toenadering
toenadering van
van hunne
hunne zielen weder
exL1 joeg een
«U
een wilde
wilde drang
drangnaar
naarwereldsteden,
wereldsteden,
krampt als
een snikkend
snikkend hart,
hart,
Waar 't leven
leven krampt
als in een
En
zijn verleden,
verleden,
En koortsdoorschrijnd
koortsdoorschrijndelk
elk vliedt
vliedt voor zijn
het nu
nuverwart.
verwart.
Maar in
in de strikken
Maar
strikken van het

enpeinzend
peinzendachter,
achter,
Mij
het leven stil
stil en
Mij liet
liet het
Voor
altijd in gedroomde
gedroomde vlucht
vlucht gestuit.
gestuit.
Voor altijd
een berg
bergeen
eeneenzaam
eenzaamwachter,
wachter,
En 'k tuur,
tuur, als
als op een
Over de
de dalen
uit.»
Over
dalen van
van 't verleden Wt.»
hij gevoelt
gevoelthet
het:: als
als zij
zij
spreekt de
de dichter
dichter van
van hunne
hunne scheiding,
scheiding, en
en hij
Zoo spreekt
elkander zullen
wederzien, dan
dan zal
zal er
er geveinsde
geveinsde vrede
vrede om
om hen
henzijn,
zijn, maar
maar
elkander
zullen wederzien,
heneenmaal
eenmaalverbond,
verbond,isisvoor
vooraltijd
altijdverbroken,
verbroken,
diep.innerlijkecontact,
contact,dat
dathen
het diepinnerlijke
fijnerhythmen
rhythmen
Dan noem
noem ikikvan
vandezen
dezendichter
dichternog
nog
kleurige,opopfijne
Dan
hethet
kleurige,
voortstuwende vers
van koning
koning Cophetua
Cophetua en
en het
hetbedelmeisje,
bedelmeisje, dat
datde
derijke
rijke
voortstuwende
vers van
armoede van hare
hare vrijheid
vrijheid verkiest
verkiest boven
bovende
debindende
bindendetrouw
trouwvan
vaneen
eenvorst,
vorst,
armoede
en na
na éen
één nacht
nacht van pijn,doende
pijn-doende liefdeweelde
liefdeweelde wegsluipt,
wegsluipt,
winden tegen,
tegen,
c.:« . . . . . de winden
een verwachte
verwachte bruid.»
bruid.»
als een
P. N.
N. van
van Eyck
Eyck isiserero.a.
o.a.het
hetdroef,schoone
droef.schooneBelofte
Belofte(uit
(uitden
denbundel
bundel
Van P.
Van
Uitzichten);; Franck
eentamelijk
tamelijkzwakke
zwakke«Idylle»
«Idylle»van
vanSamson
Samson
Uitzichten)
Franck Gericke
Gericke stond een
Dalila af.
af. Geerten
GeertenGossaert
Gossaertgaf
gafeen
eengoed
goedgedicht
gedicht:
Deverloren
verlorenzoon
zoon;
en Dalila
: De
;
Israël de
deHaan
Haanenkele
enkelesonnetten,
sonnetten,waarvan
waarvanhet
hetvers
versaan
aan lwan
IwanIwanowitsj
Iwanowitsj
Jacob Israël
mij
mij het
het meest
meest bekoorde.
bekoorde.
Henriëfte
Henriëtte Labberton—Drabbe
Labberton-Drabbe gaf o.m.
o.m. het
hetgedicht
gedicht:
Bij den
den dood
doodvan
van
: Bij
een vreemde,
vreemde, Gustaaf
Gustaaf van
van de
deWall
WallPeril&
Perné,waarvan
waarvanikikde
deschoone
schooneslotregels
slotregels
een
opschrij
f:
opschrijf:
hart is groot,
groot, maar
maar in
den geest
geest isis de
deonmacht
onmacht
«Ons hart
in den
Te omvaften
omvatten wat
wat het
het hart
hart niet
nietheeft
heeftdoorleefd
doorleefd:
Te
:
En
En wie
wie 't't verstand
verstand een al
al te
te zeekre
zeekre bron
brondacht,
dacht,
Sterft als een
een kind,
kind, dat
dat niets
nietsbegrepen
begrepen heeft.z
heeft.»
Sterft
Van Aart
Aart van
vander
derLeeuw
Leeuwenkele
enkelesprankelend—rhythmische
sprankelend-rhythmischeliederen
liederen;; van
van
Van
Holst
François Pauwels
Pauwels den
dendrieledigen
drieledigencyclus
cyclusSancta
Sancta Mater
Mater;; van A.
A. Roland
Roland Holst
Frangois
o.a. het
het zonnige
zonnige Leven
Leven en
enLied,
Lied,een
eenvers,
vers,zoo
zooblijde
blijdealsals
een
zon.volle
o.a.
een
zonsvolle
Aanhet
hetslot
slotroept
roeptdededichter
dichtertot
tothet
hetLeven
Leven:
lentedag. Aan
lentedag.
:
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«Uw dood
is vinden
vinden
dood is
Van nieuwe
nieuwe lijnen
lijnen —
Alle verdwijnen
verdwijnen
In donkren
donkren grond
grond
Is
een zacht
zacht onder
onder
Is een
Gaan in uw
Gaan
uw wonder
wonder—
Een
ontbinden,
Een nieuw ontbinden,
Een
nieuwe bond.»
bond.»
Een nieuwe
en
dichter J.
de Stoppelaar
Stoppelaar gaf drie
drie verzen
verzen:: Dooden,
Dieven, en
De dichter
J. J. de
Dooden, De Dieven,
Droom;
volgen enkele
enkele gedichten
gedichten van
vanJhr.
Jhr.Dr.
Dr.Nico
Nicovan
vanSuchtelen,
Suchtelen,
Droom ; dan
dan volgen
ten slofte
slotte verzen
verzen van
vanJ.J.J.J.Thomson,
Thomson,waarvan
waarvanikikhet
heteerste,
eerste,Parijs,
Parijs,heel
heel
en ten
schoon
vind. Een
Eenander
ander—- aldus
aldusdededichter
dichter—
- moge
moge de
de schoonheid
schoonheid van
van
schoon vind.
hare kerken
kerken en
en paleizen
paleizenbeschrijven,
beschrijven, een
eenander
andermoge
mogehaar
haarsmalend
smalend het
het
hare
moderne
Babel heeten,
heeten, enenhare
haregrootheid
grootheidbeschimpen
beschimpennaar
naar de
demate
matevan
van
moderne Babel
zijn eigen
eigen klein
klein bestaan
bestaan -—niet
De dichter
dichter heeft
heeft uit
uit de
deduizeling
duizeling der
der
zijn
niethij.
hij. De
weelde,
uit den
den zwijmel
zwijmel der
der genoegens
genoegens het
het diepere,
diepere, het
het innigste
innigste leven,
leven, de
de
weelde, uit
van Parijs
Parijs gevoeld
gevoeld::
ziel van
is 't dat
ween.
«Haar
mijn lied, om
om haar
haar is
«Haar zoek
zoek in
in mijn
dat ik ween.
Om
haar en om
om haar
haar vraag
vraag die
die 'k altijd zag
herhalen
Om haar
zag herhalen
ofmond,
mond, in
inspijtigheid
spijtigheid of
of spot,
spot,
In
lach van
van oog of
In lach
oftalen,
talen,
Die droevig
droevig uiting
uiting zocht
zocht in vele
vele wijze
wijze of
Uw zielevraag
zielevraag Parijs
Parijs: : een
schrei, een kreet
kreet om
om God.»
God.»
een schrei,
is misschien
misschien het
het beste
beste gedicht
gedicht uit
uit den
den geheelen
geheelen bundel.
bundel.
Het is
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Het is een
een lijvig
lijvig boek,
boek, dat
dat de
de heer
heer Van
Van Ameide ons aanbiedt.
aanbiedt. Wat
Wat hem
hem
Het
tijdsbestek van
jaren in
ziel oprees,
oprees, vindt
vindt men
men hier
hier in
in vereen tijdsbestek
van zes
zes jaren
in de ziel
ver,
in een
dan is er
er nog
eene
scheidenheid van rhythme en versvorm
vereenigd. En
versvorm vereenigd.
nbg eene
En dan
minderonschuldig
onschuldigdan
dandedevorige
vorige:
verscheidenheid
boek, en
en deze
deze isisminder
verscheidenheid in
in het boek,
:
is de
de verscheidenheid
verscheidenheid van dicht
dicht en
en ondicht
ondicht ....
Hetisisjammer,
jammer, dat
dat het
het
het
het is
. . Het
is.De
Deheer
heerVan
VanAmeide
Ameideisiszonder
zonderhvijfel
twijfel
zoo vrééselijk
vrééselijk dik
dik geworden
geworden is.
boek zoo
boek;; het
het isis er
er in
in
dichter,
het schoone
schoone z6éken
z6éken ininzijn
zijnboek
dichter, maar
maar men
men moet
moet het
door den
den delver
delver
bedolven als
als het
hetgoud:erts
goud-erts in
inde
dewaardelooze
waardelooze aarde,
aarde, die
die door
bedolven
wordt opgegraven.
opgegraven.
meeste van
van dat
dat schoone
schoonevindt
vindtmen
menin in
cyclus
«Getijden», die
die den
den
Het meeste
denden
cyclus
0:Getijden»,
opent;; en vooral
vooral in
in «Lentegang».
«Lentegang:o. Dit isis een
eenschoon
schoongedicht
gedicht;; deze
deze
bundel opent
bundel
volvreugde,
vreugde,vol
volzon:
zonrhythmen
rijk als de
de lente
lente zelve
zelve;; het
het isisvol
rhythmen zijn
zijn licht
licht en
en rijk
neschijn;
voorjaar wolken
op.
neschijn ;de
de bloem-aromen
bloem.aromen van
van het
het voorjaar
wolken er
er uit op.
«Een wei vol
vol lief
liefgewiegel
gewiegeI:: paars
paars in
in groen
groen
op slanke
slanke steeltjes
steeltjes stonden
stonden daar
daar de
de lichte
lichte
de lichtbewogen
lichtbewogen liefelijke
liefelijke wichten,
wichten,
de pinksterbloemen,
pinksterbloemen, die
als meisjes
meisjes doen.
doen.
die als
Een
boerderij lag veilig
veilig laag
laag
Een oude boerderij
onder
haar dek
dek van
van bruin
bruin en
en groen,
groen, met
metschijn
schijn
onder haar
de lange
lange lijn
lijn
van
goudglans over
over 't mos,
van goudglans
mos, de
van 't dak
groot van
van zware
zware golving,
golving, traag.»
traag.»
dak was groot
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En
dan eenige
eenige coupletten
couplettenverder
verder:
En dan
:
1< in
in 't jonge
jonge woud, waar
waar alles
alles stond
stond
«Zoo
kwam 'k
«Zoo kwam
in
blad en
en bloem
bloem;; in
in duizend
duizend vogelkelen
vogelkelen
in blad
zong
daar de
lente, haar
haar lichtTroene
licht~groene en gele
gele
zong daar
de lente,
luchtige
kruidstooi wolkte
wolkte om
om alles
alles rond.
rond.
luchtige kruidstooi
Een
laantje slingerde met
met schalkschen
schalksehen zwier
zwier
Een laantje
daar
hoogeheesters,
heesters,wit%getooid,
wit'getooid,
daar tusschen hooge
rood~bruine
met zonnegoud
zonnegoud bestrooid.»
bestrooid.»
roo&bruine grond
grond met
Ik
kies deze
deze kleine
kleine fragmenten
fragmenten om
om aan
aan te
te toonen,
toonen,dat
datde
deheer
heer Van
Van
Ik kies
Ameide inderdaad
inderdaad dichter
schoone gebeuren
gebeuren van
van het
het voop
voor~
Ameide
dichter is;
is ;wie
wie zoo
zoo het schoone
jaar weergeeft,
weergeeft, wie
wie zoo
zootreffend,doorkend,
treffend~doorkend, zoo
zoo innig,doorvoeld
innig,doorvoeldder
derLente
Lente
jaar
kieuren. en klankenspel
klankenspel verbeeldt,
verbeeldt, heeft
heeft de
de goddelijke
goddelijke ontroering
ontroering gevoeld,
gevoeld,
kieuren,
alleenlijk den
den dichter
dichter geworden
geworden kan.
kan.
die alleenlijk
De andere
andere gedeelten
gedeelten van
van dezen
dezen cycltis
cyclus zijn
zijn wel
wel minder
minder scboon
scboon —
- heeft
heeft
ook wel
wel één
ééngetijde
getijdezooveel
zooveelmacht
machtover
overdedeziel
zielvan
vaneen
eendichter
dichter als
als het
het
ook
natuur~poëzie. Ik
Ik
voorjaar? -—doch
voorjaar?
dochook
ook hier
hier vindt
vindt men
men innig~doorleefde
innivloorleefde natuur,poëzie.
haal nog
nog het
hetvolgende
volgendefragment,
fragment,uituit«Herfstuchtend»,
«Herfstuchtend»,aan
aanals
alseen
eenvoorbeeld
voorbeeld
haal
visueel scheppingsvermogen
scheppingsvermogen::
van visueel
op struik
struik en
en gras
gras
«De parelende
parelende dauw op
stil, of
ofschitterend
schitterend bewogen
bewogen
ligt klaar
klaar en stil,
door
zuchtje in zon,
zon, tot
tot kleine
kleineregenbogen
regenbogen
door zuchtje
kleurt
spinrag tusschen
tusschen 't houtgewas.
kleurt vochtig spinrag
alom een
een spiegelend
spiegelend gewemel,
gewemel,
Er
Er is alom
maar
kleur is
is vaal,
vaal,
maar alles
alles zwijgt
zwijgt en
en alle kleur
alleen
boomen top
top staat
staat scherp
scherp en
enschraal
schraal
alleen der boomen
in zon
zon geteekend
geteekend op
op den
denschrillen
schrillen hemel.*
hemel.»
En nu
nu wenschte
wenschte ik
wel, dat
dat ik over
over de
de rést
rést van
van het
het boek
boekniet
nietbehoefde
behoefde
En
ik wel,
schrijven...
Maar dit
ditzijn
zijnnog
nogslechts
slechtsdertig
dertigbladzijden,
bladzijden, en
en er
er volgen
volgen
te schrijven
te
... Maar
eninindie
dietweehonderd
tweehonderdstaat
staatbij
bijelkander
elkanderlang
lang
over dedetweehonderd,
tweehonderd,en
nog over
niet zooveel
zoo veel schoons
schoons als
als in
in de
de eerste
eerste dertig
dertig ....
niet
..
sonnetten Levenskunst,
Levenskunst, de
de cyclus
cyclus Stille
StilleNeiging,
Neiging,dedeBlanke
BlankeVerzen,
Verzen,
De sonnetten
de lange
lange reeksen
reeksen van
van Sonnetten
Sonnetten enenLiederen
Liederendiediedaarop
daaropvolgen
volgen—- hoe
hoe
de
wijd~
verloopt
verwatert hier
expressie, in
in wijd,
verloopt en
en verwatert
hierde
de poëzie
poëzie in
in vaagheid
vaagheid van
van expressie,
loopigheid, in
in herhaling
herhaling van
vanbeeld
beeldenenvorm,
vorm,ininduisterheid
duisterheidvan
vanzegging.
zegging.
loopigheid,
Ik
heb waarlijk
waarlijk aan
aan de breedsprakigheid
breedsprakigheid van
En die
die
lk heb
van Vader
Vader Cats
Cats gedacht.
gedacht. En
bestaat in
in soorten
soorten—- isishier
hiernog
nog
van
een
leelijkegedaante.
gedaante.
duisterheid
- ze
duisterheid —
ze bestaat
van
een
leelijke
Potgieter
tamelijk duister
duister zijn,
zijn, maar
maar door
doorden
dengrooten
grootendichter
dichtervan
van
Potgieter kan
kan ook tamelijk
Florence, van
Gedroomd Paardrijden
Paardrijden wordt
wordt de
de moeite
moeitevan
vaneen
eenernstige
ernstige
Florence,
van Gedroomd
studie
heerlijk beloond.
wie de
de expressie
expressie van
van den
den heer
heerVan
VanAmeide
Ameide
studie heerlijk
beloond. Doch
Doch wie
deineen,gewrongen
ineen,gewrongenwoorden,reeksen
woorden~reeksenontwart,
ontwart,vindt
vindt
nauwkeurig bekijkt,
bekijkt, en de
nauwkeurig
maar al
vaak —
- de zelfgenoegzaamheid
zelfgenoegzaamheid van
van den
den dichter.
dichter.
maar
al te vaak
En terwijl
terwijl men
men bij
bij Perk's
Perk's diviene
divienedichter,uiting
dichter,uiting:
En
:
troont ...
diepininmijn
mijntrotsch
trotschgemoed
gemoed;»
«De Godheid
Godheid troont
... diep
;»
huivert van
van ontzag
ontzag voor
voor het
hetMysterie,
Mysterie, dat
datden
denZiener
Zienerininde
desferen
sferen der
der
huivert
werd;; als
als de
deheer
heerVan
VanAmeide
Ameideverzekert
verzekert:
Schoonheid ontsluyerd
ontsluyerd werd
:
mij of
ofmijn
mijn donkre
donkre godenziel
godenziel
«Het
«Het is mij
een
tempel was
was vol
volgrootsche
grootschesomberheid,»
somberheid,»
een tempel
kan
men nauwelijks
nauwelijks een
een meesmuilenden
meesmuilenden glimlach
glimlach onderdrukken.
onderdrukken.
kan men
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Van De Levensstrijd,
Levensstrijd, een
gedicht in achftien
achttien balladen,
balladen, kan
kan ik
ik ook
ookmoei,
moei.
Van
een gedicht
lijk
anders zeggen,
zeggen, dan dat
dat het
het zeer
zeer lang
lang duurt.
duurt.
lijk iets anders
ontbreekt dezen
dezendichter
dichteraan
aanzelf-critiek
zelf-critiek; er
; erzijn
zijnoogenblikken,
oogenblikken,waarop
waarop
Het ontbreekt
Van Ameide
Ameideerermaar
maarop
oploslosschrijft
schrijftenenrijmt.
rijmt.Op
Opdeze
deze
wijzekrijgt
krijgt
heer Van
de heer
wijze
we] dikke
dikke boeken,
boeken, maar
maar dan
staan van
van het
het
men wel
men
dan komt
komt er
er ook
ook poëzie
poëzie in
in te staan
gehalte als het
het volgende
volgende ::
gehalte
Houd
mij niet al
a] te
te vast,
vast,
Houd mij
mijn
zielsbeminde,
mijn zielsbeminde,
ben 'k een schuwe
schuwe gast:
gast:
nog ben
mij niet
niet binden.
binden.
wil mij
Nu gij
gij gevonden
gevonden zijt,
zijt,
mij::
beheerscht gij mij
maar
maar mijn
mijn gebondenheid
mij vrij.
vrij.
late mij
Hier en
en daar
daarduiken
duikengoede
goede
fragmentenop,op,
gedeelten,met
metbetrekking
betrekking
Hier
fragmenten
gedeelten,
waartoe de dichter
dichter naar
naar waarheid
waarheid kan
kan zingen:
zingen:
waartoe
«Soms doe ik
ik schoone
schoone schimmen
schimmen
van ver
ver den
den berg
berg beklimmen,
beklimmen,
van
een schijnsel
schijnsel aan
aan de
de kimmen
kimmen
als
een uchtendroody.
uchtendrood».
als van een
Tot deze
:
deze gedeelten
gedeelten reken
reken ik
ik o.a.
o.a.het
hetvolgende
volgende:

Een wegje
wegje blank
blank naar
naarzwart
zwartverschiet
verschiet
langs
en schutting
schutting heengeleid,
heengeleid,
langs tuin en
een bleeke
bleeke zachte
zachte somberheid
somberheid
in troostloos
troostloos wijd
wijd gebied.
gebied.
En
wolken kartelend
karte]end gekruifd,
gekruifd,
En wolken
spokig
doorschenen aan
aan den
den rand,
rand,
spokig doorschenen
waarv66r
kant
waarvéér een
een dunne
dunne teêre
tare kant
van naakt
naakt geboomte
geboomte schuift.
schuift.
Zooals men ziet,
ziet, weer
weerhetzelfde
hetzelfdegenre
genreals
alsdedebovengenoemde
bovengenoemdelentesverzen
lente.verzen;
;
verbeelden van
van natuurMsie
natuur.visie blijkt
blijkt wel
wel 's'sdichters
dichters fort
fort te
te zijn
zijn;; met
met hoe
hoe
het verbeelden
dichter~afereelgebracht.
gebracht.
fijn.gepenseelde trekjes
trekjes zijn
zijn velden
velden en
enbosschen
bosscheninin
fijmgepenseelde
dichter,tafereel
viertal mythologische
mythologische gedichten,
gedichten, dat
datden
denbundel
bunde]besluit,
besluit,behoort
behoortniet
niet
Het viertal
het slechtste
slechtste deel
deel van
vanden
denverzamelden
verzameldendichterarbeid
dichter$arbeid;
noembijzon,
bijzon$
tot het
; ikiknoem
derlijk
het gedicht
gedicht Medusa,
Medusa, en het
het mythologische
mythologische spel
spel Amazone,
Amazone, al
al drukt
drukt
derlijk het
doordedetrotsche
trotscheAmazone
Amazone wordt
wordt
de Satyr,
Satyr, die
dieininlaatstgenoemd
laatstgenoemdgedicht
gedichtdoor
doorschoten,
zich uit
uit ininwonderlijke
wonderlijketaal.
taal.Dat
Dathijhijbijbijbijv.
bijv.boven
bovenzijn
zijnbokke,
bokke$
doorschoten, zich
uitgegroeid, geeft
geeft hij
hij aldus
aid us tetekennen
kennen:
natuur
natuur is uitgegroeid,
:
«De bok
bok hield
hield op
opteteprijken*.
prijken».
Maar hij
als excuus
excuus kunnen
kunnenaanvoeren,
aanvoeren,dat
dathijhijopop
«bereiken»rijmen
rijmen
Maar
hij zou als
«bereiken*
moest. ....
..
]k herhaal
het: de
deheer
heerVan
Van Ameide
Ameide isiseen
eendichter.
dichter.Maar
Maar zijn
zijn boek
boek isis
herhaal het:
Ik
HERMAN
MIDDEN DORP.
te dik.
dik.
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van Ameide,
Amcide, De Balkanstrijd.
Balkanstrijd. C.
C. M.
M. B.
B. Dixon
Dixon en
en Co.
Co. - Apeldoorn, 1912.
1912.
Th. van
—

In mijne
mijne recensie
recensie over
overdedeVerzamelde
Verzameldegedichten
gedichtenzeide
zeideik,
ik,dat
datde
deheer
heer
meheb
hebvergist.
vergist.
Ameide een dichter
dichter is. Ik
Ik zou
zou bijna
bijna zeggen,
zeggen, dat
dat ik
ikme
Van Ameide
zelkririek
ontbreekt;
lk
ontbreekt
;
Ik zeide
zeide ook,
ook,dat
dathet
hetden
denheer
heerVan
VanAmeide
Ameideaan
aanzelkririek
opovertuigende
overtuigendewijze
wijzebevestigd.
bevestigd.
vind het
het op
ik vind
1912heeft
heeftde
deheer
heerVan
VanAmeide
Ameideeen
eengcdicht
gedicht in
in
Van 33tot
tot5 5November
November1912
Van
elkaar gezet,
gedicht 1....
elkaar
gezet, een gedicht!
..

grootsche volkrenkamp
volkrenkamp
«Een grootsche
een sterk
sterk gedichtz
gedicht,»
dwingt tot een
dwingt
staat er
er aan
aanhet
hetbegin.
begin.Het
Hetis isinderdaad
inderdaadsterk,
sterk,dat
datmen
menzinledig
zinlediggerijmel,
gerijmel,
staat
als het
het volgende
volgende kan
kan laten
laten drukken:
drukken:
als
een Turkschen
Turkschen generaal,
generaal,
«Ik zie een
zaäl,
schitterend, hoog
schitterend,
hoog in 't't zail,
gaan van
van zijn
zijn troep.
troep.
aan 't hoofd gaan
aan
zeker klinkt
klinkt zijn
zijn luide
luide roep!
roep!
Hoe zeker
Zij rukken
rukken zingend
dan plotseling
plotseling
Zij
zingend voort, dan
doorzeeft een wilde
wilde werveling
werveling
doorzeeft
vuur hun
hun rangen.
rangen.
vliegend vuur
van vliegend
Dan zwijgen
zwijgen de
degezangen.")
gezangen.»
Men behoeft het
het 33
33 pagina's
pagina's groote
groote boekje
boekje maar
maar ergens
ergens op
op te
te slaan,
slaan, om
om
Men
poëzie van
van dit
ditgehalte
gehalte tetevinden
vinden;; het
het isisheelemAil
heelemáál zoo,
zoo, héélemaal
héélemaal in
in den
den
poëzie
wesoms
somsininde
debrievenbus
brievenbusvinden,
vinden,
trant van
van de
dedramatische
dramatischedichtstukken,
dichtstukken,die
diewe
trant
wewaarschuwen,
waarschuwen, dat
datdrukwerken
drukwerken niet
nietworden
wordenteruggegeven.
teruggegeven.
en waarvoor
waarvoor we
meer dan
danridicuul
ridicuul::
Het isis meer
Ik
Bulgaren in
in reserve,
reserve,
lk zie Bulgaren
zij
zijn van
van spijt
spijt vervuld,
vervuld,
zij zijn
zij
trappelen, zij
zij sterven
sterven
zij trappelen,
van
ongeduld.
van ongeduld.
hun stilte,
stilte,
De commandant
commandant beveelt hun
maar in zijn
zijn stem
stem
is
niet de
de forsche
forsche kilte,
kilte,
is niet
de vaste
vaste klem,
klem,
die
dwingt tot
tot volgen.
volgen.
die dwingt
Hij
doet verbolgen,
verbolgen,
Hij doet
omdat
moet,
omdat het moet,
maar heel
zijn eigen
eigen bloed
bloed
heel zijn
staat
gloed»,
staat zelf in gloed»,
Montenegro's koningz,
koning:o, is
is het
het weer
weer elders,
elders, met
met een
een nasleep
nasleep van
van
«Ik zie
zie Montenegro's
malle
zie, wat
wat jij
jij niet
niet zietz
ziet,»wordt
wordteen
een
malle rijmen.
rijmen.Dit
Dit spelletje
spelletjevan
van «ik
«ik zie,
zie, ik
ik zie,
maal
vijf herhaald.
herhaald.
maal of vijf
Het toppunt
toppunt van
van dwaasheid
dwaasheid wordt
wordt bereikt
bereikt op
opbladzijde
bladzijde20
20::
God
zelf kan
kan enkel
enkel smeden
smeden
God zelf
ijzer heet
als
als 't ijzer
heet is;
laat
met vrede
vrede::
laat hem met
hij
wanneer 't gereed
hij weet, wanneer
gereed is.
Wanneer
zijn tijd
tijd komt
komt aan,
aan,
Wanneer zijn
laat
hem begaan.
begaan.
laat hem
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Intusschen, een
boekje om
om ererzich
zichmede
medeteteamuseeren
amuseeren isishet
hetzeker.
zeker. En
En
een boekje
is,dat
datlachen
lachengezond
gezondis,is,dan
danweegt
weegthet
hettegen
tegenden
denheelen
heelen
als het
het waar
waar is,
als
inventaris
apotheek op.
op.
inventaris van
van een apotheek
vinden?
In ernst
ernst —
- hoe
heeft het
het product
product een
een uitgever
uitgever kunnen
kunnen vinden?
In
hoe heeft
HERMAN
MIDDENDORI'.
HERMAN MIDDENDORE

o0
P.
C. Bredcrode,
- Apeldoorn,
Dixon &.
Brederode, Aphorismen. —
Apeldoorn, C.
C. M.
M. B. Dixon
P. C.
& Co., 1912.

Goethe gezegd
gezegdheeft,
heeft,dat
datal al
verstandige
datdenkbaar
denkbaaris,is,alreeds
alreeds
Nadat Goethe
hethet
verstandige
dat
geworden en
en dat
dathet
hetslechts
slechtszaak
zaakis,is,het
hetnog
nogeens
eensover
overtetedenken,
denken,
gedacht
gedacht is geworden
mag
mag men
men van
van een
eenaphorismen.schrijver
aphorismen-schrijver eigenlijk
eigenlijk niet
niet meer
meer vergen,
vergen, dat
dathij
hij
Welnu, een
een beroep
beroep op
opGoethe
Goethezou
zouden
denheer
heerBre,
Bre_
iets nieuws
nieuws zal
zal geven ...
iets
.. . Welnu,
derode niet
niet te
te onpas
onpaskomen,
komen,want
wantheusch,
heusch,ererisisininzijn
zijnboekje
boekjeweinig
weinignieuws
nieuws
derode
vinden.
te vinden.
Zie
deze aphorismen.
aphorismen. De
De heer
heer Brederode
Brederode zegt:
zegt:
Zie eens deze
«Een
roze knop in een
een kelder,
kelder,tetevergeefs
vergeefsworstelend
worstelendom
omzich
zich te
te ontplooien,
ontplooien,
gEen rozeknop
dat niet
niettragisch
tragisch?»
is dat
?*
geneigdteteantwoorden
antwoorden:
natuurlijk,maar
maardat
datwisten
wistenwe
wetoch
toch
men isisgeneigd
en men
: jajanatuurlijk,
al zoo
zoo lang,
lang, dat
dat isisalalzoo
zooverschrikkelijk
verschrikkelijk oud
oud. ...
al
..
Of:
«Er
«Er is slechts
slechts eine
ééne manier
manier zich
zich tetepantseren
pantseren tegen
tegende
dehatelijke
hatelijkepijlen
pijlendes
des
dagelijkschen levens;
deugdzaam te
te zijny,
zijn»,
dagelijkschen
levens ; dat
dat is: deugdzaam
waar, u heeft
heeft alalweer
weergelijk,
gelijk,maar
maar
men zou
zouwillen
willenantwoorden
antwoorden:
en men
: 't is waar,
wezelfs
zelfseen
eendegelijk
degelijkouderwetsch
ouderwetschrijmpje
rijmpjevoor
voor;
hoormaar:
maar:
daar hebben
hebben we
daar
; hoor
Enals
alsmen
mendit
ditrijmpje
rijmpje
doe
wel en
en zie
zieniet
nietom,
om,dat
datmaakt
maaktden
denlaster
lasterstom.
stom.En
doe wel
kiest in
in plaats
plaats van
vanuw
uwaphorisme,
aphorisme, heeft
heeft men
men nog
nog dit
dit voor,
voor, dat
dat men
men niet
niet
kiest
met de door
door 't'tgebruik
gebruik wel
welwat
watafgesleten
afgesletenepijlen
«pijlendes
desdagelijkschen
dagelijkschenlevens*
levens»
met
behoeft
te schieten
schieten ...
behoeft te
...
De waarheden
waarheden van
heer Brederode
Brederode zijn
zijn te groot.
groot. Moet
Moet men
men bij
bij een
een
van den heer
als deze
deze::
spreuk
spreuk als
-De
mate van
van weerstand
weerstand aan
aan de
de ondeugd,
ondeugd,dat
datbepaalt
bepaaltslechts
slechtsde
demoreele
moreele
«De mate
verdienste van een
een mensch*,
mensch»,
verdienste
totde
detijden
tijdenvan
vanden
denvoorwereldlijken
voorwereldlijkenmammouth
mammouthterugkeeren
terugkeeren om
om
niet tot
omvang van
van die
diewaarheid
waarheiddoor
dooreene
eenevergelijking
vergelijkingtetekunnen
kunnenvaststellen?
vaststellen?
den omvang
En
wat te
te denken
denken van
vanzoogenaamde
zoogenaamdeaphorismen
aphorismen als
alsde
devolgende
volgende:
En wat
:
-Weinig menschen
menschen hebben genoeg
genoeg verstand
verstand tot
totjuist
juistoordeelen.
oordeelen.En
Enonder
onder
«Weinig
doorbijkomende
bijkomendeomstan,
omstandie weinigen
weinigen zijn
zijn er
er nog,
nog, wier
wier oordeel
oordeelvalsch
valsch isisdoor
digheden,
als jaloerschheid,
jaloerschheid, eigenliefde
eigenliefde enz.*
enz.»
digheden, als
YOOrden
denartist
artistvolstrekt
volstrektniet
nietonteerend,
onteerend,
«Een eerlijke
juiste reclame
reclame isis voor
eerlijke en juiste
cEen
als daar,
daar. zucht naar
naar eer
eer of
ofgeld
gelduitspreekt*.
uitspreekt».
wel als
Dergelijke, even onschuldige
onschuldige als
alsonbeduidende
onbeduidendepraatjes$vanstheemet,een,
praatjes<van_thee.met.een_
Dergelijke,
nemen?
koekje kan
kan men
men toch
toch moeilijk
moeilijk als
als levenswoorden
levenswoorden au
au serieux
serieux nemen
koekje
?
Maar wat nog
nog erger
erger isisdan
danoppervlakkigheid
oppervlakkigheid—- hal
héélerg
ergvoor
vooreen
eenschrijver
schrijver
Maar
is, dat
datdedeheer
heerBrederode
Brederodezich
zichniet
nietsteeds
steedsheelemaal
heclemaal
van aphorismen
aphorismen —
- is,
van
mijininzijne
zijnespreuken
spreuken
blijft;; ik
ik weet
weethet
hetniet,
niet,maar
maarhet
hetevenwicht
evenwichtschijnt
schijntmij
gelijk blijft
altijd stabiel.
stabiel.
niet altijd
opbladzijde
bladzijde1717::
lees ik
ik op
Zoo lees
«Wanneer men
allen menschen
menschen plotseling
plotseling het
het geluk
geluk schenken
schenken kon,
kon, dan
dan
men allen
zou de
de statistiek
statistiek eene
enorme daling
aanwijzen.
daling van 't aantal misdrijven
eene enorme
misdrijven aanwijzen.
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het genieten
genieten van
vanware
warekunst
kunstiemand
iemandgelukkiger
gelukkigermaakt,
maakt,bevordert
bevordertzij
zij
Daar het
de moraliteit*.
moraliteit».
dus de
hetonbeduidende
onbeduidende
van
deze
uiting;
constateer
wil niet
nietspreken
sprekenover
overhet
Ik wil
van
deze
uiting
; ikikconstateer
dat de
deschrijver
schrijverbeweert
beweert:
dekunst
kunstbevordert
bevordert
moraliteit.Zij
Zijmaakt
maakt
alleen, dat
: de
dedemoraliteit.
den mensch
mensch beter.
beter.
dus den
En nu
nu op
opbladzijde
bladzijde 20
20::
En
cDe kunsten maken
maken den
den mensch
mensch niet
nietdirect
directbeter
beter. ...
. .»»
eDe
bladzijde 20
20 geeft
geeft de
de auteur
auteur ininoverweging,
overweging,zich
zichSocrates'
Socrates'woorden
woorden:
Op bladzijde
:
van?
aftetevragen
vragenmet
metbetrekking
betrekkingtot
totwetten
wettenop
opmoreelen
moreel en
je daar
daar zeker
zeker van
ben je
? af
crimineel gebied.
Maar men
zou aan
aan den
denheer
heerBrederode
Brederodehetzelfde
hetzelfdekunnen
kunnen
crimineel
gebied. Maar
men zou
tot sommige
sommige zijner
zijner aphorismen.
aphorismen.
vragen met betrekking
betrekking tot
vragen
Let nu
eens —
- ik kies
kies typen
typen uit
uit —
- op
op de
devolgende
volgendeuiting
uiting:
Let
nu eens
:
dikwijlszeer
zeergering.
gering.
afstand tusschen
tusschen het
het edele
edeleenenhet
hetonedele
onedeleis is
«De afstand
dikwijls
het edele
edelevaak
vaakoverschat
overschatwordt,
wordt,het
hetonedele
onedeleniet
nietgenoeg
genoeg
Waaruit blijkt,
blijkt, dat het
Waaruit
verontschuldigd».
schrijver gaat
losse bewering,
bewering, niet
niet uit
uit een
een
De schrijver
gaat hier
hier iets
iets bewijzen
bewijzen uit
uit een losse
feit. Een
Een dergelijke
dergelijke spreuk
spreuk mist
mist toch
tochalle
allekracht
kracht?
Wanneerikikschrijf
schrijf:
feit.
? Wanneer
:
afstand tusschen
tusschen het
het edele
edeleenenonedele
onedeleis is
dikwijlszeer
zeergroot.
groot.Waaruit
Waaruit
«De afstand
dikwijls
blijkt, dat het edele
onedele te veel verontschuldigd»,
verontschuldigd»,
edele vaak onderschat wordt. het onedele
dan heeft
heeft mijn
mijn caphorisme»
«aphorisme» evenveel
recht van bestaan
bestaan als
als dat
dat van
van den
den
dan
evenveel recht
Brederode.
heer Brederode.
Ik zal
zal ophouden
ophouden met
met citeeren
citeeren;; de andere
andere zijn
zijn van
van hetzelfde
hetzelfde gehalte.
gehalte. Het
Het
lk
jammer: : het boekje
boekje ziet
zietererzoo
zookeurig
keuriguit
uit;
hetisisdelicaat
delicaatgedrukt,
gedrukt, op
op
is jammer
; het
papier.
Hollandsch papier.
HERMAN MIDDENDORF.
HEKMAN
MIDDENDOItP.

o
Onafhadkelijkheid hersteld,
R. Callenbach.
Callenbach. -— Nijkerk,
Nijkerk, G. F.
F.
hersteld, door
door dr.
dr. J.
J. R.
Neerlands Onafhadkelijkheid
Callenbach. 2e Aflevering,
Aflevering,
Callenbach.

Onder verwijzing
verwijzing naar
naar het
het Februari,nummer,
Februari.nummer, waarin
waarin wij
wij de
de leIeAflevering
Aflevering
voor ons
onsliggende.
liggende.
aankondigden,
aankondigden, kunnen
kunnen wij
wij kort
kort zijn
zijn omtrent
omtrent de
de nu voor
1799 gedaan
gedaan om
om met
metvreemde
vreemdehulp
hulpvroegere
vroegeretoestanden
toestanden
De pogingen,
pogingen, in
in 1799
te
herstellen, bleken
bleken tete zwak,
zwak,enenhethet
ruwe
krachtbetoonder
derPatrioften
Patriotten
te herstellen,
ruwe
krachtbetoon
(zie
o.a. het
hetfusilleeren
fusilleeren van
vanFreule
Freule van
van Dorth
Dorthdoor
dooreen
eenmilitair
militairexecutie,
executie.
(zie o.a.
kon de
deOranje,partij
Oranje.partij wel
wel neerdrukken
neerdrukken maar
maar niet
niet uitroeien.
uitroeien.
peloton) kon
peloton)
Inmiddels was
Parijs de o:Nieuwe
«Nieuwe Meester»
Meester» opgetreden,
opgetreden, wiens invloed
invloed
was te Parijs
zich
hier deed
deed gevoelen
gevoeleno.a.
o.a.door
doorhet
hetnieuw
nieuw
bedachtekunstmiddel
kunstmiddel
zich spoedig hier
bedachte
enzés5
z66 eene
eene
de thuisgebleven
thuisgebleven stemmers
stemmers aan
der partijen
partijen toe te
te wijzen
wijzen en
aan één
één der
constitutie
te krijgen.
krijgen.
constitutie goedgekeurd te
Na
1800 steeds
steeds wachtende
wachtende op
op den
dentoegezegden
toegezegden vrede
vrede enenvoorspoed,
voorspoed,
Na 1800
wij langzaam
langzaam het
het laagtepunt,
laagtepunt, waar
waar de
dekiem
kiemvan
vanonvoorwaardelijk
onvoorwaardelijk
naderden
naderden wij
Het blijft
blijft de
degroote
grootever,
ver.
nationale
kunnen ontwikkelen.
ontwikkelen. Het
nationale eenheid
eenheid zich
zich zou kunnen
dienste van
van den
den Raadpensionnaris
RaadpensionnarisSchimmelpenninck,
Schimmelpenninck,dat
dathij
hij in
indeze
dezetroebele
troebele
tijden
éénheidsbeginsel door
door mannen
mannen van
vanalle
allepartijen
partijenals
alsnoodzakelijk
noodzakelijk
tijden het éénheidsbeginsel
wist
doen erkennen.
erkennen.
wist te doen
De aflevering
afleveringbevat
bevatverder
verderhet
hettijdperk
tijdperkder
derregeering
regeeringvan
vanKoning
KoningLodewijk,
Lodewijk,
waarin,
welvaart en ons
ons finan,
finan.
waarin, naast
naast voorboden
voorboden eener
eener nieuwere
nieuwere aera,
aera, onze
onze welvaart
ciewezen
steeds bedroevender
bedroevender toestand
toestandgeraakten.
geraakten.
ciewezen in steeds
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Aan
symbolieken
stijl
Aan een
eenpaar
paarzinneprenten
zinneprentenininden
denoverladen
overladen
symbolieken
stijldier
dierdagen
dagen
en
bekenden
dichter
Helmers
werd
een
en aan
aan eenige
eenigeregelen
regelenvan
vanden
den
bekenden
dichter
Helmers
werd
eenplaatsje
plaatsje
ingeruimd; ; deze
nu verschenen
verschenen afleveringen
afleveringen geven
geveneen
eenafgesloten
afgeslotenen
en
ingeruimd
deze beide nu
tot 1810.
B.
begrijpelijk beeld der
revolutiejaren
begrijpelijk
beeld
der revolutiejaren
tot 1810. B.

o
STRAF
STRAF OF
OFVERBETERING?
VERBETERING?
Onder den
den titel
titel:
Misdadigers en hunne
hunne behandeling
behandeling heeft de
de
Onder
: Engelsche Misdadigers
Mr. N.
N.Muller,
Muller,Substituut,Griffier
Substituut.Griffiervan
vanhet
hetGerechtshof
GerechtshofteteAmsterdam,
Amsterdam,
Heer Mr.
bij W.
W. L.
1. en
en J.J.Brusse
Brusse teteRofterdam
Rotterdam een
een klein
kleinboekje
boekjeuitgegeven,
uitgegeven, dat
datniet
niet
bij
feuilleton.vormzijn
zijn
veel meer
meer bevat
bevatdan
daneenige
eenigeschetsen,
schetsen,die
dievroeger
vroegerininfeuilletomvorm
inhoudt,waarmee
waarmeêook
ookNederland
Nederlandzijn
zijnvooro
voor'
verschenen, maar
maar dat
dat toch
toch veel
veelinhoudt,
verschenen,
kan doen.
doen.
deel kan
AI dadelijk
dadelijk treft
treft ons
ons hetgeen
hetgeen de
deschrijver
schrijver ons
onsmeedeelt
meedeeltover
overde
dehouding
houding
Al
der Engelschen
Engelschen tegenover
tegenover de
de celstre:
celshJtf In Engeland
Engeland isiszi_j
zij bijna geheel
geheel op-,
opder
en zoo
zoo ikikgoed
goedingelicht
ingelichtben,
ben,is is
zulksook
ookinin
Duitschlandhet
het
gegeven en
gegeven
zulks
Duitschland
geval. De
Dekwestie
kwestieisisuiterst
uiterstmoeilijk.
moeilijk. DeDe
gemeenschapisisdikwijls,
dikwijls,zooals
zoo als
geval.
gemeenschap
opgemerkt, een
opvoeding voor
voor de
demisdaad
misdaadop
opStaatskosten.
Staatskosten. Zij
Zij
terecht is
terecht
is opgemerkt,
een opvoeding
reedszijn
zijnen
enbelet
beletlater
laterhunne
hunne
maakt de
menschen nog
nog slechter
slechter dan
danzezereeds
maakt
de menschen
recIassej!ring, omdat
ook zooveel
zooveelanderen
anderen het
hetverleden
verleden van
vanden
denont.:
ontreclasseering,
omdat nu
nu ook
echter,en en
daaraan
heeft
men
aanvankelijkniet
niet
slagene
daaraan
heeft
men
aanvankelijk
slagene kennen.
kennen. De
Decelcelechter,
gedacht, maakt
maakt de menschen
menschen zeer
zeerdikwijls
dikwijlskrankzinnig
krankzinnig en
en onbruikbaar
onbruikbaar voor
gedacht,
zij onsociaal
onsociaal waren,
waren, kwamen
kwamen zij
zij in
in de
de gevangenis
gevangenis en
enzij
zij
het leven. Omdat
Omdat zij
het
gaan
er nog meer
meer onsociaal
onsociaal uit. De
Decel
celbederft
bederftgeest
geestenenlichaam
lichaamen
enmaakt
maakt
gaan er
de menschen
menschen ongeschikt
ongeschikt voor den
den strijd,
strijd, die
die hen
hen wacht.
wacht. Vijf
Vijfjaar
jaar cel,
cel, zegt
zegt
door
de schrijver,
schrijver, vindt
een Engelschman
Engelschman onzin,
onzin, maar
maar bij
bij ons
ons kan
kan het
het door
de
vindt een
cumulatie
straffen voorkomen,
die vijf
vijfjaar
jaar nog
nogbelangrijk
belangrijkworden
worden
cumulatie van straffen
voorkomen, dat die
verlengd.
In
Engeland heeft
heeft men
men getracht
getracht de
de nadeelen
nadeel envan
vandedegemeenschap
gemeenschaptetever$
ver.
In Engeland
en men
men
mijden,
zonder in het
het andere
andere uiterste
uiterste te
te vervallen
vervallen van
van de
de celstraf
celstraf en
mijden, zonder
doorstrenge
strenge
schijnt
daar een
een bevredigend
bevredigend midden
midden te
te hebben
hebbengevonden
gevondendoor
schijnt daar
classificatie
gemeenschap, met
verbod aan
aan de
de gel
ge.
classificatie der
der gevangenen
gevangenen en
en door gemeenschap,
met verbod
nugewoonlijk
gewoonlijk be•
bevangenen
om met
met elkander
elkander te
te spreken.
spreken. De
Decelstraf
celstraf isis nu
vangenen om
de eerste
eerste strafmaanden,
strafmaanden, terwijl
terwijl er
dikwijls nog
nog afzondering
afzondering isis des
des
perkt
perkt tot de
er dikwijls
nachts.
een cel
celopgesloten.
opgesloten.
Vrouwen
Vrouwen echter
echter worden
worden nooit
nooit in een
Het
voordeel der
der gemeenschap
gemeenschap is
is nu,
nu,dat
datdedegedetineerden
gedetineerden ininruime
ruime
Het voordeel
openluchtkunnen
kunnenarbeiden
arbeiden en
enniet
niet
luchtige
werkplaatsen en
zelfs inindedeopenlucht
luchtige werkplaatsen
en zelfs
den
min of
ofmeer
meer bedompte
bedompte cel
cel ziften
zitten en
en dat
dat ook
ookhet
het
den geheelen
geheelen dag
dag in
in een min
onderwijs
opvoeding klassikaal
klassikaal zijn
zijn kunnen.
kunnen.
onderwijs en
en de opvoeding
Engeland
dus, volgens
volgens den
den schrijver,
schrijver, bewezen,
bewezen, dat
dat de
degemeenschap
gemeenschap
Engeland heeft
heeft dus,
het systeem
systeem maar
maar goed
goed wordt
wordttoegepast.
toegepast.
niet
gevaarlijk is,
niet gevaarlijk
is, als het
deelt de
Ook
over den gevangenis.arbeid
de schrijver
schrijverveel
veelaardige
aardigebijzonder$
bijzonde~
gevangenivarbeid deelt
Ook over
heden
mede.
heden mede.
In
Engeland wordt,
wordt, zelfs
zelfs in
in de
deTuchthuizen,
Tuchthuizen,geen
geenovermatig
overmatigzware
zware at.,
ar.
In Engeland
beid
geëischt. De
Detredmolen
tredmolenisisdaar
daarafgeschaft,
afgeschaft, maar
maar de
de regel
regel geldt
geldt voor
voor
beid geëischt.
alle
gevangenen, dat
duivels oorkussen
oorkussen is.
is.
alle gevangenen,
dat luiheid
luiheid des duivels
de gevangenen
gevangenen aan
aan te
te moedigen,
moedigen, wordt
wordt zooveel
zooveelmogelijk
mogelijk
Ten
einde ook de
Ten einde
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op stukwerk
stukwerk gearbeid
gearbeid., terwij1
terwijl zij
zij zich
zich door
door inspanning
inspanning en
en vlijt
vlijt eene
eenebe:
beo
voorrechte stelling
de gevangenis
gevangenis kunnen
kunnenverwerven.
verwerven.
voorrechte
stelling in de
Bij
valt ereropopdat
datpunt
puntnog
nogheel
heelwat
watteteverbeteren.
verbeteren. De
Devoeding
voeding
Bij ons valt
der
gevangenen isis bij
bij ons
onsniet
nietopopzwaren
zwarenarbeid
arbeidberekend
berekend en
endus
dusgeheel
geheel
der gevangenen
zij zich
zich flink
flink moeten
moeteninspannen.
inspannen.
onvoldoende.
als zij
onvoldoende, als
de keuze
keuze van
van den
denarbeid.
arbeid. ZijZijverzwaart
verzwaart
cel werkt
werkt belemmerend
belemmerend op de
De cel
de opleiding
opleiding voor een
een vak
vak en
en de
decontreile
controle op
op den
denarbeid.
arbeid.
de
angst. dat
dat de
degevangenisoarbeid
gevangenis.arbeid te
te veel
veelconcurrentie
concurrentie zal
zalaandoen
aandoenaan
aan
De angst,
den
vrijen arbeid,
arbeid. is
zoo groot,
groot. dat
datde
dearbeid
arbeidvoor
voorparticulieren
particulieren bijna
bijna ge:
ge.
den vrijen
is zoo
heel isis afgeschaft
afgeschaft en
enhetgeen
hetgeeneen
eengevangene
gevangeneverdienen
verdienenkan,
kan.per
perdag,
dag.isis
heel
gering. dat
De arbeid
arbeid is ook
ook in
in den
den
zoo gering,
dat het
het nauwelijks
nauwelijksde
demoeite
moeiteloont.
loont. De
regel uiterst
uiterst geestdoodend
geestdoodend (vuurmakers,
(vuurmakers. doosjes plakken
plakken enz.)
enz.) en
en intellec:
intellec_
regel
tueeIe arbeid
arbeid is
is nagenoeg
nagenoeg onmogelijk.
onmogelijk.
tueele
Hugo de
de Groot
Grootmocht
mochtopopLoevenstein
Loevensteinnaar
naarhartelust
hartelust studeeren.
studeeren. Hij
Hij
Hugo
hebbenwilde,
wilde.bij
bijgroote
grootekisten
kistentegelijk,
tegelijk. hoe:
hoe.
kreeg
boeken. als
als hij
hij hebben
kreeg zooveel boeken,
wel hij
hij toch
tochniet
nietalleen
alleenmaar
maareen
een
politiekegevangene
gevangenewas,
was.die
dieom
omzijn
zijn
wel
politieke
politieke gevoelens was
was vetvolgd.
vervolgd.
politieke
Bunyan scheef zijn
zijn beroemd
beroemd boek
boek:
«Christenreize» in
in de
degevangenis.
gevangenis.
Bunyan
: txChristenreizez
De bekende
bekende Engelsche
Engelsche schrijver
schrijver Defoe
Defoe redigeerde
redigeerde ininde
degevangenis
gevangenis een
een
er op
opintellectueelen
intellectueel enarbeid
arbeideigenlijk
eigenlijkniet
nietgere:
gere.
tijdschrift.
tijdschrift, maar
maar bij
bij ons isis er
voorzulken
zulkenarbeid
arbeid veel
veel beter
beter dan
dan voor
voor han.
kendo ofschoon
ofschoon de
de cel
celzich
zichvoor
kend,
hails
denarbeid
leent.
denarbeid leent.
Alle menschen
menschen ook,
ook. ontwikkelden
ontwikkelden en
en onontwikkelden,
onontwikkelden. worden
worden over
over éen
één
kam
geschoren, ofschoon
ofschoon ook hier
hier met
met aanleg
aanlegen
enindividualiteit
individualiteitmoet
moetwors
workam geschoren.
den
gerekend en gewoonlijk
gewoonlijk kan
kan er
er van
vanlezen
lezenslechts
slechtsinindedevrije
vrije uren
uren
den gerekend
sprake
zijn. Waar
Waar isishet,
het.dat
datdede
meestegevangenen
gevangenengeen
geenintellectueelen
intellectueel en
sprake zijn.
meeste
dat wel doen,
doen. zijn
zijn in
inslechter
slechter con:
con.
arbeid begeeren,
begeeren. maar
arbeid
maar de
de enkelen.
enkelen, die
die dat
ditie dan
dan vroeger,
vroeger. terwijl
terwijl wij
wij in
in ons
onsland
landaltijd
altijdvan
vanintellectueele
intellectueeleontwiks
ontwikditie
keling
spreken en
en daarmee
schijnen te
dweepen.
keling spreken
daartnee schijnen
te dweepen.
De huisvesting
schijnt in
inEngeland
Engeland dooreengenomen
dooreengenomen ook
ook
huisvesting der
der gevangenen schijnt
beter dan
dan bij
bij ons.
ons. DeDe
cellen.
zegt
schrijver.zijn
zijndaar
daarongeveer
ongeveer even
even
beter
cellen,
zegt
de de
schrijver,
groot. maar
maar beter
ruiten zijn
zijn van
van doorzichtig
doorzichtig glas
glas en
enenkele
enkele
groot,
beter ingericht.
ingericht. De ruiten
kunnen zelfs
zelfs geopend
geopend worden.
worden. Men
Men gunt
guntdus
dusden
dengevangenen
gevangenen in
in
ruitjes
ruitjes kunnen
Engeland
op den
den vrijen
vrijen hemel,
hemel. wat
watbij
bijons
onsniet
nietaltijd
altijdhet
hetgeval
geval is.
is.
Engeland een
een blik op
er op
op dat
dat punt
puntininNederland
Nederland een
eenstreven
streventot
totverbetering
verbetering in
in den
den
Toch is er
Toch
bestaanden
toestand.
bestaanden toestand.
Voor de
de gezondheid
gevangenen wordt
Engeland zeer
zeer veel
veel zorg
zorg
Voor
der gevangenen
wordt in Engeland
gezondheid der
gedragen.
emmers komen
komen in de
de cellen
cellen niet
niet meer
meer voor.
voor. Er
Erzijn
zijn
Privaattonnen of emmers
afzonderlijke
tuberculosen. De
De voeding
voedingis isruim
ruimvoldoende.
voldoende.
afzonderlijkecellen
cellen voor
voor tuberculosen.
voorkeur in
inzeer
zeergezonde
gezondestreken
strekengebouwd
gebouwd
gevangenissen worden
worden bij
bij voorkeur
De gevangenissen
en er
er wordt,
wordt. zooals
zooalsreeds
reedsisisopgemerkt,
opgemerkt. in
in de
de open
openlucht
luchtgearbeid
gearbeid of
of in
in
en
Voor groote
grootereinheid
reinheiden
envoldoende
voldoendetoe:
toe.
geventileerde werkplaatsen.
werkplaatsen. Voor
goed geventileerde
licht en
en lucht
luchtwordt
wordtoveral
overalzorg
zorggedragen.
gedragen.Een
Eenflink
flinkaantal
aantalbads
bad.
voer
voer van licht
kamers
bijna altijd
altijd aanwezig.
aanwezig.
kamers is bijna
Dikwijls ziet
men ook
ookgras
gras en
enbloemen
bloemenachter
achterde
deringmuren
ringmuren en
en ererzijn
zijn
ziet men
vlakten voor
voorlichaamsoefening
lichaamsoefening bestemd.
bestemd.
ruime open vlakten
ruime
In
het algemeen
algemeen dus
dus heeft
heeftde
degevangene
gevangeneininEngeland
Engelandeen
eengoed
goedmateriëel
materiëel
In het
die factor
factor werkt
werkt opvoedend.
opvoedend.
bestaan en
bestaan
en ook die
Juist
die opvoeding
hoofdzaak. De
Degevangenis
gevangenis moet
moet niet
niet alleen
alleen een
een
Juist die
opvoeding is
is hoofdzaak.
om dedemisdadigers
misdadigers tetestraffen,
straffen. maar
maar vooral
vooral om
om hen
hen te
te doen
doen
middel zijn
zijn om
middel
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verdwijnen
van hen
hen te
te bevrijden.
verdwijnen en de
de maatschappij
maatschappij van
bevrijden. Vooral
Vooral bij
bij de
de zoo$
zoo.
genaamde Borstal
Borstal Prisons
Prisons treedt
treedtdat
datstreven
strevennaar
naaropvoeding
opvoedingenenkarakter,
karakter.
genaamde
den voorgrond
voorgrond en
en daar
daar voor
voor opvoeding
opvoeding een
eenzekere
zekere tijd
tijd
vorming sterk
sterk op den
vorming
is,zijn
zijndedeEngelschen
Engelschenafafkeerig
keerigvan
vanalalte te
korte
gevangenisstraffen.
noodig is,
korte
gevangenisstraffen.
totwerken,
werken, het
hetzelfrespect,
zelfrespect, en
enhet
heteergevoel
eergevoelworden
wordenbij
bijdede
de lust
lust tot
Vooral de
en opdat
opdatdedegevangenisodirecteuren
gevangenis_directeuren zich
zich aan
aan de
de
gevangenen ontwikkeld
ontwikkeld en
gevangenen
hunner gevangenen
gevangenen zullen
zullen kunnen
kunnenwijden,
wijden,draagt
draagt men
men er
erzorg
zorg
opvoeding hunner
zij niet
nietteteveel
veelmet
metadministratieven
administratieven arbeid
arbeid zijn
zijnbeladen.
beladen.
dat zij
voor, dat
verband met
met dat
dat stelsel
stelsel staan
staan ininEngeland
Engelandook
ookdedemiddelen
middelenwaardoor
waardoor
In verband
de gevangenissen
gevangenissen de
de discipline
disciplinewordt
wordtgehandhaafd.
gehandhaafd.
in de
lijfstraffen zijn
uitzonderingen geworden,
geworden, maar
maar er
er isiseen
eenuitge.
uitge.
De lijfstraffen
zijn hooge uitzonderingen
breid stelsel
stelsel van
van belooningen
belooningen voor
voor hen,
hen, die
diezich
zichgoed
goedgedragen.
gedragen.
breid
de gelijkheid
gelijkheid wordt
wordt niet
niet alles
alles opgeofferd.
opgeofferd. In
InEngeland
Engelandbegrijpt
begrijpt men,
men,
Aan de
de ware
ware gelijkheid
gelijkheiddaarin
daarinbestaat,
bestaat, dat
dat ongelijke
ongelijke individuen
individuenook
ookongelijk
ongelijk
dat de
is, met
met
behandeld worden.
worden. De
Degevangenen
gevangenenworden,
worden,zooals
zooalsreeds
reedsgezegd
gezegd is,
behandeld
zorg in
in klassen
klassen ingedeeld
ingedeeldenenmet
met
klasse
correspondeerteen
eenandere
andere
zorg
elkeelke
klasse
correspondeert
wijze van
van behandeling.
behandeling.
wijze
gevangenen bijv.
bijv.der
dereerste
eersteklasse
klasse mogen
mogen eigen
eigenkleeding
kleeding dragen
dragen en
en
De gevangenen
meebrengen.
bagage meebrengen.
In Engeland
Engeland kent
kent men
mendus
dusniet
niet
doodelijke
uniformiteit,dat
datideaal
ideólal
In
dede
doodelijke
uniformiteit,
trage bureaucraten.
bureaucraten. Individualisatie
Individualisatie van de
de gedetineerden
gedetineerdenstaat
staatop
opden
den
van trage
juist daardoor
daardoor zijn
zijn goede
goede uitkomsten
uitkomsten mogelijk.
mogelijk.
voorgrond en juist
voorgrond
reclasseering der
gevangenen wordt
wordt in Engeland
Engeland zeer
zeer veel
veel ge,
ge.
Voor de
de reclasseering
der gevangenen
Voor
daan. De
Degevangenen
gevangenen worden
wordennanahun
hun
ontslag
niet
aan
hun
overge.
daan.
ontslag
niet
aan
hun
lotlot
°verge%
ofmet
meteen
eenmooi
mooi
piaatje
en een
tractaatjes
afgescheept,maar
maar
laten, of
laten,
pnatje
en een
paarpaar
tractaatjes
afgescheept,
krachtig, ook
materiëel, gesteund.
DeStaat
Staattreedt
treedtdaarbij
daarbij gewoonlijk
gewoonlijk niet
niet
krachtig,
ook materiëel,
gesteund. De
hetwerk
werkover
overaan
aanparticuliere
particuliereinrichtingen,
inrichtingen, die
die
direct
op, maar
maarlaat
laathet
direct zelf op,
Staatswege worden
gecontroleerd. De
De ontslagenen
ontslagenen komen
komen
van Staatswege
worden gesteund
gesteund en gecontroleerd.
onder een
een soort
soortvriendschappelijk
vriendschappelijk toezicht
toezichttetestaan
staanenendedeprobation
probationofficer,
officer,
die hen
hen moet
moethelpen
helpenenensteunen
steunenopop
den
moeielijkenlevensweg,
levensweg,wordt
wordtdaar,
daarden
moeielijken
voor met
met een
een zeker
zeker gezag
gezag over
over de ontslagenen
ontslagenen bekleed.
Toen ik
ik las,
las, wat
wat
voor
bekleed. Toen
de
schrijver op dat
dat punt
punt meedeelde,
meedeelde, heb
heb ik
ik gedacht
gedacht aan
aan onzen
onzen Indischen
Indischen
de schrijver
den Controleur,
Controleur, die
diehem
hemalsalseen
eensoort
soortoudere
ouderebroeder
broedermoet
moet
Regent
Regent en den
enaan
aanhet
het
EIberfelderstelsel.
stelsel.Elk
Elk
ontslagengevangene
gevangene
ter
zijde staan
staan en
ter zijde
Elberfelder
ontslagen
moest
een patroon
patroon hebben,
hebben, die
diehem
hemalsalseen
eenvriend
vriendleidt
leidtofof
raadt,maar
maar
moest een
raadt,
ook
als het
het noodig
noodig is,
is, een
een zachten
zachten dwang
dwang kan
kan uitoefenen.
uitoefenen. Daar
Daar in
in Enge.
Engeook als
voor
geleidelijkeovergangen
overgangenvan
van
land
het streven
streven bestaat
bestaatom
omte te
zorgenvoor
land het
zorgen
geleidelijke
de
gebondenheid tot
tot dedevrijheid,
vrijheid,terwijl
terwijldedegevangenis
gevangeniszooveel
zooveelmogelijk
mogelijk
de gebondenheid
de
menschen voor
voor het
hetwerkelijke
werkelijke leven
levenbruikbaar
bruikbaar en
enniet
nietonbruikbaar
onbruikbaar
de menschen
maakt,
uitkomsten der
derreclasseerings.maatregelen
reclasseerings-maatregelen dikwijls
dikwijls zeer
zeer gun.
gunmaakt, zijn
zijn de uitkomsten
stig.
Blijken echter
echter de beste
beste opvoedings.maatregelen
opvoedings-maatregelen niet te
te helpen,
helpen, zoodat
zoodat
stig. Blijken
dan kent
kent Engeland
Engeland voor
voor de
dezoogenaamde
zoogenaamde in,
in_
reclasseering
reclasseering onmogelijk
onmogelijk is,
is, dan
corrigibles
systeem van opberging.
opberging. Zij
Zij worden
worden eenvoudig
eenvoudigonschadelijk
onschadelijk
corrigibles een
een systeem
gemaakt,
Engeland niet, zooals
zooals bij
bij ons,
ons, het
hetbelang
belangder
dergemeen,
gemeengemaakt, zoodat
zoodat in Engeland
Ookdan
danechter
echter
schap
het individu.
individu. Ook
schap wordt
wordt opgeofferd
opgeofferd aan
aan het
het belang
belang van
van het
is
hoop op
op beterschap
beterschap nog
dan is
is er
er nog
nog opvoe.
opvoeis de hoop
nog niet
niet opgegeven.
opgegeven. Ook
Ook dan
ding
in de
degestichten,
gestichten, die
dietot
totopberging
opberging dienen
dienen en
endie
diebeter
beterdan
dangewone
gewone
ding in
van opberging
opberging is
is tot
tot tien
tienjaar
jaar
gevangenissen
periode van
gevangenissen zijn
zijn ingericht
ingericht en
en die periode
beperkt.
De practische
practische zin
der Engelschen,
Engelschen, die
nooit verloochent,
verloochent, toont
toontzich
zich
zin der
die zich nooit
ook
op het
hetterrein,
terrein, dat
datwij
wijnunubetreden.
betreden.Volgcns
Volgensden
denschrijver
schrijverzijn
zijn de
de
ook op
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Engelschen eerder sentimenteel
sentimenteel dan
dantot
tothardheid
hardheid
geneigd
moet
erken_
geneigd
enen
ik ik
moet
erken%
Engelschen
dat ikikdat
dattot
totnunutoetoe
niet
gemerkt;
maardedeschrijver
schrijvergeeft
geefttoe,
toe,
nen, dat
niet
hadhad
gemerkt
; maar
hunner gevangenen
gevangenen van
van zieke,
ziekedat de
de Engelschen
Engelschen zich
zich bij
bij de
debehandeling
behandeling hunner
dat
toch
rechtdoen
doen
weder_
sentimentaliteit weten
weten teteonthouden,
onthouden,terwijl
terwijl
lijke sentimentaliteit
zijzijtoch
recht
weder%
Zijgaan
gaanook
ookinin
eersteplaats
plaatsmet
met
varen aan
aan de eischen
eischen der
der humaniteit.
humaniteit. Zij
varen
dede
eerste
de ervaring
ervaring te
te rade
radeenenlaten
latenzich
zichniet
nietleiden
leidendoor
doorkamergeleerden.
kamergeleerden. Het
Het
verstand staat
alles op
op den
den voorgrond.
voorgrond.
gezond verstand
staat bij
bij alles
taal en
en stijl
stijl van
van het
het boekje
boekje heb
heb ik
ik weinig
weinig aan
aan te
te merken.
merken. Het
Hetlaat
laat
Op taal
zich in
in het
hetalgemeen
algemeenaangenaam
aangenaamlezen
lezenenen
schrijveris isgemakkelijk
gemakkelijk tete
zich
dede
schrijver
volgen. Tot
Totmijn
mijnniet
nietgeringe
geringeergernis
ergernisevenwel
evenwelspreekt
spreekt ook
ookhij
hijweer
weervan
van
volgen.
onverbeterlijke misdadigers,
misdadigers, terwijl
Eenonver,
onverterwijlhij
hijiets
iets heel
heel anders
anders bedoelt.
bedoelt. Een
onverbeterlijke
beterlijk mensch
bijna volmaakt
volmaakt is
aan wien
wien niet
nietveel
veeltete
beterlijk
mensch isis iemand,
iemand, die
die bijna
is en aan
verbeteren valt.
Zoo iemand
iemand kan
kan dus
dus nooit
nooit een
eenmisdadiger
misdadiger zijn.
zijn. Zeggen
Zeggen
verbeteren
valt. Zoo
wij van
van een
eenkunstwerk,
kunstwerk, dat
dathet
hetonverbeterlijk
onverbeterlijkis,is,dan
danisisdat
datvrijwel
vrijwelde
de
wij
wijgeven
gevenkunnen,
kunnen,maar
maarbedoelen
bedoelenwij,
wij,dat
datiemand
iemand
hoogste lofspraak,
lofspraak, die
die wij
hoogste
dan noemen
noemen wij
wijhem
hemonverbeterbaar.
onverbeterbaar. Nu
Nu
voor verbetering
verbetering vatbaar
vatbaar is, dan
niet voor
is het
hetzeker
zeker waar
waar:: vverba
»verba valent
valentusu,»
usu,»enendedeuitgangen
uitgangen:
«lijk»eneneba'ary
«b~ar»
: elijk»
worden zeer
zeer dikwijls
dikwijlsdoor
doorelkander
elkander
gebruikt,maar
maarnoodelooze
noodelooze
onnauwworden
gebruikt,
onnauw%
vermeden worden.
worden. Wij
Wij juristen
juristen mogen
mogen wel
wel eens
eens
keurigheden
kunnen toch vermeden
keurigheden kunnen
beginnen met
met aan
aan onze
onzetaal
taalwat
wat
meeraandacht
aandachtteteschenken
schenkenen
endaarom
daarom
beginnen
meer
vervolg
onverbeterbare
misdadivertrouw ik,
ik, dat
datdedeschrijver
schrijverinin
vertrouw
hethet
vervolg
vanvan
onverbeterbare
misdadi%
gers zal willen
willen spreken.
spreken.
gers
H.
VERKOUTEREN.
H. VERKOUTEREN.

TIJDSCHRIFTEN.
Onze
Eeuw. Maandschrift
Staatkunde, Lefteren,
Letteren, Wetenschap
Wetenschap en
enKunst,
Kunst,
Maandschrift voor Staatkunde,
Onze Eetnv.
P. J.
J. Blok,
Blok, P.P.D.D.Chantepie
Chantepie de
delalaSaussaye,
Saussaye, G.
G. F.F.
onder
redactie van
van P.
onder redactie
Haspels, E.
B. Kielstra,
Kielstra, K.
K. Kuiper
Kuiper en
en J Jhr.
Smissaert. Haarlem,
Haarlem,
Haspels,
E. B.
hr. H.H.Smissaert.
F. Bohn.
Bohn.
de Erven
Erven F.
met een novelle
novelle «Vriendschap» door
F. Haspels
wordt met
door G.
G. F.
De Maartaflevering wordt
R. A.
A. Fockema stelt
de beteekenis van Savigny voor den
den tegen,
geöpend.
Mr. R.
stelt de
getipend. Mr.
in het
hetlicht.
licht. Just
JustHavelaar
I-Iavelaar geeft een
ess3y over
over Raphaäl.
Raphail. Jhr.
tijd in
een essay
woordigen tijd
Mr. H.
H. Smissaert verhaalt
den strijd
strijd tusschen geneesheeren
geneesheeren en verzekerden
verzekerden
Mr.
verhaalt van den
D. Chantepie de
la Saussaye vervolgt
zijn be,
in Duitschland. Prof.
Prof. Dr.
Dr. P.
P. D.
de la
vervolgt zijn
over Christendom
en cultuur.
schouwingen over
Christendom en
cultuur. Marie
Marie Schmitz
Schmitz zingt
zingt verzen.
verzen.

Gids. Onder
redactie van
van H.
H.T.T.Colenbrander,
Colenbrander, C.
C. Th.
Th. van
vanDeventer,
Deventer,
Onder redactie
De Gids.
Meester,W.
W.L.L.P.P.A.
A. Molen,
Molen.
DeDe
Meester,
J. N.
N. van
vanHall,
Hall,A.A.A.A.W.W.Hubrecht,
Hubrecht,E.E.J. J.
Amsterdam, P.
P. N.
N. van
van Kampen
Kampen &.
graaff en
graaff
en R.
R. P.
P.J.J.Tutein
Tutein Nolthenius.
Nolthenius. Amsterdam,
61/4 Zoon.
In
de Maartaflevering plaatst
plaatst de Ingenieur
Ingenieur R.
R. P.
P. J.
J. Tutein
Tutein Nolthenius
Nolthenius eene
eene
In de
van Moerkerken
studie over
over het dalen
dalen van
van den
den Nederlandsehen
Dr. P. H. van
Nederlandschen bodem.
bodem. Dr.
studie
ondergang van
van het
het dorp.» Dirk
Coster vervolgt
vervolgt zijne
novelle «De ondergang
Dirk Coster
besluit zijne novelle
Prof. G. Kalif
studiën
over Adriaan
Adriaan van
van Oordt. Prof.
Kalff behandelt Huygen's
Huygen's «Trijntje
«Trijntje
studiën over
Cornelis.» De
De heer
heer Joh.
Joh. de
deMeester
Meester schrijft over kunsthandel
kunsthandel en
en kunstrec1ame.
Cornelis.»
kunstreclame.
Herman Baccaart
geeft een novelle
novelle:: de
vrijage van
van Sinte
Vadderik. «Deus
de vrijage
Sinte Vadderik.
Baccaart geeft
Romae» is een
een prachtige
prachtige cyclus
cyclus quatrynen, door Herman
Herman Middendorp aan Helio.
Helios
C.
gabalus gewijd.
A. Roland
Roland Holst
Holstdicht
dichtdedebelijdenis
belijdenis van
van die
die stilte.
stilte. Prof.
Prof. C.
gewijd. A.
Snouck
I-Iurgronje bespreekt
Verspreide Geschriften
Geschriften van
Prof. Dr.
Dr. H.
H. G
bespreekt de
de Verspreide
van Prof.
Snouck Hurgronje
Wilken. Prof.
W. Hubrecht bepleit met
met bewonderenswaardige
bewonderenswaardige volharding
volharding
Prof. A.
A. A.
A. W.
tijdseenheid
geheel West,Europa.
tijdseenheid voor geheel

Nieuwe Gids,
Gids, [mede
serie van
van de
deTwintigste
Twintigste Eeuw
Eeuwen
het Twee,
Twee.
[mede nieuwe serie
en het
De Nieuwe
maandelijksch Tijdschrift],
letteren, kunst,
kunst, wetenschap
wetenschap
maandelijksch
Tijdschrift], maandschrift
maandschrift voor
voor lefteren,
van:: Dr.
Dr.H.
H.J.J.Boeken,
Boeken,Lodewijk
Lodewijk van
van
en wijsbegeerte,
wijsbegeerte, onder
onder redactie
redactie van
en
Deyssel, Mr.
Mr. Frans
Frans Erens,
Erens, Willem
Kloos, Jac.
Jac. van
van Looy,
Looy, Frans
Frans Netscher.
Netscher.
Deyssel,
Willem Kloos,
de N.
N.V.
V.Electr.
Electr.Drukkerij
Drukkerij «Luctor
«Luctor
Uitgegeven te
te 's Gravenhage door de
Uitgegeven
et Emergoz.
Emergo».
geschiedenis» door
«sentimenteele geschiedenis»
getipend met
met een «sentimenteeIe
Maart,aflevering wordt geöpend
De Maart.aflevering
J. Steynen, getiteld
«De Kus.» Volgt
een schets
schets «De
«Deander,
ander, die
die grijpt», van
Volgt een
getiteld «De
saterachtige Dag»
door Felix
Felix Timmermans.
Timmermans. De heer
heer
Dag» door
Louis Carbin en «Een saterachtige
Walch geeft
geeft indrukken
indrukken weer
van het
het tooneel te Parijs,
Parijs, Laurens
Laurens van
der Waals
Waals
van der
weer van
Walch
Dr. A. Aletrino zet
zet zijn
een
paar brokjes
brokjes «lyrische aardrijkskunde.»
aardrijkskunde.» Dr.
zijn overzicht
overzicht
een paar
Napoleon.literatuur voort.
heer J.
J. ue Gruyter schrijft
~chrijft over Walter Savage
voort. De heer
van Napoleon/literatuur
Landor. Gedichten
zijn opgenomen
opgenomen van
vanHerman
Herman Poort,
Poort, Jozef
Jozef Cohen,
Cohen, Wilhelm
Wilhelm
Gedichten zijn
von Scholz
Scholz en Hein
Hein Boeken.
Boeken.

Beweging, algemeen
maandschrift voor
voor letteren,
letteren, kunst,
kunst, wetenschap
wetenschap en
en
algemeen maandschrift
De Beweging,
Berlage Nz.,
T. J.
J. de
de Boer,
Boer, Albert
Albert
staatkunde,
staatkunde,onder
onder redactie
redactievan
vanH.
H. P.
P. Berlage
Nz., T.
Is. P.
P. de
de Vooys.
Vooys.Amsterdamsche
AmsterdamscheBoekhandel,
Boekhandel,Amsterdam.
Amsterdam.
Verwey, Is.
Verwey,

de Maartaflevering pleit
heer J.
J. de
de Gruyter tegen
den oorlog
oorlog maar
maar voor
tegen den
pleit de heer
In de
de revolutie.
revolutie. De
De heer
heer A.
A. H.
H. van
vander
derFeen
Feenplaatst
plaatst een
een symbolische novelle
de
«Orm en Hils», Dr.
M. H. J.
J. Schoenmaekers
het kosmische
kosmische
Schoenmaekers overdenkingen over het
Dr. M.
«Orm
P. N.
N. van
vanEyck
Eyckhandelen
handelen over
over rhetoriek
kruis. De
De heeren Th.
van Ameide en
en P.
Th. van
kruis.
Na een
een paar
paar versjes
versjes van
van André Jolles bezingt George Gonggrijp
de dichtkunst.
dichtkunst. Na
in de
een dooden vulkaan.

TIJDSCHRIFTEN.
TIJDSCHRIFTEN.

399
399

Maandschriftvoor
voor Christendom
Stemmen
des Tijds,
Christendom en Cultuur.
Cultuur. Onder
Onder
Tijds, Maandschrift
Stemmen des
redactie
Dr. W. J.
J. Aalders,
Aalders, Mr.
Mr. A. Anema,
Anema, Mr.
Mr. P.
P. A.
A. Diepenhorst,
Diepenhorst,
redactie van
van Dr.
Dr.
P. J.
J. Kromsigt,
Kromsigt, Dr. J. C. De
De Moor,
Moor, P.
P. J.
J. Molenaar,
Molenaar, Dr.
Dr. E.
E. H.
H.Renkema,
Renkema,
Dr. P.
Mr. V. H.
Mr.
H. Rutgers,
Rutgers, Dr.
Dr.J.J.R.R.Slotemaker
SlotemakerdedeBruine,
Bruine,Dr.
Dr.J.J.Th.
Th.De
DeVisser,
Visser,
Dr. B.
B. Wielinga.
Wielinga. Utrecht,
Dr.
Utrecht, G.
G. J. A.
A. Ruys.
Ruys.
In
de Maartaflevering
Maartaflevering bespreekt
bespreekt Dr.
Dr. W.
W. J.J.Aalders
Aaldersromaniseerende
romaniseerende invloeden
invloeden
In de
Deheer
heerJ.J.A.A.Visscher
Visschervervolgt
vervolgtzijne
zijnenovelle
novelleccHet
«HetSche,
Sche'
in
heden en verleden.
verleden. De
in heden
merdal».
Dr. J.J. R.R.Slotemaker
SlotemakerdedeBruine
Bruinebehandelt
behandelthet
hetLeidsche
Leidschesociaaldemo,
sociaaldemomerdal». Dr.
kratische program.
program. Dr.
Dr. M. Visser
Visservervolgt
vervolgtzijne
zijnelevensbeschrijving
levensbeschrijvingvan
vanGladstone,
Gladstone,
kratische
Dr. J. de
de Zwaan
Zwaan zijn
zijn Oostersche
Oosterschereisherinneringen.
reisherinneringen.
Dr.
Ons Tijdschrift.
redactie van
van
Tijdschrifi. Christelijk
Christelijk letterkundig
lefterkundig maandblad
maandblad onder
onder redactie
L. Bückmann,
Biickmann, C.
C. Gerretson,
1.
Gerretson, J. Lens,
Lens, G.
G. Schrijver,
Schrijver, Dr.
Dr. J. van
van der
der Valk.
Valk.
D. A. Daamcn.
's Gravenhage, D.
Daamcn.
In de
Maart
Hensel
over JongsTurkije.
In
de aflevering
aflevering van
van1515
Maartschrijft
schrijftdedeheer
heerJ. J.
Henselover
Jong.Turkije.
Nellie
wijdt gedichten
gedichten aan
aan Gethsemané,
Gethsemané, de
heer H.
H.J.J.van
vander
derMunnik
Munnik eene
eene
Nellie wijdt
de heer
beschouwing aan
aan Beethoven
en het Christelijke
kunstleven. Mooi
beschouwing
Beethoven en
Christelijke kunstleven.
Mooi in den
den toon
toon
zijn Willem
Willem de Merode's
Merode's liederen
liederen van
van Perceval.
Perceval. De
Deterugblik
terugblik handelt
handelt over
over onze
onze
zijn
parlementaire verwording
verwording en politieke
parlementaire
politieke vooruitzichten.
vooruitzichten.
De Ploeg,
Ploeg, geïllustreerd
maandblad van
van de
deWereld,bibliotheek.
Wereld,bibliotheek.Redactie
Redactie::
geïllustreerd maandblad
L. Simons,
L.
Simons, directeur;
directeur; Louis
Louis Landry,
Landry, secretaris.
secretaris. Uitgaaf
Uitgaaf der
der Maatsch.
Maatsch. voor
voor
goede en
en goedkoope
goedkoopelectuur,
lectuur,Amsterdam.
Amsterdam.
geeft de
In het
het Maartnummer
Maartnummer geeft
de heer
heerW.
W.Sibmacher
SibmacherZynen
Zyneneen
eenoverzicht
overzichtvan
van
het Nederlandsche
Nederlandsche muziekleven
muziekleven in de
de 19e
1geeeuw.
eeuw.Verzen
Verzenzijn
zijnvan
van A.
A.Roland
Roland Holst
Holst
van der Waals.
Deheer
heerW.
W.Steenhoff
Steenhoffverdedigt
verdedigtschilderijen
schilderijenzonder
zonder
en Laurens
Laurens van
Waals. De
voorstelling.
Redacteur: J. Greshoff, Uitgever
Witte Mier,
Mier, Redacteur:
Uitgever:: C.
Apeldoorn,
De Witte
C. M.
M. B.
B. Dixon,
Dixon, Apeldoorn,
gedrukt bij
bij Van
Van der
gedrukt
der Wiel
Wiel te
te Arnhem.
Arnhem.
hetweekblad
weekbladvoor
voorden
denBoekdrukker
Boekdrukkerneemt
neemthet
hetMaartnummer
Maartnummereen
eenartikel
artikel
Uit het
Ronnerover
over
KunstenaarenenVakman
Vakmaninindedetypografie.
typografie.
over van
van den
den heer
heerL.L.Ronner
over
Kunstenaar
Mej. Aty
Aty Brunt
Bruntbespreekt
bespreekttwee
tweeboekjes
boekjesmet
metreproducties
reproductiesnaar
naarteekeningen
teekeningen van
van
Mej.
M. King.
King. DeDeheer
heerFranqois
FrançoisPauwels
Pauwelsgeeft
geeft eene
eenebeoordeeling
beoordeeling van
van Heyms
Heyms
Jessie M.
Jessie
nagelaten
nagelaten werk.
werk. Dr.
Dr.H.
H.van
vanLoon
Loonmaakt
maaktkantteekeningen
kantteekeningen op
ophet
hettekstboek
tekstboekder
der
ClPenséeslO van
vanHenry
Henry
danskunst van
Grete Wiesenthal,
Wiesenthai, op
op eene
eeneuitgave
uitgaveder
dero:Pensées»
danskunst
van Grete
van Japan,
Japan. door
doorLafcadio
LafcadioHearn.
Hearn.JoJoKlein,Backer
Klein,Backer
Bataille, op mKokorov,
«Kokoro», de
Bataille,
de ziel van
de jubileum:uitgaven
jubileum,uitgavenvan
vanSchnitzlers
Schnitzierswerken,
werken.de
deheer
heerR.R.W.
W.P.P.de
deVries
VriesJr.
Jr.
bespreekt de
de tentoonstelling
tentoonstelling van
van goed
goed en
enslecht
slechtdrukwerk
drukwerk ininhet
hetstedelijke
stedelijkeMuseum
Museum tete
Amsterdam.
Onze Kunst,
Kunst, geïllustr.
geïllustr. maandschrift
maandschrift voor beeldende
beeldende kunst
kunst;
hoofdredacteur
; hoofdredacteur
Dr.
Dr. P.
P. Buschmann
Buschmann Jr.
Jr.;; rubriek
rubriek Ambachts,
Ambachts- en
enNijverheidskunst
Nijverheidskunst onder
onder
redactie van
de a:Nederlandsche
ClNederlandsche Vereeniging
Ambachts, en
en Nijver,
Nijver,
redactie
van de
Vereeniging voor Ambachts,
heidskunst», redactie,commissie
de Roos,
Roos, Jac.
Jac. Ph.
Ph.Wormser,
Wormser, H.
H.
heidskunst»,
redactie,commissieS.S. H.
H. de
Fels,
Fels, Jac.
Jac. van
van den
den Bosch,
Bosch,Marg.
Marg.Verwey,
Verwey,secretaresse.
secretaresse. Uitgave
Uitgaveder
dernaam,
naam.
looze vennootschap
vennootschap «Onze
«Onze Kunst»
Kunst» Antwerpen,
Antwerpen, voor
voorNederland
Nederland :: L.L.J.J.
Veen,
Veen, Axnsterdam.
Amsterdam.
Maartnunmer brengt
brengt eene
eeneherinnering
herinneringaan
aandedehulde,
hulde,den
denAntwerpschen
Antwerpschen
Het Maartnunmer
schilder
Oct.1912
1912
schilder en
en Schepen
Schepen van
van schoone
schoonekunsten
kunstenFrans
Fransvan
vanKuyck
Kuyckop
op2020Oct.
toegebracht.
van Van Kuyck
toegebracht. Een
Een prachtig
prachtig portret
portret van
Kuyck door
door Hendrik
Hendrik Luyten
Luyten en
en een
een
feestrede,door
door
gedenkpenning ter
eere van hem
hem door
door Jozuë
Jozuë Dupon
Dupongaan
gaanaan
aandedefeestrede,
gedenkpenning
ter eere
Max Rooses
Roosesuitgesproken
uitgesprokenvooraf,
vooraf,welke
welkeverder
verderdoor
doortafreelen
tafrcelenuit
uitde
dedoor
doorVan
VanKuyck
Kuyck
Max
1894 gedichte
gedichte wijk
wijkOud:Antwerpen,
Oud,Antwerpen,naar
naarillustraties
illustratiesvan
vanhemzelven
hemzelvenenenreproducties
reproducties
1894
Deheer
heerJac.
Jac. van
van
zijner schilderijen
schilderijen op voortreffelijke
voortreffelijke wijze
zijner
wijze wordt
wordt opgeluisterd.
opgeluisterd. De
ge illustreerdestudie
studieover
overden
denschoorsteen
schoorsteen
den Bosch
Boschdraagt
draagteen,
een,evenzeer
evenzeerruim
ruimgeillustreerde
den
moderne gewrochten
gewrochten doen ons
ons maar
maar alalteteinnig
innignaar
naardederustige
rustigeharmonie
harmonie
bij:: de moderne
bij
van verdeeling
verdeeling en
en constructie
constructie der
der XVe
XVe tot
tot XVIIImeuwsche
XVIIIe,eeuwschevormen
vormenterug
terugverlangen
verlangen
van

400

ONTVANGEN BOEKEN.
BOEKEN.

Natuur, populair geïllustreerd
geïllustreerd maandblad,
maandblad, gewijd
gewijd aan
aan de
de natuurkundige
natuurkundige
De Natuur,
wetenschappen en
hare toepassing,
toepassing, onder
onder redactie
redactie van
vanDr.
Dr.Z.
Z.P.P.Bouman.
Bouman.
wetenschappen
en hare
Utrecht,
G. Broese.
Broese.
Utrecht, J.
J. G.
25 Maart
Maart beschrijft
beschrijft de
heer P.
P. E.
E. W.
W. Kok
Kok eene
eenekleigroeve
kleigroeve
het nummer
nummer van 25
In het
de heer
in Midden,Limburg
Midden,limburg en
heer J.
P. Bolten
Bolten den
den monorail.
monorail. Dr.
Dr. A.
A.J.J.C.C.Snijders
Snijders
en de
de heer
J. P.
verklaart het
maken van
van kunstmatige
kunstmatige edelgesteenten.
edelgesteenten. Over
Overkachels
kachelshandelt
handeltde
de
verklaart
het maken
heer D. Stavorinus.
Stavorinus. De
De heer
heer T.T.E.E.Bouma
Boumaover
overhet
hetBoomkruipertje.
Boomkruipertje.
heer
Levende Natuur,
Natuur, onder
redactie van
van E.
E. Heimans
Heimans en
enJac.
Jac. P.P.Thijsse,
Thijsse,
De Levende
onder redactie
uitgave van W.
W. Versluys
Versluys teteAmsterdam.
Amsterdam.
uitgave
het nummer
nummer van
van 11Maart
Maartbeschrijft
beschrijftdedeheer
heerJ.J.van
Baren het
heteiland
eiland Griend
Griend
In het
Aran Baren
in 1912.
1912. Mej.
Mej.Catharina
Catharina Cool
Coolhandelt
handeltover
overdedesporenkieming
sporenkiemingen
enhet
hetkweeken
kweeken
van
paddestoelen, Dr.
Dr. A.
A.J.J.M.M.
Garjeanneover
overeen
eenmerkwaardig
merkwaardig mos.
mos. Mevr.
Mevr.
van paddestoelen,
Garjeanne
A. den
denTex,Boissevain
Tex,Boissevainbeschrijft
beschrijftdedeindringersmethoden
indringersmethodenvan
vaneen
eenjongen
jongenkoekoek.
koekoek.
heer Jac.
Jac. P. Th.
Th. doet
doet verslag
verslag over
over den
den Brandaris
Brandaris in
in 1912.
1912.
De heer
In het
het nummer
nummer van 15
15 Maart
Maart doen
doen ten
ten bcsluite
besluite drie
driedeelnemers,
deelnemers, Dr.
Dr. W.
W. G.
G. N.
N.
van
der Sleen,
Sleen, Dr.
Dr. D.
D. Mac
Mac Gillavry
Gillavry en
endedeheer
heerM.M.Wiegersma,
Wiegersma,verslag
verslagvan
vanhun
hun
van der
bevindingen bij
bij den
den onder
onder leiding
leiding van
vanden
denheer
heerThijsse
Thijsseondernomen
ondernomentocht
tochtnaar
naar
bevindingen
Mej.Catharina
Catharina Cool
Coolvervolgt
vervolgthaar
haarmededeelingen
mededeelingen over
over
het
eiland Griend.
Griend. Mej.
het eiland
sporenkieming
kweeken van
paddestoelen. De
De heer
heer A.
A. B.B.Wigman
Wigman be,
be,
sporenkiemingen
en het
het kweeken
van paddestoelen.
schrijft
zijne waarnemingen
waarnemingen van
grutto's, de
heer W.
W. J.J. Dijk
Dijkeene
eenewinterwande,
winterwande,
schrijft zijne
van grutto's,
de heer
ling en de
de heer
heer M.
M. beiingt
bezïngt de
de lente.
lente.
ling
Revue, geredigeerd
Frans Netscher en uitgegeven
uitgegeven door
door
De Hollandsche Revue,
geredigeerd door Frans
Loosjes te
te Haarlem.
Haarlem.
Vincent Loosjes
Tegenover de
de eerste
eerstebladzijde
bladzijde staat
staat het
hetportret
portret van
vanMevrouw
Mevrouw Gusta
Gusta De
DeVosg
Vos.
Tegenover
Poolman. Het karakter
karakter wordt
geschetst van
van den
denschilder
schilderG.G.J.J.Roermeester.
Roermeester.
wordt geschetst

ONTVANGEN
BOEKEN.
ONTVANGEN BOEKEN.
Klassiek letterkundig panthion
panthéon 133.
133. Mr.
da Costa, De
De chaos
chaos en
en het
het
Mr. Isaäk
Isaik da
Klassiek
licht. W.
W. J.J.Thieme
Thieme 6.
E1/4 Cie.
Cie. Zutfen.
licht.
Wereldbibliotheek
210/212. Prof.
Henri Hauvefte,
Hauvette, Dante,
Dante, Inleiding
Inleiding tot
tot de
de
Wereldbibliotheek 210/212.
Prof. Henri
studie van
van de
de Divina
DivinaComedia
Comedia,, vertaald
vertaald door
door William
William Davids.
Davids. Maat,
Maat'
studie
schappij voor
en goedkoope
goedkoopelectuur.
lectuur.Amsterdam.
Amsterdam.
schappij
voor goede en
Nederlandsche Bibliotheek 2081209.
208/2(1). Sam.
groote leer,
leer,
Sam. Goudsmit,
Goudsmit , In
In de groote
Nederlandsche
novellen,
Maatschappij voor
voor goede
goede en
engoedkoope
goedkoopelectuur.
lectuur.
school.
Zevennovellen
school. Zeven
, Maatschappij
Amsterdam.
P. Pieters
Pieters jr.
jr. De sprookjes
sprookjes van
vanMoeder
MoederdedeGans.
Gans. P. Pieters jr.
Amsterdam.
jr. Amsterdam.
P.
Joh. W.
W. A.
A. Naber.
Naber. Joan
Joan Melchior
Melchior Kemper,
Kemper, 1776-1824.
D. Tjeenk
Tjeenk
1776-1824. H. D.
Joh.
Willink
en Zn.
Zn. Haarlem.
Haarlem.
Willink en
Van
Rechts en
en Links,
Links, I I,, 5.
5. W. de
De Tariefwet,
Tariefwet, Hollandia
Hollandia Druk,
Druk,
de Jong, De
Van Rechts
kerij. Baarn.
Baarn.
kerij.
Van
Rechts en
en Links,
Links, I,
6. Het
Hetbeginsel
beginselder
derEconomie
Economie door
door een
een antire,
antire'
I, 6.
Van Rechts
volutionair.
Hollandia Drukkerij.
Drukkerij. Bann.
Baarn.
volutionair. Hollandia
Mr. Dr. F.
F. W.
W. J.J.S.S.Snijder
Snijdervan
vanWissenkerke,
Wissenkerke, Het
Het auteursrecht
auteursrecht inin Neder,
Mr.
Neder%
herziene Berner
Berner Conventie.
Conventie. S.
S. B.
B. van
vanGoor
Goor
land. Auteurswet
Auteurswet 1912
1912 en
en herziene
Zonen. Gouda.
Gouda.
Mr. M. Oppenheimer
Oppenheimer,, Het partijwezen
partijwezen in het
het parlementair
parlementairstelsel,
stelsel, Nijgh
Mr.
en v.
v. Ditmar's
Ditmar's Uitg.,Mij.
Uitg.,Mij. Rofterdam.
Rotterdam.
Mr.
B. Kan,
Kan, Handelingen
over de
deHerziening
Herzieningderder
Grondwet, I,
I , 2.
Handelingen over
Grondwet,
Mr. J.
J. B.
Boekh.
v/ho Gebr.
Gebr. Belefante,
Belefante, den
den Haag.
Haag.
Boekh. vlh.
Dr. M.
M. W. de
de Visser,
Visser, Oud en
en nieuw
nieuwJapan.
Japan. N. V.
V. Bhl.
Bbl. v/h.
v/ho E.
E. J.
J. Brill,
Brill,
Dr.
Leiden.

DE
D
E TIJDSPIEGEL
TIJ D SPI EG EL
II.
ii.

DE TIJDSPIEGEL
ZEVENTIGSTE JAARGANG [g1 [9] [9] [9] [9] li?1
ONDER REDACTIE VAN PROF. V ALCKENIER KI PS

1913
TWEEDE DEEL

AMSTERDAM -

L.

J.

VEEN -

1913

INHOUD.

Blz.

Luitnt
.• Gen. F. G.
G. A.
A.VAN
VANERMEL
ERMEL SCHERER,
SCHERER, De
De verbetering
verbetering
Luitnt.,Gen.
kustverdediging en
en de
denieuwe
nieuweregeeringsvoorstellen
regeeringsvoorstellen
11
der kustverdediging
H.W.
W.DE
DEKOCK,
KOCK, De
assistentJHR. W.
W. H.
De vergiftiging van
van den assistent,
58
resident
vanvan
Lebak,
Carolus
.
resident
Lebak,
Carolus
.....
Luit..Gen. S.
1. VAN
VAN NooTEN,
Prins
Willem
V .V . . .
144
Luit.,Gen.
S. I.
NOOTEN,
Prins
Willem
P. J.J.DE
DE BRUiNE
BRUÏNE PLOOS
PLOOS VAN
AMSTI!L,
HetHet
Proces
VAN
AMSTEL,
Procesvan
van Ney.
Ney 237
Kolonel P.P.A.
A.VAN
VAN BUUREN,
BUUREN, Tusschen
twee
vorstenhuizen.
Tusschen twee vorstenhuizen 338
ATY BRUNT,
. . 362
362
BRUNT,Jan
Jan Boon.
Boon

36,97,
97,193,
193, 289
289
STI]N
IV-VII
STREUVELS, Dorpslucht,
DOrpShICht,
IV-VII . . 36,
STuN STREUVELS,
JAC. VAN
«Naar
hethetUUlijkt»
215
JAC.
VANLooy,
LOOY,
«Naar
lijkt» .
OKTAAF STEGHERS,
STEGHERS, Lente
329
329
EUSE SOER,
ELISE
SOER,Storm.
StOM1 ..
ANNIE
SALOMONS, Gedichten
ANNIE SALOMONS,
Gedichten ..
J.
PETRI, Gedichten
. ..
J. PETRI,
Gedichten
WILLEM DE
WILLEM
DE MÉRODE,
MÉRODE,Verzen.
Verzen .
JULES SCHÜRMANN,
EenEen
geur
gras.
JULES
SCHaRMANN,
geurvan
vanvochtig
vochtig gras

56
141
231
324
337
337

M. P.
P. C.
Valter, Buitenlandsche
Buitenlandsche Zaken
Zaken.
174, 369
369
M.
C. Valter,
174,
89,
173,
277,
368
Levenswoorden
. . 89, 173, 277, 368
Levenswoorden .
Onze Leestafel.
w. G.
G. F.
F. Snijders,
Snijders, De
De Landweer
Landweer en
en de
deWaarheid
Waarheid. . . . . . . . 91
W.
Mr. A.
Neytzell de
Wilde, (tEen
«Een en
en ander
ander omtrent
omtrent den
denwelvaarts,
welvaartsMr.
A. Neytzell
de Wilde,
toestand der
der Indische
Indische bevolking
bevolking inindedeGouvemementslanden
Gouvernementslanden van
van
toestand
Madoera». . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Java en
en Madoera»
Java

VI

INHOUD.

Blz.
R.
van Sandick
Sandick en
en J.
J. H.
H.Telders,
Telders, «Pro
",Pro en
en Contra»
Contra»
R. A. van
Laurens van
der Waals,
Waals, Aandachtige
Aandachtige gedichten
gedichten. .
Laurens
van der
Dr. H. G.
G. Hamaker,
Hamaker, Over
Over willen
willen en
en handelen
handelen. .
Dr.
Guido
Gezelle's Dichtwerken.
Dichtwerken. Deel XIII
XIII en
en XIV
XIV .
Guido Gezelle's
A.
Roland Holst,
Holst, De
De Belijdenis
Belijdenis van
van de
de Stilte
Stilte . .
A. Roland
Is. Querido,
Querido, Melvina
Melvina en de
de Legende
Legende van
van den
denVuurtoren
Vuurtoren
Is.
Emma van
Burg, Isola
Isola Bella
Bella. . . . . . . . . . .
Emma
van Burg,
Sam.
de groote
groote Leerschool
Leerschool . . . . . .
Sam. Goudsmit,
Goudsmit, In de
Prof.
H. C.
C. K.
K. van
van der
der Wijck,
Wijck, Uren
Urenmet
metSchopenhauer
Schopenhauer.
Prof. Dr.
Dr. Jhr.
Jhr. B.
B. H.
M.
E. Stakman,
Stakman, Gedachten
Gedachten over
over den
denontwikkelingsgang
ontwikkelingsgang van
van het
het
C. E.
m. C.
bestaande . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
H ugo de
de Vries,
Vries, Van
Van Texas
T exas naar
naar Florida
Florida . . . . . . . .
Hugo
Dr. R.
R. J.
J. Callenbach,
Callenbach, Narlands
Neêrlandsonafhankelijkheid
onafhankelijkheidherdacht.
herdacht.
Dr.
Elise Soer,
Hoogen Prijs
Prijs. . .
Elise
Soer, Tot Hoogen
Paul
Bertram, Schaduw
Schaduw van
van Macht
Macht
Paul Bertram,

Tijdschriften
Ontvangen boeken
boeken
Ontvangen

183
187
278
279
280
281
282
283
376
377
378
378
378
379
380

93,
189, 285,
285, 382
382
93, 189,
95,
191, 287,
287, 384
384
95, 191,

VERBETERING DER
DER KUSTVER
KUSTVER~
DE VERBETERING
DEDIGING EN
EN DE
DENIEUNVE
NIEUWE
REG
EERIN GSVOORSTELLEN.
REGEERINGSVOORSTELLEN.
F.
VAN ERMEL SCHERER.
F. G.
G. A. VAN

ET Wetsontwerp ter verbetering van de Kustverdediging,
HET
H
door de Regeering, onder dagteekening van 26 Juli 1910,

Wetsontwerp ter verbetering van de Kustverdediging,
door de Regeering, onder dagteekening van 26 Juli 1910,
onder bijvoeging
bijvoeging eener
Memorie van
Toelichting, aan
aan de
de
onder
eener Memorie
van Toelichting,
Staten.Generaal
was niet
niet zeer
zeer geschikt
geschikt om
om de
de nood,
nood.
Staten,Generaal ingediend,
ingediend, was
zakelijkheid
die verbetering
verbetering door
doordegelijke
degelijkeargumenten
argumententete
zakelijkheid van
van die
bewijzen, en
allerminst om
eenig inzicht
inzicht te geven
geven inindedewijze
wijze
bewijzen,
en allerminst
om eenig
waarop
waarop de Regeering
Regeering zich
zichvoorstelde
voorsteldededestrijdmiddelen
strijdmiddelenter
terzee
zee
en
land aan
aan onze
onze kusten
kusten in
in teterichten.
richten. Wel
Welisiswaar
waardeelde
deelde
en te land
de
Regeering in gemelde
gemelde Memorie
Memorie van
van Toelichting
Toelichting mede
mede dat
dat
de Regeering
zij,
bij hare
hare ontwerpen,
ontwerpen, in
in hoofdzaak
hoofdzaak de
de voorstellen
voorstellen had
had ge,
gezij, bij
volgd
door
de
Commissie
van
samenwerking
van
Land.
en
volgd door de Commissie van samenwerking van Land, en
Zeemacht in 1904
1904 ininhaar
haardeswege
deswegeuitgebracht
uitgebracht Rapport
Rapport aan,
aanZeemacht
gegeven, doch
doch voor
voorwie
wieniet,
niet,als
alsdedeleden
ledender
derStaten,Generaal,
Staten.Generaal,
gegeven,
kon kennis
kennis nemen
nemen van
van dat
datRapport,
Rapport, bleef
bleefininmenig
menigopzicht
opzicht
kon
de wijze,
wijze, waarop
waarop de
de Regeering
Regeering de
dekustverdediging
kustverdedigingwilde
wildever,
ver.
beteren,
vrij duister.
duister.
beteren, vrij
De G:Nota
«Nota betreffende
betreffende de
kustverdediging», welke
welke in
in het
het
de kustverdediging»,
en
najaar van
door de
detoenmalige
toenmaligeMinisters
Ministersvan
vanMarine
Marineen
najaar
van 1910, door
van Oorlog, aan
aan de
de Staten,Generaal
Staten.Generaal (onder
werd toe,
toe.
van
(onder N° 73) werd
gezonden,
had dan
dan ook
ookten
tendoel
doelhet
hetverstrekken
verstrekken van
van eenige
eenige
gezonden, had
meerdere inlichtingen en
en gegevens
gegevens omtrent
omtrent de
denoodzakelijkheid
noodzakelijkheid
meerdere
en diende
diende alzoo,
alzoo,
van
de verbetering
verbetering van
van onze
onzekustverdediging,
kustverdediging, en
van de
voor een
een groot
groot deel,
deel, als
alsaanvulling
aanvulling van
van de
deMemorie
Memorie van
van
voor
Toelichting.
Natuurlijk moest,
moest, omtrent
omtrent een
eenaantal
aantalaangelegenheden
aangelegenheden die
die
Natuurlijk
bij de
de ontworpen
ontworpenverbetering
verbeteringonzer
onzerkustverdediging
kustverdedigingbetrokken
betrokken
bij
waren, zooveel doenlijk
doenlijk geheimhouding
geheimhouding worden
worden bewaard.
bewaard. Dit
Dit
waren,
laatste kan
kan uit
uit den
denaard
aardder
derzaak
zaakmoeilijk
moeilijkgeschieden
geschiedenomtrent
omtrent
laatste
de inrichting
inrichting en
en bewapening
bewapeningvan
vanschepen,
schepen,doch
dochgemakkelijker
gemakkelijker
11.
11
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kan zulks
zulks plaats
plaats hebben
hebben ten
ten opzichte
opzichte van
vandedeinrichting
inrichtingen
en
kan
nage$
van verdedigingswerken,
zooals dan
ook
in
bewapening van
verdedigingswerken, zooals
dan
in nage,
noeg alle
Rijken betracht
betracht wordt,
wordt, al
al isisdaarbij
daarbij niet
nietuitgesloten
uitgesloten
alle Rijken
dat veelal,
veelal, vooral
vooral bij
bij een
een wèl ingerichten
ingerichten spionnendienst,
spionnendienst, de
dat
betrokken
organen in
in het buitenland
betrokken organen
buitenland omtrent
omtrent die
die aangelegen#
aangelegen,
heden
vrij volledig
volledig zijn
zijn ingelicht.
ingelicht.
heden vrij
tot het
het
Intusschen hebben
de Memorie
Memorie van
van Toelichting
Toelichting tot
hebben de
oorspronkelijk
Wetsontwerp, de
de daarop
daarop gevolgde
gevolgdeen
enhierboven
hierboven
oorspronkelijk Wetsontwerp,
vermelde
doordedeTweede
TweedeKamer
Kameruitgebracht
uitgebracht
vermelde Nota, voorts
voortshet
hetdoor
Verslag en,
last not
not least,
least, de
devele
velebrochures,
brochures,
Voorloopig Verslag
en, last
dag$
lezingen,
verhandelingen en
en artikelen
artikelen in
in tijdschriften
tijdschriften en
en dag,
lezingen, verhandelingen
bladen
gaandeweg een
een zoo
danig licht
de bestaande
bestaande en
en
bladen gaandeweg
zoodanig
licht over de
de voorgenomen
voorgenomen inrichting
inrichting onzer
onzer verdedigingswerken aan
aan de
kust doen
kust
doen opgaan,
opgaan, dat
dat ook
ookzij,
zij,die
dieniet
nietgerechtigd
gerechtigdzijn
zijnkennis
kennis
te nemen
nemen van
van het
hetRapport
Rapport der
derCommissie
Commissievan
vansamenwerking
samenwerking
Land$ en
en Zeemacht,
Zeemacht, voldoende
voldoende kunnen
oordeelen over
van
van Land,
kunnen oordeelen
den tegenwoordigen toestand van die verweermiddelen
verweermiddelen en
en over
over
voorzieningen welke de
de Regeering in 1910 zich voorstelde
de voorzieningen
daarin aan
brengen.
daarin
aan te brengen.
Een korte
korte spanne
spanne tijds hebben
de voorstanders
voorstanders van
van eene
Een
hebben de
behoorlijke beveiliging
kusten en
en van
van de
detoegangen
toegangen
behoorlijke
beveiliging van
van onze
onze kusten
tot ons
onsland
land ininde
deillusie
illusiemogen
mogen verkeeren, dat
van uit
uit zee
zee tot
van
werkelijk door de
de Regeering, opgetreden
opgetreden om onze d~fensie#
nu werkelijk
clpfensie,
middelen
orde te
te brengen,
brengen, ook
ook de
dezoo
zoolang
langverwaarloosde
verwaarloosde
middelen in
in orde
en geheel
geheel achterlijke
achterlijke kustverdediging, meer
meer overeenkomstig
overeenkomstig de
en
van
den
eischen van
den
tegenwoordigen
en
den toekomenden tijd.
tijd,
van den
toch algemeen
algemeen bekend
bekend dat
dat de
de
zou
worden ingericht.
ingericht. Het
Het isis toch
zou worden
toestand
onzer kustbatterijen,
het hedendaagsche
tegenover het
kustbafterijen, tegenover
toestand onzer
scheepsgeschut, nagenoeg
alles te
te wenschen overlaat,
de
nagenoeg alles
overlaat, dat
dat de
bewapening daarvan
daarvan zoo
achterlijk is,
zelfs in
in de
de Staten.
Staten$
bewapening
zoo achterlijk
is, dat
dat zelfs
Generaal,
opdie
diewerken
werkengeplaatste
geplaatstekanonnen,
kanonnen,als
als((prop,
«prop$
Generaal, de op
penschieters» werden
werden aangeduid
aangeduid en dat de hulpmiddelen,
hulpmiddelen, welke
welke
penschietersz
uitwerking der
der kustbatterijen beslist
doeltreffende uitwerking
voor eene doeltreffende
krachtige bewoor$
noodig zijn, grootendeels ontbreken.
ontbreken. De krachtige
bewoor,
waarin, in
in 1910, door de Regeering in haar
haar Toelichting
dingen waarin,
het oorspronkelijk
oorspronkelijk Wetsontwerp en
en ininde
delater
lateringediende
ingediende
tot het
onhoudbar~n
Nota, op
op den
denachterlijken,
achterlijken, verwaarloosden
verwaarloosden en
en onhoudbaren
Nota,
toestand
der verdedigingsmiddelen aan
onze kust
kust werd
werd ge,
geaan onze
toestand der
wezen;; de door
door haar
haar betoogde
betoogdevolstrekte
volstrektenoodzakelijkheid
noodzakelijkheidom
om
wezen
daarin ten
een afdoende
afdoendeverbetering
verbetering tetebrengen
brengenen
en
daarin
ten spoedigste een
in verband
verband daarmede
daarmede door
door haar
haar ingediende
ingediende wetsontwerp,
wetsontwerp,
het in
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rechtvaardigdenwerkelijk
werkelijkde
de illusie
illusie dat eindelijk,
rechtvaardigden
eindelijk, ook
ook aan
aan de
de
Westelijke
van ons
ons land,
land, alwaar
alwaar eene
eeneschending
schending van
van
Westelijke grens
grens van
onze
neutraliteit zeker
zeker niet minder
minder te
te vreezen
vreezen isisdan
danaan
aanonze
onze
onze neutraliteit
Oostgrens,
noodige maatregelen
maatregelen zouden
zouden worden
worden genomen
genomen
Oostgrens, de noodige
om,
ingeval van
van een
eenoorlog
oorlogtusschen
tusschennaburige
naburigeRijken,
Rijken, onze
onze
om, ingeval
onzijdigheid
krachtig te
te kunnen
kunnen handhaven.
handhaven.Helaas
Helaas1I
onzijdigheid krachtig
Es
wär' zu schiin
schön gewesen,
gewesen,
Es war'
Es
nicht sollen sein!
sein!
Es hat
hat nicht

Reeds
Regeering een
groote fout
fout door
door in
in het
het
Reeds beging
beging de
de Regeering
een groote
oorspronkelijke
maatregel voor tete stellen,
stellen,
oorspronkelijkeWetsontwerp
Wetsontwerp een
een maatregel
waartegen
priori wist dat
dat een
eenheftig
heftigverzet
verzetvan
vanverschil,
verschilwaartegen zij
zij àà priori
lende zijden
zijden zou
zou ontstaan.
ontstaan. Bedoeld
Bedoeld wordt
wordtde
deoverdracht
overdrachtvan
van
lende
de
bediening der
der kustbatterijen
kustbatterijen van
van de
deLandmacht
Landmachtnaar
naar de
de
de bediening
Zeemacht.
dat voorstel,
voorstel,dat
datde
dekiem
kiemzijner
zijnerveroordeeling
veroordeeling
Zeemacht. Door dat
zijgevaar
gevaar ontstaan
ontstaan voor
voor het
het geheele
geheele
in zich
in
zich zelf
zelfdroeg,
droeg, deed
deedzij
wetsontwerp
bond zij
zij bovendien,
bovendien, wat
wat onnoodig
onnoodig en
en onge,
onge$
wetsontwerp en
en bond
wenscht
was, de
der zoo
wenscht was,
de verbetering
verbetering der
zoo sterk
sterk aan
aan wisseling
wisseling
onderhevige
maritieme middelen,
middelen, aan
aan die
die van
van de
demeer
meer stabiele
stabiele
onderhevige maritieme
verdedigingsmiddelen te land.
verdedigingsmiddelen
land.
Het
verzet tegen
tegen den
denovergang
overgangder
derkustartillerie
kustartillerie van
van de
de
Het verzet
Landmachtnaar
naarde
de Marine
Marinebleef
bleefdan
dan ook
ook niet
niet uit,
Landmacht
uit, doch
doch gaf
gaf
uitgebreide schriftelijke
schriftelijke en
en mondelinge
mondelingebestrijding
bestrijding aanleiding.
aanleiding.
tot uitgebreide
dat in
in Nederland
Nederland gewend
gewend is,
is, werden,
werden, nu
nu ver,
ver$
Zooals men
men dat
betering van
de kustverdediging,
kustverdediging, dus
g. doode
doode weer,
weer~
betering
van de
dus van
van z.
z. g.
middelen, werd
werd voorgesteld,
voorgesteld, de
delevende
levendestrijdkrachten
strijdkrachten op
op den
den
middelen,
voorgrond geschoven.
voor kanonnen
kanonnen en
en verdedi,
verdedi.
voorgrond
geschoven. Geen
Geen geld voor
gingswerken 1 Allereerst het
het veldleger1
veldleger 1Wen.
Vóóralles
allesdedemilitiewet
militiewet
gingswerken
1I
zal ontkennen
ontkennen dat
dat het
hetniet
nietdringend
dringend noodig
noodig was
was de
de
Wie zal
gebrekkige militiewet,
haar mislukt
mislukt instituut
instituut van
van vier,
viel'.
gebrekkige
militiewet, met
met haar
Dat had
had reeds
reeds
maand ers en
van vergoedingen,
vergoedingen, te herzien
herzien?? Dat
maanders
en van
ferder kunnen
kunnen geschieden.
geschieden. Doch
Dochmag
magdat
datnu
nuals
alsreden
redenworden
worden
cerder
aangevoerd om
de niet
nietminder
mindernoodige
noodigevoorzieningen
voorzieningen aan
aan
aangevoerd
om de
onze kusten
kusten uit
uit tetestellen
stellen?
Dreigthet
hetgevaar
gevaarniet
nietminstens
minstens
onze
? Dreigt
West. als
alsaan
aandedeOostgrens
Oostgrens?
Enwie
wiekan
kan
evenzeer aan
evenzeer
aan de
de West,
? En
voorspellen aan
aan welke
welke zijde
zijde men
menhet
heteerst
eerstonze
onzeonzijdigheid
onzijdigheid
voorspellen
zal
zal moeten
moeten handhaven
handhaven?? IsIshet
hetdan
dangerechtvaardigd
gerechtvaardigd één
één dier
dier
grenzen bijna
bijna geheel
geheel teteverwaarloozen
verwaarloozen?
Kan men
menbeide
beidezaken
zaken
grenzen
? Kan
gelijktijdig in orde
orde brengen
brengen?
Houdtmen
menzich
zichnooit
nooitvoor
voor
niet gelijktijdig
? Houdt
wat in
in andere
andere Rijken
Rijken geschiedt?
geschiedt? Het
Hetantwoord
antwoord op
opdie
die
oogen wat
vragen moge
lezer, die
die nog
nogiets
ietsvoor
voorhet
hetbehoud
behoudvan
vanonze
onze
vragen
moge de lezer,
nationaliteit gevoelt,
zich zelf
zelf geven.
geven.
nationaliteit
gevoelt, zich
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verscheen in
in Juli
Intusschen verscheen
Juli 1911
1911 het
het Voorlodpig
Voorloopig Verslag
Verslag
der
Tweede Kamer
Kamer op
in Juli
Juli 1910
1910ingediende
ingediende Wetsont,
Wetsont#
der Tweede
op het in
werp. Men
Men vindt
vindtinindatdat
staatsstuknatuurlijk
natuurlijk de
demeeningen
meeningen
werp.
staatsstuk
weêrgegeven van
de politieke
politieke fracties
fracties waaruit
waaruit onze
onze volksver,
volksverweErgegeven
van de
tegenwoordiging
eene zijde
zijde staan
staan zij
zij die,
die, àf
Of
tegenwoordiging bestaat.
bestaat. Aan
Aan de eene
principe, bf
Of uit
uit politieke,
politieke, dan
dan wel
wel persoonlijke
persoonlijke overwegingen,
overwegingen,
uit principe,
willen medegaan
medegaan met
metmaatregelen
maatregelen welke
welkestrekken
strekkenmoeten
moeten
niet willen
om 's' slands
lands verdediging
verdediging teteverzekeren
verzekeren;; alsmede
alsmede zij
zij die
die —
- de
de
en bij
bij de
de
stemmingen
de laatste
laatste wijziging
wijziging der
der Militiewet
Militiewet en
stemmingen bij
bij de
Oorlogsbegrooting voor
voor 1913
1913 hebben
hebben het
het op
op nieuw
nieuwbewezen
bewezen—
om welke
welke redenen
redenen dan
danook,
ook,het
het
partijbelangmeer
meerlaten
latenwegen
wegen
partijbelang
dan het belang
belang van
van 's lands defensie
defensie;; aan
aan de
deandere
anderezijde
zijdestaan
staan
dan
zij die beseffen
beseffen dat
dat verwaarloozing
verwaarloozing onzer
onzer verdedigingsmiddelen,
verdedigingsmiddelen,
zij
Europeeschen
bij een vroeger
bij
vroeger of
of later,
later, doch
doch beslist
beslist te
te verwachten Europeeschen
oorlog,
het geheel
geheel of
ofgedeeltelijk
gedeeltelijk verlies
verlies van
vanonze
onzeonafhanke,
onafhanke$
oorlog, het
lijkheid
van onze
onze koloniEn
koloniën ten
ten gevolge
gevolge kan
kan hebben.
hebben. Dit
Dit
lijkheid en
en van
laatste
schijnt
evenwel
de
linkerzijde
niet
te
vreezen,
alhoewel
laatste schijnt
de linkerzijde niet te vreezen, alhoewel
niet duidelijk
duidelijk isis waarop
waarop die
diemeening
meeningzou
zoukunnen
kunnensteunen.
steunen.
niet
zou werkelijk
werkelijk gewenscht
gewenschtzijn
zijndat,
dat, bij
bij de
dea.a.s.s.verkiezingen,
verkiezingen,
Het zou
rekening werd
werd gehouden
rekening
gehouden met
met dedeomstandigheid
omstandigheid dat,
dat, vooral
vooral
geblekendat
datvan
vandedelinkerzijde
linkerzijde be,
beo
in den
den laatsten
laatsten tijd,
tijd, isisgebleken
in
zwaarlijk maatregelen
wachten zijn,
zijn, welke
welke de
deonafhanke,
onafhanke.
zwaarlijk
maatregelentete wachten
lijkheid
van ons
ons volksbestaan
volksbestaan beter
beter zullen
zullenverzekeren,
verzekeren, dan
dan
lijkheid van
door illusiën
illusiën en
en utopiën,
utopiën,gevoed
gevoeddoor,
door,ofofsteunende
steunendeop
opvredes,
vredes.
bonden en
en vredesconferentiën
vredesconferentiën kan
kan geschieden.
geschieden.
In het
het tegenwoordige
tegenwoordige stadium
stadiumder
deronderwerpelijke
onderwerpelijke aange,
aange.
beo
legenheid
het overbodig
overbodig het
het Voorloopig
Voorloopig Verslag
Verslag in
in be,
legenheid is
is het
schouwing te
te nemen.
nemen. Het
Hetis istrouwens
trouwensdaarvoor
daarvoorniet
nietbelangrijk
belangrijk
genoeg
en getuigt
getuigtveelal
veelalmeer
meervan
vankleinzielige
kleinzieligepartijpolitiek,
partijpolitiek,
genoeg en
dan van een welbegrepen
welbegrepen belangstelling
belangstelling in
inde
deonafhankelijkheid
onafhankelijkheid
van
ons vaderland.
vaderland. Nieftemin
Niettemin zal,
zal,bij
bijonderstaande
onderstaande beschou,
beschou.
van ons
wingen, op
op enkele
enkeleinindat
datVerslag
Verslagvoorkomende
voorkomendemededeelingen
mededeelingen
wingen,
de aandacht
aandacht gevestigd worden.
worden.
Bij brief
brief van
van 33Juli
Juli1912
1912werd
werddoor
doorde
deRegeering
Regeering aan
aan de
de
Bij
Staten$Generaal
Memorie van
van Antvvoord
Antwoordtoegezonden,
toegezonden,
Staten,Generaal eene
eene Memorie
Wet,dat
dateene
eenegroote
groote
vergezeld van
van een
een gewijzigd
gewijzigd Ontwerp
Ontwerp van
van Wet,
vergezeld
frontverandering
Regeering ten
opzichte van de
de kustver,
kustver'
frontverandering der
der Regeering
ten opzichte
Bij het
hetoorspronkelijk
oorspronkelijk ontwerp,
ontwerp, dat
dat de
de
dediging
aantoonde. Bij
dediging aantoonde.
onderteekening
Ministers, lag
lag het,
het, zooals
zooals boven
boven
onderteekening droeg
droeg van
van 6 Ministers,
reeds vermeld,
vermeld, in
de bedoeling
bedoeling de
dekustverdediging,
kustverdediging, wat
wat de
de
reeds
in de
bediening der
der kustbafterijen
kustbatterijen betrof,
naar de
de Marine
Marine over
over te
te
bediening
betrof, naar
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brengen. In
In verband
verbanddaarmede
daarmedewaren
warendan
danook
ookinindiedie
Ontwerpbrengen.
Ontwerp%
Begrooting
sommen uitgetrokken
uitgetrokken die
die vereischt
vereischt werden
werden ter
ter
Begrooting de sommen
versterking
de maritieme
maritieme weermiddelen,
weermiddelen, noodig
noodig bij
bij de
de
versterking van
van de
verdediging
van onze
verdediging van
onze vaarwaters
vaarwaters en toegangen
toegangen uit
uit zee.
zee. Het
Het
totaal aangevraagd
aangevraagd bedrag
bedrag bedroeg
bedroeg de
de isom
'som van
van 40
40millioen,
millioen,
totaal
waarvoor een zoogenaamd
zoogenaamd fonds
fondszou
zouworden
wordeningesteld,
ingesteld,
even.
waarvoor
even%
als
eenige jaren
jaren geleden,
geleden, voor
voor de
deafwerking
afwerking der
der stelling
stelling van
van
als eenige
Amsterdam, werd
die 40
40millioen
millioenwas
waseene
eenesom
som
Amsterdam,
werd beoogd.
beoogd. Van die
van
25 millioen
millioen bestemd
bestemd voor
voor eene
eeneafdoende
afdoendeverbetering
verbetering van
van
van 25
de bestaande
bestaande en
envoor
voorden
denaanleg
aanlegvan
vannieuwe
nieuwe
kustverdedigings_
kustverdedigings%
werken.
De bovengemelde
bovengemelde Memorie
Memorie van
van Antwoord
Antwoord droeg
droeg mede
mede de
de
onderteekening
Ministers bovenbedoeld,
bovenbedoeld, echter
echter met
met
onderteekening van
van de
de 66 Ministers
dien
verstande dat
dat de
defunctiën
functiënvan
vanMinister
Ministervan
vanMarine
Marine en
en
dien verstande
van Oorlog,
Oorlog, te
te voren
voren vervuld
vervuld door
door de
deHeeren
Heeren Wentholt
Wentholt en
en
van
thans in
in den
den Heer
HeerColijn
Colijnwaren
warenvereenigd.
vereenigd.
Cool, thans
Uit die
die Memorie
Memorie bleek
bleekinindedeeerste
eersteplaats
plaatsdat
datdedeRegeering
Regeering
van haar
haar oorspronkelijk
oorspronkelijk denkbeeld
denkbeeld om
om de
de
teruggekomen
teruggekomen isis van
kustdefensie geheel naar
naar de
de Marine
Marine over
overtetebrengen.
brengen. Aan
Aanden
den
kustdefensie
Heer
Colijn wordt
wordt voor
voor die
diedaad
daadgaarne
gaarnehulde
huldegebracht.
gebracht.
Heer Colijn
Practisch als hij
hij is,
is,heeft
heefthij
hijnatuurlijk
natuurlijkde
debezwaren
bezwarenen
engevaren
gevaren
Practisch
ingezien
bij eene
eene bezetting
bezettingder
derkustversterkingen
kustversterkingen door
door de
de
ingezien die bij
Marine
zouden kunnen
kunnen ontstaan
ontstaan en
en krachtig,
krachtig, als
van hem
hem te
te
Marine zouden
als van
hij als
alsMarine.minister,
Marine.minister, flink
flink door
door den
den
verwachten
verwachten was,
was, is
is hij
wind gegaan.
gegaan. Want behalve
behalve dat
dat het
hetaantal
aantal vrijwilligers
vrijwilligers bij
bij de
de
Marine,
voor de
de zoogenaamde
zoogenaamde vaste
vaste kern
kern der
der bezetting,
bezetting, zeer
zeer
Marine, voor
wisselvallig
blijkt te
te zijn,
zijn, dient
dientmen
menzich
zichtoch
tochook
ookafaftetevragen
vragen
wisselvallig blijkt
de Matrozenbond
Matrozenbond alsdan
alsdan niet
nieteen
eenprachtig
prachtigveld
veldvan
vanarbeid
arbeid
of de
zou
vinden op
opdedekustforten,
kustforten,waar
waardie
dievrijwilligers,
vrijwilligers, na
na een
een
zou vinden
driejarig verblijf
verblijf op
opde
deschepen
schepenininIndië,
Indië,bijbijterugkeer
terugkeer
b.
b. v.v. driejarig
het vaderland,
vaderland, voor
voorafwisseling
afwisselingenenter
teropfrissching,
opfrissching,geheel
geheelinin
in het
afwijking van
van hun
hun oorspronkelijken
oorspronkelijken werkkring,
werkkring, zouden
zouden worden
worden
geplaatst op veelal
veelal afgelegen
afgelegen forten
fortenen
engrootendeels
grootendeelsgehuisvest
gehuisvest
geplaatst
in onderaardsche
onderaardsche kasematten
kasematten?? Gelukkig
Gelukkig heeft
heefthet
hetjuiste
juisteinzicht
inzicht
van den
den Heer
HeerColijn
Colijnhem
hemdoen
doenbreken
brekenmet
metdedeonpractische
onpractische
van
zienswijze
zijne ambtsvoorgangers,
ambtsvoorgangers, die
die meer
meermet
mettheoriën,
theoriën,
zienswijze van zijne
doch minder
minder met
met de
de werkelijkheid
werkelijkheid schenen
schenen rekening
rekening te
te houden.
houden.
Trouwens
reeds de
de verlenging
verlenging van
vanden
deneersten
eerstenoefeningstijd
oefeningstijd
Trouwens reeds
der
militie bij
bij de
depantserfortartillerie
pantserfortartillerie en de
de torpedisten,
torpedisten, in
inde
de
der militie
gewijzigde
Militiewet
opgenomen,
op
welker
wenschelijkheid
gewijzigde Militiewet opgenomen, op welker wenschelijkheid
wij reeds
reeds in
in 1910
1910 (Zie
(ZieNieuwe
NieuweCourant,
Courant, Avondblad
Avondblad van
van 14
14
wij
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December 1910) wezen,
wezen, deed
deed met
metreden
redenverwachten
verwachtendat
datdoor
door
December
dezen
minister van
van de
de ondoeltreffende
ondoeltreffende bezefting
bezetting en
en bediening
bediening
dezen minister
der kustbafterijen
kustbatterijen door
Marine zou
zou worden
worden afgezien.
afgezien.
der
door de
de Marine
Mede zijn
zijn thans
thans natuurlijk
natuurlijk uit
uit het
hetgewijzigd
gewijzigdWetsontwerp
Wetsontwerp
alle
uitgaven voor
voor de'
déMarine
Marineverdwenen,
verdwenen, en
en staan
staan wij
wij nu
nu voor
voor
alle uitgaven
eene
aanvraag van
van ten
ten hoogste
hoogste1212millioen,
millioen,ter
terverbetering
verbetering
eene aanvraag
van
de kustverdediging.
kustverdediging.
van de
Blijkens
Memorie van
van Toelichting
Toelichting zal
zaldie
dieverbetering
verbetering
Blijkens de
de Memorie
zich thans
thans bepalen
bepalen tot:
tot:
zich
a. het
het bouwen
bouwen van
vaneen
eenfort
fortbijbij
Vlissingen,geraamd
geraamd op
op
'Vlissingen,
ff 5,360,000
5,360,000;;
b.
verbeteren van
het fort
fort Kijkduin
Kijkduin in de
de stelling
stelling van
van
het verbeteren
van het
b. het
den Helder
Helder geraamd
geraamd op
op ff 4,760,000;
den
4,760,000 ;
vermeerderen van
van de
devuuruitwerking
vuuruitwerkingvan
vande
depantser,
pantser~
c. het vermeerderen
forten
Hoek van
van Holland,tbij
Holland, bijIJmuiden
Ijmuiden en
en op
op
forten aan
aan den
den Hoek
de
Harssens, waarvoor
waarvoor wordt
geraamd de
som van
van
de Harssens,
wordt geraamd
de som
730,000.
j 730,000.
diedrie
drievoorzieningen
voorzieningenbedraagt
bedraagtalzoo
alzoohet
hetgeraamde
geraamde
Voor die
bedrag ff 10,850,00,
10,850,00, waarvoor
de Wet
Wetvast
vast teteleggen
leggen
bedrag
waarvoorhet
het in
in de
maximum bedrag
uitgaven wordt
gesteld op 12
12millioen
millioen
maximum
bedrag der
der uitgaven
wordt gesteld
gulden.
12millioen
millioenzal
zaleen
eenfonds
fondsworden
worden
Voor dit
dit bedrag
bedrag van
van 12
Voor
ingesteld
den voet
voetals
alsininhet
hetoorspronkelijke
oorspronkelijkeWetsontwerp
Wetsontwerp
ingesteld op den
werd
Terwijl de
de uitvoering
uitvoering der
der sub
sub aat/m
tlm c vermelde
werd beoogd. Terwijl
werken -— dus
dus het
het besteden
besteden van
van het
hetdoor
doordedeschatkist
schatkistbij
bij
werken
12 millioen
millioen(feitelijk
(feitelijk
verstrekte bedrag van hoogstens 12
voorschot verstrekte
10,850,000) —
- in
5 jaren
geschieden,wordt,
wordt,voor
voor de
de
fj 10,850,000)
in 4 5á jaren
zalzal
geschieden,
verrekening
middel van
van gemeld
gemeld fonds,
fonds, een
een
verrekeningvan
van die
die som
som door middel
tijdvak
van 25
25 jaren
jaren aangenomen
aangenomen 1,gedurende
gedurendewelk
welktijdvak,
tijdvak,
tijdvak van
voor rente
rente en
en aflossing,
aflossing, eene
eenejaarlijksche
jaarlijksche annuïteit
annuïteitvan
vanf6oo,000
f 600,000
wordt gevorderd,
gevorderd, dus
dusaan
aanrente
rente alleen,
alleen,
14,984,486) wordt
(totaal ff 14,984,486)
4,134,486. Of
berekend
V, %,
70, de
de som
som van
van ff 4,134,486.
Of deze
deze finan,
finanberekend ad
ad 33'/1
tieële regeling
regeling voor
voor het
het Rijk
Rijk voordeelig
voordeelig is,
is, moge
moge door
doormeer
meer
tieële
bevoegden worden
worden beoordeeld.
beoordeeld. Dezerzijds
Dezerzijds wordt
wordtaan
aande
dewijze
wijze
bevoegden
waarop
vroeger onze
onze 44pantserforten
pantserforten zijn
zijntot
totstand
standgebracht
gebracht
waarop vroeger
de voorkeur
voorkeur gegeven.
gegeven. Immers
Immers de Nederlandsche
N ederlandsche natie
natie en de
de
N ederlandsche volksvertegenwoordiging
volksvertegenwoordigingininaanmerking
aanmerkingnemende,
nemende,
Nederlandsche
Witt dat
dat nl.,
nl., de
de
en
gedachtig aan
aan het
het gezegde
gezegde van
van Joh.
Joh. de
de Wift
en gedachfig
t

1. Bij
Bij het oorspronkelijk
oorspronkelijk wetsontwerp
wetsontwerp werd,
werd. voor
voorhet
hettotaalbedragvanf44.622.780.
totaal bedrag van f44,622,780,
22jaren,
jaren. tervviji
terwijl onder
onder die som,
som. voor
voor rente ad 3v4
31/4
tijdvak aangenomen
aangenomen van
van 22
een tijdvak
bedrag van
van ff 6.251.710
begrepen.
6,251,710 was begrepen.
een bedrag
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aard
en de
de
aard der
der Hollanders
Hollanderszoodanig
zoodanigisisdat,
dat,als
als hun
hun de
de nood
nood en
zijweinig
weiniggeneigd
geneigd
gevaren niet
niet duidelijk
duidelijk voor
voor oogen
oogenstaan,
staan, zij
gevaren
zijn voor
voor eigen
eigen veiligheid
veiligheidbehoorlijk
behoorlijkzorg
zorgtetedragen,
dragen, wordt
wordt
zijn
met reden
reden gevreesd
gevreesd dat
dat de
de2525jaren,
jaren,welke
welkezullen
zullenverloopen
verloopen
met
-± 12
12 millioen
alvorens
voorschot van
van ±
millioen zal
zal zijn
zijn aan,
aan~
alvorens het
het voorschot
gezuiverd,
zullen voorbijgaan,
voorbijgaan, zonder
zonder dat
dat verder
verder iets
iets zal
zal
gezuiverd, ook zullen
geschieden
om onze
onze kustverdediging,
kustverdediging, die,
die, na
na uitvoering
uitvoering van
van
geschieden om
de hierboven
hierboven sub
sub a b
nog steeds
steeds
bedoeide voorzieningen, nog
b en c bedoelde
gebrekkig
zal blijven,
blijven, inineenigszins
eenigszinsvoldoenden
voldoendentoestand
toestand tete
gebrekkig zal
brengen. Bij
aanneming van
het nieuwe
nieuwe Wetsontwerp
Wetsontwerp zal
zal
brengen.
Bij aanneming
van het
slechts
eene verbetering
verbetering der
derkustverdediging,
kustverdediging, «dans
«dans les
les prix
prix
slechts eene
doux»
zijn verkregen,
verkregen, waarmede
waarmede echter
echter 's lands
defensiever.
doux» zijn
lands defensiever,
gebaat, en
enmet
metreden
redenmoet
moetgevreesd
gevreesd
mogen niet voldoende
voldoende isis gebaat,
mogen
worden dat
dat die
diewet
wetalsdan
alsdandedekapstok
kapstokzal
zalzijn,
zijn,waaraan,
waaraan, in
in
worden
25 jaren,
jaren, elke
elkeverbetering
verbetering van
van onze
onzekust,
kust.
de
eerstvolgende 25
de eerstvolgende
Dit nu
nuisisbezwaarlijk
bezwaarlijktete
verdediging zal
worden opgehangen.
opgehangen. Dit
verdediging
zal worden
Regeering moge
moge in
indedeKamer
Kamerbeweren
beweren
verantwoorden.
verantwoorden.De
De Regeering
dat
door deze
deze wet
wetniets
nietsgepraejudicieerd
gepraejudicieerd wordt
wordt;; dat
dat ook
ook de
de
dat door
overige in
in het
hetoorspronkelijk
oorspronkelijk Wetsontwerp
Wetsontwerp voorgestelde
voorgestelde ver,
ver.
overige
beteringen gaandeweg
gaandeweg zullen
zullen worden
worden uitgevoerd,
uitgevoerd, doch
doch men
men
beteringen
dat meer
meerals
alseen
eengezegde,
gezegde,waarmede
waarmedelastige
lastigevragers
vragers
beschouwe dat
met
kluitje in
in het
het riet
rietworden
wordengezonden.
gezonden.
met een kluitje
Ook
de Memorie
Memorie van
van Antwoord
Antwoord bevat
bevat op
op bl.
bI. 22 eene
eene ver,
ver.
Ook de
klaring in
denzelfden zin.
zin. Men
Men leest
leestdaar
daar:: tAl
«Aldededaarmede»
daarmede»
klaring
in denzelfden
(bedoeld
wordt de
de 25
25 millioen
millioen van
vanhet
hetoorspronkelijk
oorspronkelijk Wets,
Wets.
(bedoeld wordt
ontwerp)
«beoogdevoorzieningen
voorzieningenzijn
zijnvoor
voorons
onsdefensiewezen
defensiewezen
ontwerp) tbeoogde
duurtot
totuitvoering
uitvoeringmoeten
moeten
«van beteekenis
beteekenis en
zullen op
op den
denduur
«van
en zullen
«komen.
hebben echter
echter niet
niet dezelfde
dezelfdemate
matevan
vanurgentie.»
urgentie.»
«komen. Zij hebben
Op den
den duur
duur?
Adcalendas
calendasgraecas
graecas?
? Ad
?
Iets verder
verder leest
leest men
menaldaar
aldaar::
vol~
«Wanneer te
te Vlissingen
Vlissingen en
en op
op Kijkduin
Kijkduin een
een krachtig,
krachtig, vol,
tWanneer
«gens
de eischen
eischen des
destijds
tijdsingericht
ingerichtenenbewapend
bewapendfort
fortzal
zalzijn
zijn
«gens de
«tot stand
stand gekomen,
gekomen, en
en de
devuuruitwerking
vuuruitwerkingder
derbestaande
bestaandepantser,
pantser_
ttot
Hoek van
van Holland,
Holland, IJmuiden,
IJmuiden, en
en op
op de
deHarssens
Harssens
«forten te
te Hoek
tforten
«zal zijn
zijn vermeerderd
vermeerderd door
door verhooging
verhooging van
van de
devuursnelheid
vuursnelheid
«zal
«e:l
wijziging van
van dedemunitie,
munitie,dan
danzal
zaldaardoor
daardoor reeds
reeds eene
eene
«en wijziging
«groote verbetering
defensie
aan
de
zeezijde
verkregen
<<groote
verbetering der
der defensie aan de zeezijde verkregen
«zijn
zal de
detoekomst
toekomstmet
metmeer
meervertrouwen
vertrouwenkunnen
kunnenworden
worden
((zijn en
en zal
«te
gezien.»
(de gemoet gezien.»
Indien men
zich den
dentoestand
toestand van
vanonze
onzekustverdedigings,
kustverdedigings_
men zich
werken
voor oogen
oogenstelt,
stelt,isishet
hetniet
nietmogelijk
mogelijkmet
metbovenstaande
bovenstaande
werken voor
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verzekering
te stemmen,
stemmen, en
enmoet
moeternstig
ernstigworden
wordenbetwijfeld
betwijfeld
verzekering in te
of met
met de
devoorgenomen
voorgenomenvoorzieningen
voorzieningen mag
magworden
wordenvolstaan.
volstaan.
houdingder
derRegeering
Regeeringis isinindeze
dezeaangelegenheid
aangelegenheidwerkelijk
werkelijk
De houding
zij, met
met den
den meesten
meesten
eenigszins bevreemdend.
bevreemdend. In
In1910
1910verklaarde
verklaardezij,
nadruk, dat voorziening
voorziening in
in den
dentoestand
toestandder
derkustverdediging
kustverdediging
nadruk,
niet
langer behoort
behoort te
te worden
wordenuitgesteld,
uitgesteld, en
endat
datde
detegen.
tegenniet langer
woordige onvoldoende
onvoldoende toestand
toestandonzer
onzerweermiddelen
weermiddelen aan
aan de
de
woordige
zeezijde een
gevaar oplevert
oplevert dat
dat niet
niet langer,
langer, dan
danbepaald
bepaald
zeezijde
een gevaar
onvermijdelijk
mag worden
worden bestendigd.
bestendigd. En
En in
in 1912
1912 ver.
veronvermijdelijkis,is, mag
stelt voor
voor alleen
alleen het
hetfort
fort
andert
Regeering van
richting en stelt
andert de
de Regeering
van richting
Kijkduin
bij den
den Helder
Helder te
te verbeteren,
verbeteren, en een
een fort
fort bij
bij Vlis.
VlisKijkduin bij
singen
bouwen, dus
dusdedebeide
beide
uithoekeneenigermate
eenigermate te
te
singen te bouwen,
uithoeken
voorzien, doch
doch laat
laat verder
verder onze
onze geheele
geheele kust,
kust, en
en vooral
vooral juist
juist
voorzien,
daar,
waar de
de toegangen
toegangenuit
uitzee
zeenaar
naarhet
hethart
hartdes
deslands
landsvoeren,
voeren,
daar, waar
Want aan
aandedevermeerderde
vermeerderde
beslist onvoldoende
onvoldoende verzekerd.
verzekerd. Want
beslist
vuuruitwerking der
bestaande pantserforten
pantserforten hechte
hechte men
men
vuuruitwerking
der 3 bestaande
geen groote
groote waarde,
waarde, zooals
zooals hieronder
hieronder zal
zalworden
wordenaangetoond.
aangetoond.
Begrijpe
Waarlijk, de
de tijden
tijden zijn
zijn ernstig
ernstig en
en ge.
geBegrijpe wie
wie het
het kan
kanI Waarlijk,
vaarlijk
oogenblik kan,
kan, in
in het
hettot
totde
detanden
tanden
vaarlijk genoeg,
genoeg, want
want elk
elk oogenblik
gewapend Europa,
Europa, eene
eene uitbarsting
uitbarsting van
van de
de reeds
reeds lang
lang opge.
opge.
gewapend
zij,die
diealsdan
alsdanbouwen
bouwen
hoopte
brandstof ontstaan.
ontstaan. En
En wee
wee zij,
hoopte brandstof
ofop
opden
denonder.
onder.
willen op
op de
deondersteuning,
ondersteuning, op
op de
de hulp,
hulp, of
willen
Degeschiedenis
geschiedenis isis
lingen
naijver van
van andere
andere mogendheden.
mogendheden. De
lingen naijver
daar
om tetebewijzen
bewijzenwat
watmen
menvan
vananderen
anderenverwachten
verwachtenkan.
kan.
daar om
Een volk,
volk, dat
datniet
nietalle
allemogelijke
mogelijkekrachten
krachteninspant
inspant
om,
Een
om,
in in
de de
onrustige tijden
tijdenwaarin
waarinEuropa
Europaverkeert,
verkeert,
zijne
onafhankelijk:
zijne
onafhankelijk.
heid te
te verzekeren,
verzekeren, verliest
verliesthet
hetrecht
rechtvan
van
eigen
nationaal
eeneen
eigen
nationaal
bestaan.
bestaan.
Blijkens
«Nota betreffende
betreffende de
de kustverdediging»
kustverdediging» lag
laghet,
het,
Blijkens de o:Nota
in 1910,
1910, in
in de
debedoeling
bedoelingder
derRegeering,
Regeering,ten
tenbehoeve
behoeveder
derkust.
kustdefensie, de noodige
noodigevoorzieningen
voorzieningentetetreffen
treffen:
defensie,
:
in de
de stelling
stelling van
van den
denHelder
Helder;
;
bij IJmuiden
IJmuiden;;
aan
den Hoek
Hoek van
van Holland
Holland;;
aan den
aan de Goereesche
Goereeschezeegaten
zeegaten;;
aan
en 't Volkerak
Volkerak;;
aan
Hollandsch Diep en
aan het
het Hollandsch
aan
Wester-Schelde.
aan de Wester.Schelde.
Uit de
detottotdusver
dusver
verschenenofficieële
officieëlebescheiden
bescheiden en
en uit
uit
verschenen
verschillende tijdschriftartikelen,
tijdschriftartikelen, verhandelingen
verhandelingen en
enbrochures
brochures
verschillende
voldoendegebleken
geblekendat
dathet
hetoorspronkelijk
oorspronkelijkplan,
plan,ten
tenopzichte
opzichte
is voldoende
van
stelling van
van den
den Helder,
Helder, omvatte
cene verbetering, -—
omvafte eene
van de stelling
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totale omwerking
eigentlijk
eene totale
omwerking —
- van
van het
hetfort
fortKijkduin,
Kijkduin,dat
dat
eigentlijk eene
voorzien zou
worden van
van 22koepels,
koepels,elk
elkbewapend
bewapend met
met 22
voorzien
zou worden
28 cM.
cM.L/40,
L/4(), terwijl
terwijl ook
ook op
ophet
hetfort
fortErfprins
Erfprins
kanonnen
van 28
kanonnen van
één
koepel met
metzwaar
zwaargeschut
geschutzou
zouworden
wordenopopgesteld.
gesteld.Behalve
Behalve
ién koepel
de twee
twee genoemde
genoemde forten
forten en
en het
hetfort
fortopopdedeHarssens,
Harssens,aan
aanden
den
ingang
haven van
van het
hetNieuwediep,
Nieuwediep,treft
treftmen
menininde
destelling
stelling
ingang der haven
van den
den Helder,
Helder, aan
aan de
dezeezijde,
zeezijde,nog
nogmeerdere
meerdereversterkingen
versterkingen
van
aan,
b.v. de
dewerken
werkenKaap,Hoofd,
Kaap.Hoofd,Vischmarkt,
Vischmarkt,Oostbafterij
Oostbatterij
aan, als b.v.
en Wierhoofd.
Wierhoofd. De
De omstandigheid
omstandigheid dat,
dat, voor
voordedeverbetering
verbetering
en
van
stelling van
van de
dezeezijde,
zeezijde,blijkens
blijkensmeergenoemde
meergenoemde Nota,
Nota,
van de stelling
eene
som was
was uitgetrokken
uitgetrokken van
van ruim
ruim 99 millioen,
millioen,doet
doetmet
metreden
reden
eene som
vermoeden
het in
indedebedoeling
bedoelinglaglag
ook
laatstvermelde
vermoeden dat
dat het
ook
laatstvermelde
werken,
mede wat
wathunne
hunnebewapening
bewapeningbetreft,
betreft,teteverbeteren,
verbeteren,
werken, mede
aangezien
genoemde Nota, geheel
geheel onvoldoende
onvoldoende
aangezien deze,
deze, volgens
volgens genoemde
en
verouderd, zoomede
zoomede gebrekkig
gebrekkig opgesteld
opgesteld en
en gedekt
gedekt was.
was.
en verouderd,
Bij de
de nieuwe
nieuwevoorstellen
voorstellendaarentegen
daarentegen zal
zalalleen
alleen het
hetfort
fort
Bij
Kijkduin
verbeterd worden,
worden,waarvoor
waarvoor eene
eenesom
somvan
van f 4,760,000
Kijkduin verbeterd
wordt
uitgetrokken. Alle
Alle andere
andere door
door deze
dezezelfde
zelfdeRegeering
Regeering
wordt uitgetrokken.
vóór 22jaren
jaren voorgestelde
voorgestelde en
en toen
toen dringend
dringend noodig
noodig geoordeelde
geoordeelde
vó6r
verbeteringen
de verschillende
verschillende werken
werken en
en van
van hunne
hunne onvol,
onvol.
verbeteringen van de
doende
bewapening en
en gebrekkige
gebrekkige opstelling
opstelling en
en dekking
dekking en
en
doende bewapening
gemis
aan de
de noodige
noodigehulpmiddelen
hulpmiddelen voor
vooreene
eenegoede
goedevuuruit,
vuuruit.
gemis aan
werking,
blijven achterwege
achterwege!
werking, blijven
sommigen wordt
wordt wel
wel eens
eensbetoogd
betoogddat
datde
destelling
stellingvan
van
Door sommigen
Met deze
deze meening
meening stemt
stemt
den Helder
Helder eigentlijk
eigentlijk•. onnoodig
den
onnoodig is. Met
Regeering blijkbaar
blijkbaar niet
en dat
dat wel
welop
opgoede
goedegronden.
gronden.
de Regeering
niet in,
in, en
Zoolang v,-ij
wij nog eenige
eenige pantserschepen
pantserschepen beziften
bezitten die,
die,alalzijn
zijn ze
ze
niet
tegen de
deDreadnoughts
Dreadnoughtsvan
vanandere
andere mogendheden
mogendheden opge,
opgeniet tegen
toch nog
nogininde
devaarwaters
vaarwaters van
van de
de stelling
stellinggoede
goedediensten
diensten
wassen, toch
kunnen
aldaar ook als
als soutiens
soutiens voor
voor de
de torpedo,
torpedo.
kunnen bewijzen
bewijzen en
en aldaar
booten kunnen
kunnen dienen,
dienen, zullen
haven en de
de reede
reede van
van het
het
booten
zullen de
de haven
voor ons
onssteeds
steedsnoodig
noodigblijven
blijvenals
alsgoede
goedeoperatie,
operatie.
Nieuwediep voor
alsuitvalshaven
uitvalshaven voor
vooronze
onzetorpedo,
torpedo.
basis
voor onze vloot
vloot en
enals
basis voor
Ookzonder
zondervloot
vloot
echtermoeten
moetenwij
wijaldaar
aldaar
en onderzeebooten.
onderzeebooten. Ook
echter
onze
neutraliteit handhaven
handhaven en
en dan
dan moet
moetnatuurlijk
natuurlijk gezorgd
gezorgd
onze neutraliteit
worden dat
dat eene
eenevreemde
vreemdemogendheid
mogendheidgeen
geengebruik
gebruikkan
kanmaken
maken
Dewerf
werf
van de
de vaarwaters
vaarwaters ininde
destelling
stellingen
envan
vande
dereede
reedealdaar.
aldaar. De
zal voorts
voorts wel
wel steeds
steeds noodig
noodig zijn
zijn voor
voorhet
hetdoen
doenvan
vanherstel,
herstel.
zal
lingen aan
aan schepen,
schepen, torpedo,
torpedo. en
enonderzeebooten.
onderzeebooten. En
En dit
dit te
te
lingen
meer indien
indien de
dewerf
werfteteAmsterdam
Amsterdamwordt
wordtopgeheven.
opgeheven. En
En mocht
mocht
meer
een rechtstreeksche
rechtstreekse he aanval
aanval op
op ons
onsland
landplaats
plaatsvinden,
vinden,
ooit een

r

10

DE VERBETERING
VERBETERING DER
DER KUSTVERDEDIGING.
KUSTVERDEDIGING.

en
kon alsdan
alsdan den
denHelder
Heldermet
met
zijnereede,
reede,zijne
zijnehaven
haven en
en
en kon
zijne
zijne werf
werf niet
nietdegelijk
degelijkverdedigd
verdedigd en
enhet
hetbezit
bezitdaarvan
daarvan den
den
zijne
vijand
belet worden,
worden, dan
danzou
zoudeze
dezealdaar
aldaareen
eenuitstekende
uitstekende
vijand niet belet
operatiebasis
de stelling
stelling van
vanAmsterdam
Amsterdam vinden.
vinden. De
De
operatiebasis tegen
tegen de
noodzakeliJkheid van het
het bezit
bezitvan
vangoede
goedeverdedigingswerken
verdedigingswerken
noodzakeliikheid
in de
destelling
stellingvan
vanden
denHelder
Helderwordt
wordtdan
danook
ookvrij
vrijalgemeen
algemeen
in
erkend.
voornaamste vaarwater,
vaarwater, dat
uit zee naar
naar de reede
reede van
van
Het voornaamste
dat ttit
den
Helder voert
voert en
en dat
dat door
doorschepen
schepenvan
vangrooten
grootendiepgang
diepgang
den Helder
bevaren kan
het Schulpengat.
Schulpengat. Dit
Ditvaarwater,
vaarwater, gaande,
gaande.
bevaren
kan worden, is het
in breedte
breedteafnemende,
afnemende, loopt
loopt langs
langs het
hetfort
fortKijkduin
Kijkduin en
en
weg in
Hoofd,vereenigt
vereenigtzich
zichaldaar
aldaarmet
methet
hetBreewijd,
Breewijd,
verder langs Kaap Hoofd,
en
voert, onder
onder den
dennaam
naamvan
vanHelsdeur
HelsdeurenenMarsdiep,
Marsdiep,naar
naar de
de
en voert,
reede. De toestand
toestand van
van het
het Schulpengat
Schulpengat is
is van
van dien
dienaard
aard dat
dat
reede.
groote
schepen, wegens
wegens de
debetrekkelijk
betrekkelijk smalle
smalle vaargeul
vaargeul en
ende
de
groote schepen,
vereischte
worden op
opkorten
kortenafstand
afstandlangs
langs
vereischte diepte,
diepte, gedwongen worden
werken Kijkduin
Kijkduin en Kaap
Kaap Hoofd
Hoofdtetepasseeren.
passeeren. De
Deoverige
overige
de werken
toegangen
Westzijde, als
als het
het Westgat
Westgat en
en het
het Molen,
Molen.
toegangen aan
aan de
de Westzijde,
gat,
zijn voor
voor groote
grooteschepen
schepenniet
nietbevaarbaar.
bevaarbaar.
gat, zijn
Afsluiting
van het
hetSchulpengat
Schulpengat door
dooreen
eensterk
sterkbewapend
bewapend
Afsluiting van
fort
dus noodig,
noodig, hetzij
hetzij men
men die
dieafsluiting
afsluitingbij
bijKaap
Kaap Hoofd
Hoofd
fort is dus
(fort
Erfprins) dan
dan wel
wel bij
bijKijkduin
Kijkduinofofopopeen
eenzuidelijker
zuidelijker
(fort Erfprins)
gelegen
punt der
der duinenreeks
duinenreeks wenscht.
wenscht. De
Deafsluiting
afsluitingbij
bijKaap
Kaap
gelegen punt
Hoofd heeft
heeft het
het voordeel
voordeel dat
datde
detoegang
toegangdoor
doorhet
hetSchulpen,
Schulpen.
en dat
dat de
deschepen
schepen
gat naar
naar de Helsdeur
Helsdeur aldaar
aldaar het
het smalst
smalst is, en
gat
Het
dus vlak
vlak onder
onder den
denwal
waldedeversterking
versterkingmoeten
moetenpasseeren.
passeeren. Het
fort Kijkduin
Kijkduin is
in de
deduinen
duinengelegen,
gelegen, Kaap
Kaap Hoofd
Hoofd ligt
ligt
fort
is hoog in
daarentegen
laag,
zoodat
men
bij
dit
werk
veel
meer
beducht
daarentegen laag, zoodat men bij dit werk veel meer beducht
moet zijn
zijn voor
voor het
hetgevaar
gevaardat,
dat,ten
tenopzichte
opzichteder
derinwendige
inwendige
moet
veiligheid
van het
het fort,
fort, van
vanboven
bovendreigt,
dreigt,hetzij
hetzijvan
vanvuur
vuurvan
van
veiligheid van
licht geschut
geschut uit
uitdedemarsen
marsenvan
vanvijandelijke
vijandelijkeschepen,
schepen,hetzij
hetzijvan
van
springstukken
kogels van
vangranaten
granatenen
engranaatkartetsen.
granaatkartetsen. Dit
springstukken en kogels
gevaar is niet
niet denkbeeldig
denkbeeldig en
enveroorzaakt
veroorzaakt dan
dan ook dat,
dat, bij
bij
gevaar
laaggelegen forten,
forten, beslist
beslist koepels
koepelsnoodig
noodigzijn
zijnVoor
voorde
dedekking
dekking
laaggelegen
bij hoog,
hoog.
geschut en
enbedieningsmanschappen
bedieningsmanschappen ;; terwijl
terwijl men
men bij
van geschut
gelegen
forten dikwerf
dikwerf met
met de
deaanwending
aanwendingvan
vanvuurmonden
vuurmonden
gelegen forten
ofduikaffuiten
duikaffuiten kan
kan volstaan,
volstaan, indien
indien althans
althans
onder
schilden of
onder schilden
dusdaardoor
daardoor
het te
te bestrijken
bestrijken schootsveld
schootsveld niet
niet groot
groot is,
is, enendus
het
aanwending van
van koepels
koepels niet
niet noodig
noodigmaakt.
maakt.
de aanwending
De Commissie
Commissie van
vansamenwerking
samenwerking van
van Land,
Land. en
en Zeemacht
Zeemacht
had,
blijkens
het
gestelde
op
blz.
2
van
de
Memorie
van Toe,
Toe.
had, blijkens het gestelde op blz. 2 van de Memorie van

DE VERBETERING
VERBETERING DER
DER KUSTVERDEDIGING.
KUSTVERDEDIGING.

11

lichting
lichting tot het
het oorspronkelijk
oorspronkelijk Wetsontwerp,
Wetsontwerp, voor
voor het
het fort
fort
opstelling van
van de
de vuurmonden in koepels
koepels
Kijkduin niet eene opstelling
De overweging
overweging dat
dat het
het fort
fort Kijkduin zoo
zoo hoog
hoog
gekozen. De
gekozen.
gelegen is als
als geen
geenvan
vande de
andere
bestaandeforten,
forten, heeft
heeft
gelegen
andere
bestaande
door
hierop
waarschijnlijk invloed
hierop waarschijnlijk
invloed uitgeoefend,
uitgeoefend, terwijl
terwijl uit
uit de door
haar
gekozen
opstelling
blijkt
dat
zij
aan
de
vuurmonden
op
haar gekozen opstelling blijkt dat zij aan de
Kijkduin een
meer beperkt
beperkt schootsveld
schootsveld had
had toegedacht.
toegedacht. Eene
een meer
veel goedkooper dan
die in
in
opstelling onder
opstelling
onder schilden
schilden is
is ook veel
dan die
zij op
op fort
fort Erfprins
een koepel.
koepel. Daarentegen
Daarentegen wilde
Erfprins een koepel
een
wilde zij
met zwaar
zwaar geschut en
en zeer
zeer uitgebreid
uitgebreid schootsveld
schootsveldplaatsen.
plaatsen.
met
bedrag, door de
de Regeering in het oorspronkelijk Wets.
Het bedrag,
Wets,
ontwerp voor de
de stelling
stellingvan
vanden
denHelder
Helderuitgetrokken,
uitgetrokken,recht,
recht.
ontwerp
onderstelling dat
dat door
door haar
haar toenmaals niet
alleen
niet alleen
vaardigt de onderstelling
de
afsluiting van
van het
het Schulpengat voor groote schepen
werd
de afsluiting
schepen werd
datook
ookvoorzieningen
voorzieningenwerden
werdengetroffen
getroffen tegen
tegen
beoogd, doch
doch dat
beoogd,
voor de
de stelling
stelling van
van den
den Helder
Helder aan
aan de
de
nevendoelen, welke
nevendoelen,
welke voor
zeezijde gevaarlijk
gevaarlijk kunnen zijn. Immers minder zware schepen,
behoeven niet
niet het
het Schulpengat te kiezen
kiezen
enz. behoeven
torpedobooten, enz.
langs andere
andere toegangen
toegangen tot
tot de
de reede door"
doch kunnen
kunnen ook langs
doch
door,
dringen. Daarvoor is eene opstelling van lichter
lichter snelvuurgeschut
dezware
zwarekanonnen
kanonnen tegen
tegen
niet aangaat
aangaat met
metde
omdat het niet
noodig, omdat
of torpedobooten te
gaan schieten.
schieten.
licht
kwetsbare doelen
licht kwetsbare
doelen of
te gaan
krachten voor betere
betere doelen
doelen
moeten hunne krachten
Die vuurmonden moeten
bewaren.
Thans wordt,
wordt, uit
uit het
het geheele samenstel
voorzieningen
Thans
samenstel der voorzieningen
door de
de Regeering
jaren geleden
geleden voorgesteld,
voorgesteld, door
door den
den
door
Regeering 22 jaren
tegenwoordigen Minister
Oorlog allêên
fort Kijkduin
Minister van
van Oorlog
alkén het fort
omvoor
voorverbetering
verbeteringininaanmerking
aanmerkingtetekomen
komenen
enzullen
zullen
gekozen om
dus alle
alle andere
andere voorzieningen
voorzieningen -— aan welke het verbeterde fort
Kijkduin niet
kan voldoen —
- en
meer bepaald
bepaald ook de
de ver.
niet kan
en meer
ver,
de achterlijke
achterlijke en
en verouderde
verouderde bewapening
bewapening der
der
vanging van
van de
overige werken
werken door
doorenkele
enkele nieuwere
nieuwere vuurmonden, ad calendas
graecas worden uitgesteld.
graecas
voorstellen, alleen
alleen «hand,
«hand.
De Regeering heeft, met hare nieuwe voorstellen,
het oog.
oog. Bij
Bij een
een oorlog tusschen
having onzer
onzer neutraliteit» op
op het
naburige Rijken,
aanvang geen
geen bepaalde tegen
naburige
Rijken, waarbij
waarbij in
in den aanvang
dus
ons gerichte
gerichte vijandelijke
vijandelijke aanval
aanval te
te vreezen is,
moeten wij
wij dus
is, moeten
beleften
beletten dat
een der
der oorlogvoerende partijen
partijen met
hare vloot
dat een
met hare
van de
van
de uitmuntende
uitmuntende reede van
van den
den Helder
Helder wil gebruik maken
maken
voor een
een of
ofander
ander door
doorhaar
haarbeoogd
beoogddoel.
doel.Elke
Elkekrachtdadige
krachtdadige
poging daartoe,
daartoe, door
dooreen
eender
derstrijdende
strijdende partijen
poging
pattijen aangewend,
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wordt echter
en doet deze
wordt
echter schending
schending der
der neutraliteit
neutraliteit en
deze wellicht
wellicht
spoedig in
spoedig
in den
denoorlogstoestand
oorlogstoestand overgaan.
overgaan. Zeer
Zeerbehartigens,
behartigens.
waardig
hetgeen de
deRegeering
Regeering inin1910
1910verklaarde
verklaarde in
in hare
hare
waardig is hetgeen
eNota betreffende
«Nota
betreffende de
dekustverdediging»
kustverdediging»::
«Slechts eene organisatie
«Slechts
ons weerstelsel
weerstelseldie
die—
- naar
naar den
organisatie van ons
onafhankelijk~
«eisch
Grondwet—
- «de
«dehandhaving
handhavingvan
van de
deonafhankelijk,
«eisch der Grondwet
«heid
van het
het Rijk»
Rijk»enen«de
«deverdediging
verdedigingvan
vanzijn
zijngrondgebied»
grondgebied»
«heid van
«tot
het uiterste
uiterste als
als einddoel
einddoel heeft
heeften
endie
dieininhaar
haarvermogen
vermogen
«tot het
«en
proportiën aan
dat hooge doel
doel geëvenredigd
geëvenredigd is,
is, kan
kan ons
ons
«en proportiën
aan dat
«eerbiediging
onzer
internationale
positie
en
veiligheid
tegen
«eerbiediging onzer internationale positie
veiligheid tegen
«lichtvaardige bedreiging of
of ongewettigde
ongewettigdeinmenging
inmengingverzekeren.
verzekeren.
«N
aar het
het gevoelen
gevoelender
derRegeering
Regeeringmoet
moetdus,
dus,bij
bijhet
hetberamen
beramen
«Naar
«van
de ininhet
hethierna
hiernavolgende
volgendetetebehandelen
behandelenmiddelen
middelen ter
ter
«van de
«verdediging
zeezijde, zoowel
zoowel de
dehandhaving
handhaving der
der
«verdediging naar
naar de
de zeezijde,
«neutraliteit als
als de afweer
«neutraliteit
afweer van
van een
eenrechtstreekschen
rechtstreekschen aanval
aanval in
in
het oog
het
oog worden
worden gehouden.»
gehouden.»
Dat aan
aan deze
deze door
doordedeRegeering
Regeeringgestelde
gesteldeimperatieve
imperatievevoor,
voor$
waarde
hare nieuwe voorstellen voor
waarde hare
voor de
de kustverdediging
kustverdedigingzouden
zouden
voldoen,
wordt ten
ten emstigste
ernstigste betwijfeld
betwijfeld en
en wel
wel ininde
deeerste
eerste
voldoen, wordt
plaats
wat de stelling
plaats wat
stelling van
van den
den Helder
Helderbetreft.
betreft.
Bij de
de bespreking
bespreking van
van de
deverdediging
verdedigingdezer
dezerstelling
stellingspeelt
speelt
Bij
in den
den regel
regeldedemogelijkheid
mogelijkheidvan
vanbeschieting
beschietingder
derwerf
werfvan
van
in
vermeendat
datvoor
vooreen
een
het Schulpengat
Schulpengat eene
eene groote
groote rol.
rol.IkIkvertneen
uit het
zoodanige beschieting
beschieting weinig gevaar
gevaar bestaat.
bestaat. Eene
Eenestrijdende
strijdende
zoodanige
partij, die er
erniet
niettegen
tegenopziet
opzietonze
onzeneutraliteit
neutraliteitteteschenden
schenden
partij,
om in
in het
het bezit
bezit tetekomen
komenvan
vanden
denHelder
Helderenenzijne
zijnereede,
reede, zal
zal
om
voorzeker ook
wel wenschen
wenschen de
de werf
werfmet
metzijne
zijnetalrijke
talrijke hulp,
hulp.
voorzeker
ook wel
door haar
haarbeoogde
beoogdedoel
doelongeschonden
ongeschonden
middelen
voor het
middelen voor
het door
dus niet
niet voor.
vooraf
werf beschieten
beschieten en
en ver,
verbewaren en
zal dus
te bewaren
en zal
af de werf
Wilvoorts,
voorts,bijbijeen
een
rechtstreekschenaanval
aanvalop
opons
onsland,
land,
nielen. Wil
rechtstreekschen
aanvaller zich
zich meester
meester maken
maken van
van den
den Helder
Helder ten
ten einde
einde
de aanvaller
vasten voet
voet ininNoordholland
Noordhollandtetekrijgen,
krijgen,b.v.
b.v.voor
voorzijne
zijneverdere
verdere
vasten
operatiën tegen
tegen de
de stelling
stellingvan
vanAmsterdam,
Amsterdam,dan
danzal
zaldie
dievijand
vijand
operatiën
voorzeker eene
eene vernieling
vernieling der
der werf
werf niet
niet ininzijn
zijnbelang
belangachten,
achten,
voorzeker
integendeel trachten
trachten die
dietetesparen,
sparen,omdat
omdathijhijdaarin
daarinzeer
zeer
doch integendeel
hulpmiddelenaantreft
aantreft voor
voorzijne
zijneverdere
verderebedoelingen.
bedoelingen.
goede hulpmiddelen
beidegevallen
gevallenis iseene
eenebeschieting
beschietingder
derwerf
werfweinig
weinigtetevreezen.
vreezen.
In beide
fort Kijkduin
Kijkduin kan
kan ook
ookdie
diebeschieting
beschietingniet
nietbeleften,
beletten, want
want
Het fort
vijandelijke schepen
schepen kunnen
kunnen op
op zoo
zoogrooten
grootenafstand
afstand hun
hun
de vijandelijke
op de
dewerf
werfafgeven
afgevenenenzich
zichbovendien
bovendiendoor
doordededuinenrij
duinenrij
vuur op
zij door
doordedekanonnen
kanonnenvan
vanKijkduin
Kijkduin
gedekt opstellen,
opstellen, dat
dat zij
zoo gedekt
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niet gedeerd
gedeerd kunnen
kunnen worden.
worden. Met
Met een
een kanon
kanon van
van 28
28 cM.11,
cM. 1./",
niet
bereikte men
men b.v.,
b.v., bij
bij eene
eene elevatie
elevatie van
van 7°,
7°, een
eenafstand
afstand van
van
bereikte
-+- 11000
trefbeeldopopdien
dienafstand
afstand—- alzoo
alzoo
L-L11000M.
M.Een
Een geschoten trefbeeld
niet een
een theoretisch
theoretisch of
ofberekend
berekend trefbeeld
trefbeeld—
- gaf
gaf als
als 50
50°/.
%
niet
lengtespreiding der
geen 25
25 M.
M. Hieruit
Hieruitblijkt
blijkt
lengtespreiding
der schoten
schoten nog
nog geen
dat men,
men,ook
ookbijbijeen
eensterk
sterkbewapend
bewapendfort
fortKijkduin,
Kijkduin,
voldoende dat
aan
een beschieting
beschieting van
van de
dewerf,
werf, zoo de
de aanvaller
aanvaller dat
datwil,
wil,
aan een
ontkomen kan.
kan.
niet ontkomen
Dit op
op den
denvoorgrond
voorgrondstellende
stellendewil
wilhet
hetvoorkomen
voorkomendat
dathet,
het,
voor het
het ongeschonden
ongeschonden behoud
behoud der
der werf,
werf, vrij
vrij onverschillig
onverschillig is
is
voor
of men
men de
de zware
zware kanonnen
kanonnen ter
terverdediging
verdedigingvan
vanhet
hetSchulpen,
Schulpen$
gat
opstelt op Kaap
Kaap Hoofd
Hoofd ofofKijkduin.
Kijkduin. Er
Erdienen
dienenalzoo,
alzoo,bij
bij
gat opstelt
de keuze
keuze waar
waarmen
mende
dezware
zware vuurmonden
vuurmonden wil
wil opstellen,
opstellen, andere
andere
overwegingen
gelden, waarbij
waarbij de
debezwaren,
bezwaren, verbonden
verbondenaan
aan
overwegingen te gelden,
de
ligging van
van een
een geïsoleerd
geïsoleerd fort,
moeten wegen.
wegen. Als
Als
de ligging
fort, ook moeten
eisch
moet gesteld
gesteld worden
worden dat
dat men
menhet
hetSchulpengat,
Schulpengat, het
het
eisch moet
Wagenpad,
het Breewijd,
Breewijd, de
de Helsdeur,
Helsdeur, het
hetMarsdiep
Marsdiep en
en de
de
Wagenpad, het
reede onder
onder vuur
vuur moet
moetkunnen
kunnen nemen.
nemen. De
DeCommissie
Commissievan
van
reede
Samenwerking voldeed
voldeed aan
Samenwerking
aan dien
dien eisch
eisch door
doorkrachtige
krachtige bewa,
bewa.
pening van
van het
het geisoleerde
geïsoleerde fort
fortKijkduin,
Kijkduin, gepaard
gepaard met
met de
de
pening
plaatsing van
koepel op
op fort
fort Erfprins,
Erfprins, die
die de
dedrie
drielaatst,
laatst.
plaatsing
van een
een koepel
genoemde vaarwaters
vaarwaters bestrijken
bestrijken kon.
DeMinister
MinisterColijn
Colijn neemt
neemt
kon. De
alleen de
alleen
de verbetering
verbetering van
van het
hetfort
fortKijkduin
Kijkduin over
over en
enplaatst
plaatst
aldaar
zware kanonnen
kanonnen in
koepels, doch
doch kan
kan op
op die
die
aldaar de
de 4 zware
in 22 koepels,
wijze
de Helsdeur,
Helsdeur, het
hetMarsdiep
Marsdiep en
endedereede
reedebestrijken.
bestrijken.
wijze niet de
Kan
men slechts
slechts beschikken
beschikkenover
overde
de22koepeis
koepelsvan
vanden
denMinister,
Minister,
Kan men
dan
verdient het
hetverre
verrededevoorkeur
voorkeuréén
ééndier
dierkoepels
koepelsteteplaatsen
plaatsen
dan verdient
op
fort Erfprins
Erfprins en
en de
de andere
andere op
op Kaap
Kaap Hoofd,
Hoofd, dat
datfeitelijk
feitelijk
op fort
de
punt van
van fort
fort Erfprins vormt en het meest vooruitspringend
de punt
hoekdie
diedoor
doorhet
hetSchulpengat
Schulpengaten
en de
de Helsdeur
Helsdeur
punt is aan
punt
aan den hoek
gevormd wordt.
Alsdan worden
worden alle vaarwaters
vaarwaters bestreken
bestreken en
en
gevormd
wordt. Alsdan
worden beide
beide doeleinden,
doeleinden, de
deverdediging
verdedigingvan
vanhet
hetSchulpengat
Schulpengat
worden
en die
die van
vandedeandere
anderevaarwaters
vaarwatershet
hetbeste
bestebereikt,
bereikt,zoodat
zoodatmen
men
verkrijgt.
van deze
deze wijze
wijze van
vanopstelling
opstellingbelangrijke
belangrijkevoordeelen
voordeel enverkrijgt.
van
kaliberquaestie buiten
buiten beschouwing
beschouwinglatende,
latende, moet
moetsteeds
steeds
De kaliberquaestie
gestreefd
worden de
de zware
zware en
enkostbare
kostbare kanonnen
kanonnen onder
onder alle
alle
gestreefd worden
omstandigheden
voor een
eengewenscht
gewenschtdoel
doeltetekunnen
kunnengebruiken.
gebruiken.
omstandigheden voor
Twee
T wee koepels
koepels op
op ongeveer
ongeveergelijke
gelijkehoogte
hoogteopgesteld,
opgesteld,benemen
benemen
elkander steeds
deel van
van hun
hunschootsveld.
schootsveld. Niet
Nietalleen
alleen
elkander
steeds een
een deel
dat
zij niet
niet over
over elkaar
elkaar heen
heen kunnen
kunnen vuren,
vuren, doch
doch zij
zijmoeten
moeten
dat zij
met hun
hun schootsrichting
schootsrichting steeds
steeds op
opzekeren
zekerenafstand
afstandblijven
blijvenvan
van
met
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den nevenkoepel,
nevenkoepel, ten
ten einde,
einde, door
doordedegroote
grooteluchtverplaatsing
luchtverplaatsing
den
bij het schot,
schot, het
het verblijf
verblijf van
van personeel
personeel in
in dezen
dezen niet
nietonmo,
onmo~
bij
gelijk
te
maken.
Het
trachten
om
alle
vuurmonden
gelijktijdig
gelijk te maken. Het trachten om alle vuurmonden gelijktijdig
kunnen doen
doen schieten
schieten heeft
er toe geleid
geleid dat
dat op
op de
detegen,
tegen~
te kunnen
heeft er
woordige groote
groote schepen,
schepen, de
dez.g.
z.g.Dreadnoughts,
Dreadnoughts, de
dekoepels
koepels
woordige
op verschillende
verschillende hoogten
hoogten zijn
zijn opgesteld
opgesteld zoodat
zood at de
de eene
eene over
over
andere kan
kan heenvuren.
heen vuren. Geheel
Geheelinindien
diengeest
geestzou
zougehandeld
gehandeld
de andere
worden
indien een
een der
der beide
beidekoepels
koepelsop
ophet
hetfort
fortErfprins,
Erfprins, de
de
worden indien
Hoofd werd
werd geplaatst.
geplaatst. Afstand
Afstand en
en hoogte,
hoogte~
andere
Kaap Hoofd
andere op
op Kaap
verschil
zijn beide
beide ruim
ruim voldoende
voldoende om
omelkaar
elkaar bij
bijgelijktijdig
gelijktijdig
verschil zijn
schieten
te hinderen.
hinderen. Gunstiger
Gunstigertoestand
toestanddan
danop
opdie
diewijze
wijze
schieten niet te
aldaar
verkrijgen, kan
kan bezwaarlijk
bezwaarlijk gewenscht
gewenscht worden. Beide
Beide
aldaar te verkrijgen,
koepels kunnen
kunnen alsdan
alsdan een
een sector
sector bestrijken
bestrijken van
van 3-+ 260°.
260°. Zij
Zij
koepels
kunnen
gelijktijdig verschillende
verschillende doelen
beschieten en
en de
dever,
ver~
kunnen gelijktijdig
doelen beschieten
nieling of
of het
hetbuiten
buitengevecht
gevechtstellen
stellenvan
vanéén
éénkoepel
koepel—
- wat
wat
nieling
altijd
mogelijk isis vermits
vermits nog
noggeen
geenonvernielbare
onvernielbare koepels
koepels en
en
altijd mogelijk
onkwetsbare
uitgevonden —
- heeft
heeft niet
niet dien
dien
onkwetsbare kanonnen
kanonnen zijn
zijn uitgevonden
nadeeligen invloed
invloed als
als op
opeen
eenfort
fortwaar
waartwee
tweekoepels
koepelsnaast
naast
nadeeligen
elkaar
opgesteld. Bovendien
Bovendien verkrijgt
verkrijgt men
men het
het groote
groote
elkaar zijn
zijn opgesteld.
voordeel dat
dat de
de aanvaller
aanvaller op
optwee
tweegeheel
geheelafzonderlijke
afzonderlijkedoelen
doelen
voordeel
zijn vuur
vuur moet
moet verdeelen,
verdeelen, en
niet een
een misschot
misschot op
op den
deneenen
eenen
zijn
en niet
koepel
nog voor
voorden
denanderen
anderen gevaarlijk
gevaarlijk kan
Dat men
men
koepel nog
kan zijn.
zijn. Dat
alsdan
niet het
het geheele
geheeleSchulpengat
Schulpengatkan
kanbestrijken
bestrijken—- wat
watmen
men
alsdan niet
van
af fort
fortKijkduin
Kijkduin ook
ookniet
nietkan
kandoen
doen—- isisgeen
geenbezwaar.
bezwaar.
van af
Zoolang
aanvaller de koepels
koepels niet
niet ziet,
ziet, kan
kanhijhijdaartegen
daartegen
Zoolang de aanvaller
afschepen
schepen
niet veel uitrichten,
uitrichten, want
want aan
aan het indirect schieten van af
kan
niet
veel
waarde
worden
gehecht.
Komen
daarentegen
de
kan niet veel waarde worden gehecht. Komen daarentegen de
schepen
zicht, dan
dan zijn
zijnzezeopop
kortereafstanden
afstanden en
en dus
dus
schepen in
in zicht,
kortere
bloot~
aan een
een hevig,
hevig,juist
juistgericht,
gericht, doeltreffend
doeltreffendvuur
vuur bloot,
plotseling aan
gesteld. Dit
Dit wordt
wordtininhet
hetonderhavige
onderhavigegeval
gevalverkieslijk
verkieslijkgeacht
geacht
gesteld.
boven het
het reeds
reedsopopzeer
zeergroote
grooteafstanden
afstandenmet
mettwijfelachtige
twijfelachtige
boven
trefkans
beschieten van
van bewegende
bewegende schepen,
schepen, waaronder
waaronder de
de
trefkans beschieten
eigen
vuurmonden natuurlijk
natuurlijk lijden, zonder
zonder dat
datde
deuitwerking
uitwerking
eigen vuurmonden
daaraan
geacht worden.
worden.
daaraan evenredig
evenredig mag geacht
aan~
neme bij
bij de
deaangenomen
aangenomenplaatsing
plaatsingder
derkoepels
koepelsininaan,
Men neme
merking dat
werken geen
geen geregeld
geregeld beleg
beleg hebben
hebben tetedoor,
door~
merking
dat die werken
staan.
Wèl moeten
moeten koepel
koepel en
engeschut
geschutkrachtig
krachtig zijn,
zijn, doch
doch de
de
staan. Wél
Voor het
hetfort
fort
bijzaken kunnen
kunnen eenvoudig
eenvoudig worden
worden ingericht.
ingericht. Voor
bijzaken
alsdan, bij
bij eenige
eenige omwerking
omwerking en
enbij
bijwijziging
wijzigingder
der
Kijkduin is
Kijkduin
is alsdan,
bewapening, eene
eene secundaire
secundaire rol
rol weggelegd,
weggelegd,waarbij
waarbijkrachtige
krachtige
bewapening,
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medewerking bij
verdediging van
van het
het landfront der stelling
bij verdediging
niet vergeten
niet
vergeten mag
mag worden.
Als
tweede verbetering
verbetering van
van de
dewerken
werken in
in de
destelling
stellingvan
van
Als tweede
den
Helder wordt
wordt voorgesteld
voorgesteld eene
zoogenaamde vermeerde,
vermeerde#
eene zoogenaamde
den Helder
van het
ring
van de
de vuuruitwerking van
het fort
fort op
op de
de Harssens.
ring van
Omtrent
wijze waarop
waarop die
dievermeerdering,
vermeerdering, ook
ookop
opde
de forten
forten
Omtrent de wijze
van Holland,
Holland, zal
verbij
Ijmuiden en
bij IJmuiden
en aan
aan den
den Hoek van
zal worden ver,
kregen,
de Memorie
Memorie van
vanAntwoord
Antwoord mede
mede dat
dat die
die zal
zal
kregen, deelt
deelt de
van de vuursnelheid en
bestaan
wijziging van
van
bestaan in verhooging van
en wijziging
Heer Cool
Coolgeeft
geeftin
in zijne brochure
de
munitie. De Heer
de munitie.
brochure «De nieuwe
«Regeeringsvoorstellen
«Regeeringsvoorstellen ter verbetering van de kustverdediging»
als zijne
meening te kennen,
kennen, dat
datdie
dievermeerdering
vermeerderingzal
zal gezocht
gezocht
zijne meening
worden in de
de omwisseling
omwisselingvan
van het
het bruine
bruine rookgevend buskruit
Heer Cool
Cool vindt
vindt de
de
op
die forten
forten in
in rookzwak kruit.
op die
kruit. De Heer
aanwending
van rookzwak kruit
een voordeel
voordeel bij
bij vuurmonden
kruit een
aanwending van
als
de veldkanonnen en
de moderne
moderne kustkanonnen, waarbij
en de
als de
geschoten kan
kan worden en
het wegtrekken
wegtrekken van den
den
zeer snel
snel geschoten
en het
rook dus
dus een
een belangrijke
belangrijke factor
factor is,
is, en
envraagt
vraagt dan
rook
dan:: «Wat
«beteekent deze
echter bij
bij de
de vuurmonden van 30.5
cM. of
deze echter
30.5 cM.
«van 24 cM.
cM.L/30,
L/3Q, die de
de bewapening
bewapeningdezer
dezerforten
fortenuitmaken
uitmaken en
en
hebben?
«die
meerdere minuten
minuten voor
voor één schot noodig hebben
«die meerdere
? Of
«cle
«de rook eenige
eenige secunden
secunden langer
of korter
korter blijft hangen, doet
langer of
«op de
de vuursnelheid
vuursnelheid van
van deze
deze vuurmonden niet
niet af.»
af.» Men kan
«op
dat de Heer
Heer Cool
Cool een
een vreemdeling
vreemdeling is op
op het
het
wel hemerken dat
gebied
gebied van
van schieten
schieten uit
uit kustgeschut. Zijne redeneering zou nog
eenigermate juist
juist kunnen
kunnen zijn,
zijn, indien
indien alle
alle kanonnen
kanonnen van
van een
een
fort
Dan
fort steeds
steeds op
op hetzelfde
hetzelfde oogenblik hun
hun schot
schot afvuurden.
afvuurden. Dan
zouden eenige minuten verloopen alvorens
alvorens een volgend
volgend schot
schot
uit
die
vuurmonden
uit die
gedaan, en zou
zou de
de rook
rook
kon worden gedaan,
Het
vermoedelijk wel weggetrokken
weggetrokkenzijn,
zijn,behalve
behalve bij
bij windstilte.
windstilte. Het
vermoedelijk
vuren
vuren der
der kustartillerie heeft
heeft echter
echter niet op
op die
diewijze
wijzeplaats.
plaats.
doorgaansdat
datde
de kanonnen
kanonnen opvolgend
opvolgendvuren,
vuren, vooral
vooral in
in
Regel isis doorgaans
de bafterij
batterij;; dan wel
wel dat
dat de
de eene koepel zijne beide vuurmonden
gelijktijdig afvuurt
daarna de
de beurt
beurtlaat
laataan
aan den
den volgenden
gelijktijdig
afvuurt en daarna
koepel.
Dat de
dedichte
dichterook,
rook, door
doorde
de buskruitladingen
buskruitladingen ontstaan,
koepel. Dat
duidelijk
alsdan vertragend
vertragend op de
devuursnelheid
vuursnelheidkan
kanwerken,
werken,isisduidelijk
alsdan
en wordt
wordt door
door de
de kustartillerie meermalen
meermalen ondervonden.
ondervonden. Het
lijdt dan
dan ook
ook geen
geentwijfel
twijfel dat
datde
deaanwending
aanwending van
van rookzwak
lijdt
buskruit
buskruit de vuursnelheid
vuursnelheid zou
zou vermeerderen, mede
mede ook
ook omdat
omdat
lading kleiner
kleiner is en
en men
men dus
dus bij
bij 30 en 24 cM.1130
cM. L/3Q het be,
bede lading
zwaar van,
en het
het tijdverlies
tijdverlies bij
bij de
de in
in 33 of 2 deelen
deelen gesplitste
gesplitste
zwaar
van, en
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kardoezen kan
kan ontgaan.
ontgaan. Of
Of die omwisseling
kardoezen
omwisseling zal
zal geschieden
geschieden is
is
echter niet bekend.
echter
bekend.
In
de aanwending
aanwending van
van rookzwak
rookzwak buskruit
buskruit kan
kan evenwel
evenwel
In de
bezwaarlijk een groote vermeerdering
bezwaarlijk
van
vuursnelheid
vermeerdering van vuursnelheid worden
gezien.
Onze vuurmonden
vuurmonden inindedepantserforten
pantserfortenzijn
zijnnu
nueenmaal
eenmaal
gezien. Onze
geen snelvuurkanonnen.
geen
snelvuurkanonnen. Zelfs een
een verbeterde
verbeterde aanvoer
aanvoer van
van de
de
projectielen
doch geen
geen
projectielennaar
naarden
dengeschutvloer
geschutvloerzal
zalwel
wel eenige,
eenige, doch
noemenswaardige vermeerdering
vermeerdering der
der vuursnelheid
noemenswaardige
vuursnelheid kunnen
kunnen op,
opleveren. Zoolang
leveren.
Zoolang men
men de
deinrichting
inrichting van
van het
het sluitstuk
sluitstuk en de
de
bediening
daarvan, zoomede
zoom ede de
de wijze
wijzevan
vanlading
ladingenz.
enz. niet
nietkan
kan
bediening daarvan,
veranderen
kanonnen niet
niet ge,
ge.
veranderen-—en
en daarvoor
daarvoorzijn
zijn deze
deze oude kanonnen
schikt —
- zal
zal men
mende
devuursnelheid
vuursnelheidbezwaarlijk
bezwaarlijkzoodanig
zoodanigkunnen
kunnen
zij eenigermate
eenigermate meer
meer overeenkomt
overeenkomt met
met die,
die,
opvoeren,
dat zij
opvoeren, dat
welke bij
welke
bij de
dehedendaagsche
hedendaagsche vuurmonden
vuurmonden isisverkregen,
verkregen, en
en
waarmede
ook het
hetlangzame
langzamevuur
vuuruit
uitonze
onzetegenwoordige
tegenwoordige
waarmede dan
dan ook
den vijand
vijand zal
zal worden
worden beantwoord.
beantwoord.
kustvuurmonden
kustvuurmonden door
door den
En nu de vermeerdering der vuuruitwerking
vuuruitwerking door
doorwijziging
wijzigingvan
van
de munitie.
munitie. De
Depantsergranaten
pantsergranatenvan
vande
dekanonnen
kanonnen op
opde
depantser,
pantser.
forten hebben een te gering arbeidsvermogen
arbeidsvermogen om
om de
de pantseringen
pantseringen
zij
de hedendaagsche
hedendaagscheschepen
schepentetedoorboren,
doorboren,zelfs
zelfsalalworden
wordenzij
van de
van z.g.
z.g. kappen,
kappen, die
die eene
eenebetere
betere doorboring
doorboringwaarborgen.
waarborgen.
voorzien van
Hunne trefsnelheden
trefsnelheden zijn
kan men
men wel,
wel, als
als de
de
Hunne
zijntete klein.
klein. Nu kan
zijnerbrochure,
brochure,als
alsverbetering
verbeteringaangeven
aangeven
Coolop
opblz.
blz.1717
Heer Cool
zijner
«vermeerdering van
uitrusting met
metpantsergranaten,
pantsergranaten, die
die na
«vermeerdering
van de uitrusting
«doorboring van
van het
het pantser
pantser springen,
springen, waardoor
waardoor dus
dus de
de vuur,
vuur.
«doorboring
«uitwerking zeer
zeer zou
zou toenemen,»
toenemen,»doch
dochdan
danmoet
moet
allereerstaan
aan
«uitwerking
allereerst
den eisch
eisch voldaan
voldaan worden
worden dat
datdiedie
projectielenhet
hetpantser
pantser
den
projectielen
niet, bij
bij schepen
schepen zooals
zooals wij die
doorboren
doorboren en dat
dat kunnen zij niet,
kunnen verwachten
verwachten op de
dereede
reedevan
vanden
denHelder,
Helder,nanaforqeering
forçeering
kunnen
oftegenover
tegenoverdedebafterij
batterijbij
bijIJmuiden
Ijmuidenen
en
van het
het Schulpengat,
Schulpengat, of
van
Hoek van
van Holland.
Holland.
aan den
den Hoek
aan
vermeerdering der
der vuuruitwerking
vuuruitwerking door
doorwijziging
wijzigingder
der
De vermeerdering
munitie zal
dan ook
ook wel
welmoeten
moeten gezocht
gezocht worden
worden in
in aan,
aanmunifie
zal dan
wending van
van pantsergranaten
pantsergranaten met
met bodembuis
bodembuis of van
van zooge,
zooge~
wending
naamde halfpantsergranaten,
halfpantsergranaten, welke
bij het
het
naamde
welkelaatste
laatste echter
echter bij
treffen gemakkelijk
gemakkelijk breken
dus weinig
weinigdoorboringsver,
doorboringsver.
treffen
breken en
en dus
ze een
eenbetrekkelijk
betrekkelijk groote
groote
mogen beziften,
bezitten, doch
omdat ze
mogen
doch die,
die, omdat
brisantlading kunnen
kunnen bevatten,
bevatten, eene
eenebelangrijke
belangrijkescherfwerking
scherfwerking
brisantlading
kunnen veroorzaken.
veroorzaken. Hunne
Hunne aanwending
aanwending zal
zalechter
echterbeperkt
beperkt
kunnen
blijven tot
boven het
het dek
dek der
der
blijven
tot de
de poging
poging om,
om, hetgeen
hetgeen zich
zich boven
c. q.
q. de
debediening
bediening der
der
schepen bevindt,
vernielen en
schepen
bevindt, tete vernielen
en c.
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middelbare
en lichte
die op het
middelbare en
lichte vuurmonden,
vuurmonden, die
het dek
dek eene
eene op,
opstelling hebben
hebben gevonden,
gevonden, te
te bemoeilijken.
bemoeilijken. Eene
Eeneoverstelping
overstelping
stelling
een pantserschip
pantserschip met
met zoodanige
zoodanigeprojectielen
projectielenkan
kanwel
weleens
eens
van een
oorzaak zijn
dat van
van een
een verdere
verdere deelname
deelname van
van dat
datschip
schipaan
aan
oorzaak
zijn dat
strijd wordt
wordt afgezien.
afgezien. Echter
Echter stelle
stelle men
men zich
zich van
van de
deaan,
aanden strijd
wending dezer
dezer projectielen
projectielen bij
bij ons
onspantsergeschut
pantsergeschutniet
nietveel
veel
wending
voor, uithoofde
uithoofde van
vandedegeringe
geringevuursnelheid
vuursnelheidder
derkanonnen,
kanonnen,
voor,
zoomede van de
de beperkte
beperkte schootsverheid
schootsverheid en
en de
detref
trefkans.
zoomede
kans.
Eindelijk zal
Eindelijk
licht
snelvuurgeschut
zal het
het noodig
noodigzijn
zijneenig
eenig
licht
snelvuurgeschut
stellen,ter
terplaatse
plaatsewaar
waar de
deHelsdeur
Helsdeurenenhet
hetMarsdiep
Marsdiep
op tetestellen,
einde vijandelijke
vijandelijke torpedobooten
torpedobooten
kunnen bestreken worden, ten einde
te beletten
beletten de
de reede
reede tetenaderen
naderen en
enop
opeene
eeneofofandere
anderewijze
wijze
te
schade toe
toe tete brengen.
brengen.
ons schade
door den
den Heer
Heer Colijn
Colijn thans
thans gedane voorstellen
voorstellen geven,
geven,
De door
zooals uit
uit het
hetvoorafgaande
voorafgaande volgt,
volgt, geen
geenvoldoende
voldoendewaarborg
waarborg
zooals
voor de beveiliging
beveiliging der
der stelling
stelling van
van den
den Helder.
Helder.
voor
Regeering drukt
drukt zich
zich zeer
zeer voorzichtig
voorzichtig uit,
uit, en
enzegt
zegt in
in de
de
De Regeering
Memorie
van
Antwoord
dat,
na
uitvoering
van
de
nieuwere
Memorie van Antwoord dat, na uitvoering van de nieuwere
plannen, de
de toekomst
toekomst 0:met
«met meer
meer vertrouwenz
vertrouwen» zal
zal kunnen
kunnen
plannen,
te gemoet
gemoetgezien.
gezien.Voorzeker
Voorzeker
Waarslechts
slechts0:proppen,
«proppenworden te
1 1Waar
schieters» aanwezig
de plaatsing
plaatsing van
van elk
elk nieuw
nieuw en
en
schietersz
aanwezig zijn,
zijn, is
is de
«up
date» kanon
kanon een
eenverbetering.
verbetering. Dat
Datevenwel
evenwel door
door de
de
Gcup to datez
enkele verbetering
verbetering van
het fort
fortKijkduin,
Kijkduin,gepaard
gepaard aan
aan het
het
enkele
van het
lapmiddeltje
fort de
de Harssens,
Harssens, de
detoekomst
toekomst met
met
lapmiddeltjeop
op het
het fort
«eenigermate voldoend
worden te
te gemoet
gemoet
meenigermate
voldoend vertrouwen»
vertrouwenz kan
kan worden
gezien, moet
moet ernstig
ernstig worden
worden betwijfeld.
betwijfeld. En
En dat
dat isistoch
tochzeker
zeker
gezien,
wel de
de·• minste
minste eisch
eisch dien
dienmen
menstellen
stellenkan,
kan,waar
waarbezwaarlijk
bezwaarlijk
25jaren
jaren nog
nog
vooruitzicht
in de
deeerstvolgende
eerstvolgende 25
vooruitzicht bestaat
bestaat dat
dat in
maatregelen ter
verbetering van
van de
de kustverdediging
kustverdediging zullen
zullen
maatregelen
ter verbetering
genomen
bedenke toch
toch dat
dat het
hethier
hierde
dever,
vergenomen worden.
worden. Men
Men bedenke
zekering
ons onafhankelijk
onafhankelijkvolksbestaan
volksbestaankan
kangelden
gelden11
zekering van ons

Kunnen
voorzieningen, welke
het Wetsontwerp
Wetsontwerp voor
voor
Kunnen de
de voorzieningen,
welke in het
de
Stelling van
van den
den Helder
Helderworden
wordenvoorgedragen,
voorgedragen, niet
nietleiden
leiden
de Stelling
tot de
de overtuiging
overtuigingdat
datmen,
men,nanauitvoering
uitvoeringdaarvan,
daarvan,de
detoekomst
toekomst
dit
aldaar
een gerust
gerust hart
hart kan
kan afwachten
afwachten —
- zeker
zeker isis dit
aldaar niet
niet een
laatste
het geval
gevalwaar
waarhet
hetdedepositie
positie
vanIJmuiden
Ijmuidenbetreft.
betreft.
laatste niet het
van
Het
fort bij
bij IJmuiden
IJmuiden zal
zalweldra
weldra3030jaren
jarenbestaan,
bestaan,zijn
zijn
Het fort
bouwen
zijnebewapening
bewapening kunnen
kunnen niet
niet meer
meer geacht
geacht worden
worden
bouw en zijne
aan
eischen van
van den
den tegenwoordigen
tegenwoordigen tijd
tijd te
te voldoen.
voldoen. De
De
aan de eischen
verbazende
laatste 9 jaren,
jaren, zoowel
zoowel wat
wat
verbazendevooruitgang
vooruitganginin de
de laatste
11.
II.
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scheepsbouw als
als wat
scheepsbouw
wat vermogen
vermogen der
der zware
zware vuurmonden be$
be,
treft, veroorzaakt
fort, met
met name
name de
de pantserbatterij
veroorzaaktdat
dat het
het fort,
met hare
kanonnen van 24 cM.
met
hare 55 kanonnen
cM.L/30,
L/31' , als
verouderd
als geheel verouderd
moet worden beschouwd.
Het fort,
Het
fort, dat
dat de
debestemming
bestemming heeft
heeft den
den toegang
toegang te
te ver$
ver,
tot het
dedigen tot
het Noordzeekanaal, dat
direct leidt
leidt naar
naar de
de
dat direct
Stelling van
Stelling
van Amsterdam,
Amsterdam, het
het red
uit van
ons verdedigings$
reduit
van ons
verdedigings,
stelsel, ligt
stelsel,
ligt aan
aan het
hetstrand,
strand, met
met zijne pantserbatterij
pantserbatterij naar
naar zee
gekeerd
dusvan
vanuit
uitzee
zeevolkomen
volkomenzichtbaar
zichtbaar en
en trefbaar.
gekeerd en dus
Het
is van
van het
hetgrootste
grootstebelang
belangdat,
dat,bij
bijeen
een rechtstreekschen
Het is
aanval op
op ons
ons land,
land, dit punt
punt niet
niet in
in handen
handen des
des vijands valt.
aanval
Doch
ook bij
bijhandhaving
handhaving der
derneutraliteit
neutraliteit isishet
hetdringend
dringend
Doch ook
dat aan
aan elke
elke scheepsmacht de
toegang tot de
de haven
haven
noodig dat
de toegang
en het
en
het kanaal
kanaal kan
kan worden ontzegd.
De meergenoemde
meergenoemde
ontzegd. De
wijst er
er op,
op,dat
datdedezwaarste
zwaarsteschepen
schepen tot
tot op
op
ministeriëele Nota wijst
korten
wal kunnen
kunnen naderen
naderen en
en zelfs
zelfs de
de haven
haven
korten afstand
afstand den
den wal
kunnen binnenloopen, terwijl
het van
van uitnemend
uitnemend gewicht
gewicht isis
terwijl het
de haven
haven te
te onzer
onzer beschikking
beschikking te
te houden,
houden, ook
ook als
als uitvalshaven
onderzeebooten ;; voorts
van torpedo,
van
torpedo$ en
en van
van onderzeebooten
moet aldaar
aldaar het
het
voorts moet
debarkeeren van troepen
troepen worden
worden belet,
de haven
haven voor
voor den
den
belet, de
noodigen eigen
aanvoer van
van levensbehoeften
levensbehoeften worden
openge$
eigen aanvoer
worden openge,
houden
houden en
en eene afdoende blokkade
blokkade er
er van
van worden bemoeilijkt.
De Commissie van
samenwerking van
Land$ en
en Zeemacht
Zeemacht
van samenwerking
van Land,
dat dan
dan ook
ook in
in het
het oor$
stelde aldaar
aldaar een
een nieuw
nieuw fort
fort voor,
voor, dat
stelde
oor,
wetsontwerp was
was opgenomen
opgenomen tot
tot een
een bedrag
bedrag van
van
spronkelijk wetsontwerp
f 5.227.000.
5.227.000. Vrij
Vrij algemeen
algemeen was
was men
men van
van de
denoodzakelijkheid
noodzakelijkheid
puntovertuigd.
overtuigd. Wel
Wel
van een
een ernstige
ernstige voorziening
voorziening op
op dit
dit punt
van
leest men
men in
in het
het Voorloopig Verslag dat
dat verscheidene
verscheidene leden
leden
leest
van
het niet
niet noodig was
was aldaar
aldaar een
een nieuw
nieuw
van oordeel
oordeel waren
waren dat het
tochook
ookachten
achteneen
eenuitbouw
uitbouwvan
van
fort
fort te
te bouwen,
bouwen, doch
doch zijzijtoch
bestaande fort voor
voor plaatsing
plaatsing van
van enkele
enkelezware
zware kanonnen
kanonnen
het bestaande
aldaar gewenscht.
het eenige
eenige wat thans,
thans, in
in het
hetnieuwe
nieuweWetsontwerp,
Wetsontwerp,voor
voor
En het
g.
deze positie
positie wordt
wordt voorgesteld,
voorgesteld, is een
een lapmiddel,
lapmiddel, nl.
nl. het
het z.z. g.
deze
vermeerderen
der
vuuruitwerking
door
het
vergrooten
der
vermeerderen
vuuruitwerking door het vergrooten
vuursnelheid
vuursnelheid en het
het wijzigen
wijzigen der
der munitie.
munitie.
dezen voorgenomen
voorgenomen maatregel
maatregel isis geheel
geheelvan
vantoepassing,
toepassing,
Op dezen
hetgeen hierboven,
hierboven, ten
ten opzichte
opzichte van
van dezelfde
dezelfdevoorziening,
voorziening, bij
bij
hetgeen
dt! kanonnen
kanonnen van
van het
het fort
fort op
op de
de Harssens
Harssens is gezegd.
gezegd. Zij
Zij isis het
het
de
geldniet
nietwaard.
waard.En
Enzelfs
zelfsnog
nogininmindere
minderemate
mateisiszulks
zulkshier
hier
vele geld
als verbetering
verbetering te
te beschouwen,
beschouwen,omdat
omdathet
hetbetreft
betreftkanonnen
kanonnen
als
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van 24
cM. waarvan
projectielen zooveel lichter
zijn dan
dan
24 cM.
waarvan de projectielen
lichter zijn
die
van 30
cM. en
waarbij dus ook
ook de
de pantser~
die van
30 cM.
en waarbij
pantser, en halfpantser.
halfpantser,
granaten
een veel
veelgeringere
geringere werking
werkingvan
van brisantlading en spring.
spring,
granaten een
stukken
Datdeze
dezemaatregel
maatregeldus
dusvan
van noemenswaardige
stukken hebben. Dat
zou zijn,
beteekenis zou
zijn, kan
kanbezwaarlijk
bezwaarlijk worden beweerd.
beweerd. De
omwisseling
van het
het bruine
bruine rookgevende buskruit in rookzwak
omwisseling van
kruit zou hier
kruit
hier echter
echter wel
wel overweging
overweging verdienen.
verdienen.
hierboven is gezegd,
Zooals hierboven
gezegd, bestaat
bestaat het
het fort
fort bij
bij IJmuiden
uit een
batterij, bewapend
uit
een gepanserde batterij,
bewapend met
met 5 kanonnen
kanonnen van
24 cM.
Zonder in
in &tails
L/30. Zonder
détails af
af te
te dalen
dalen wil
wilikikhieronder
hieronder
24
cM. L/30.
even den
even
den tegenwoordigen toestand
het fort
fortomschrijven,
omschrijven,
toestand van het
is vermeld
vermeld in meergemelde
meergemelde Nota,
en in
in het
het opstel
opstel
zooals die
die is
Nota, en
van
den toenmaligen Kapitein,
thans Majoor,
Majoor, Ranneft, in
van den
Kapitein, thans
«de Militaire
Militaire Spectator».
Spectator».
In de
In
de genoemde
genoemde ministerieële Nota leest
leest men
men;;
door zijne verouderde
de
«Maar het
fort is
is door
het fort
verouderde bewapening
bewapening en de
«geringe dracht
en uitwerking daarvan niet in
staat eene
dracht en
in staat
«vijandelijke scheepsmacht
scheepsmacht te
dwingen op
op grooten afstand
«vijandelijke
te dwingen
afstand te
«blijven.
«blijven. Het
Het fort
fort kan
kan dus
dus niet
nietininvoldoende
voldoendemate
matebijdragen
bijdragen
«tot
het bemoeilijken
bemoeilijken van
van eene blokkade
en het
het steunen
steunen van
van
«tot het
blokkade en
«eene
doorbreking daarvan.
ceene doorbreking
is de
de bewapening
bewapening van
van het
het fort
fort tete weinig
weinig
«Bovendien is
«krachtig en
de werkingssfeer
werkingssfeer daarvan
daarvan te
te beperkt,
beperkt, om een
ozkrachtig
en de
«geschutstrijd te kunnen
kunnen opnemen
opnemen met
met eene vloot,
vloot, welke
welke uit
uit
ixgeschutstrijd
zee het
hetfort
fortmet
metzwaar
zwaar
omvattende opstelling
opstelling in open
open zee
«eene omvattende
«geschut beschiet.
aan een
een overmachtig
overmachtig vuur
vuur op
opafstanden,
afstanden,
«Blootgesteld aan
«welke met
met de
de fortkanonnen
fortkanonnen niet
niet kunnen worden bereikt,
ewelke
totzwijgen
zwijgenzijn
zijntetebrengen
brengenzonder
zonderden
denvijand
vijand
het fort
fort tot
«zal het
«schade te hebben
hebben kunnen
kunnen aanbrengen
aanbrengen en
en zijne taak te hebben
«kunnen vervullen.»
vervullen.»
ckunnen
Majoor Ranneft zegt
zegt in
in ecle
«de Militaire Spectator»,
Spectator»,
De Majoor
blz 55:
jaargang 1911
jaargang
1911 blz
«Dat de haven
haven van
van IJmuiden
Ijmuiden —
- van
van zoo
zoo hoog
hoogbelang
belang voor
voor
«onze verdediging —
- thans
thans onvoldoende
onvoldoende beschermd
beschermd is
is zal
zal
Met den
den oud,minister
oud~minister Staal
algemeen erkend
erkend worden. Met
«wel algemeen
«ben ik
ik van
van meening dat
dat daar
daar echter
echter zou
zou kunnen
kunnen worden
«ben
«volstaan met eene wijziging
wijziging van het
het bestaande
bestaande fort.
fort.
cvolstaan
«Aileen
«Alleen vestig
vestig ik
ik ererbepaaldelijk
bepaaldelijk de
deaandacht
aandacht op,
op, dat
dat het
het
«geenszins
«geenszins mijne
mijne bedoeling is
is eene weinig
weinig ingrijpende
ingrijpendewijziging
wijziging
caan
«aan te brengen,
brengen, daar
daar ik algeheele
algeheele verwapening
verwapening met modern
modern
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en toevoeging
«geschut en
toevoeging van
van eenige
eenige zeer zware
zwarekanonnen
kanonnen nood.
nood,
«zakelijk
acht.
Slechts
in
zoodanig
geval
komt
de bouw
bouw van
van
«zakelijk acht. Slechts in zoodanig geval komt de
«een
tweede fort
fort aan
aan dedezuidzijde
zuidzijdevan
vanhet
hetKanaal
Kanaal mij
mij ook
ook
«een tweede
«niet noodig voor.»
"oor.»
«niet
«Allereerst dient
men als
als eisch
eisch tetestellen
stellendat
datzoodanige
zoodanige
dient men
«beschieting met beslistheid
beslistheid worde
wordevoorkomen.
voorkomen.Het
Hetbestaande
bestaande
«beschieting
«fort
daartoeonverrnogend
onvermogendenenbelangrijke
belangrijkeversterking
versterking der
der
«fort isis daartoe
«artillerie bewapening
noodzakelijk. Slechts
Slechts door
doorbewapening,
bewapening,
«artillerie
bewapening noodzakelijk.
«deels
bestaande uit
uithet
hetzwaarste
zwaarstegeschut
geschut(30,5
(30,5cM.
cM.
L/50) kan
kan
«deels bestaande
L/50)
«de aanvaller
aanvaller op eerbiedigen
eerbiedigen afstand
afstand worden
worden gehouden.
gehouden.
vijandelijke vloot hier
hier de
de beschikking
beschikking heeft
heeft
«Aangezien de vijandelijke
«over
een breed
breed aanvalsfront,
aanvalsfront, waar
waar eene
eene groote
grootescheepsmacht
scheepsmacht
«over een
«kan
ageeren, acht
acht ik
ik eene
eenebetrekkelijk
betrekkelijksterke
sterkeartillerie
artilleriemacht
macht
«kan ageeren,
noodzakelijk.»
«hier noodzakelijk.»
Is
het nog
nog noodig
noodigaan
aandeze
dezeredenen
redeneniets
ietstoe
toetetevoegen
voegen
Is het
om
dedringende
dringendenoodzakelijkheid
noodzakelijkheid van
vaneene
eenedeugdelijke
deugdelijke
om de
voorziening te
Ijmuiden te
bewijzen? Men
Men bedenke
bedenke toch
toch dat
dat
voorziening
te IJmuiden
te bewijzen?
de
geheel verouderde
verouderde kanonnen
kanonnen hier
hier bovendien
bovendien zijn
zijn opge,
opgede geheel
steld
in eene
eenepantserbafterij,
pantserbatterij, met
met de
de mondingen
mondingen naar
naar den
den
steld in
aanvaller gekeerd.
koepel kan
kan zijne
zijne vuurmonden
vuurmonden door
door
aanvaller
gekeerd. Een
Een koepel
draaiing desgewenscht
uitwerking van
van een
een
draaiing
desgewenscht tijdelijk
tijdelijk aan
aan de uitwerking
overmachtig vuur
vuur onttrekken,
onttrekken, doch
doch eene
eenepantserbafterij
pantserbatterij kan
kan
overmachtig
dat
en kanonnen
kanonnen zijn
zijn ook
ook trefbaar
trefbaar en
en bij
bij treffen
treffen hoogst,
hoogstdat niet en
waarschijnlijk vernield.
vernield.
waarschijnlijk
van de
dekanonnen
kanonnenvan
van2424
cM.
L/Jodoor
doornieuwere
nieuwere
Vervanging van
cM.
L/30
L/50 is
is beslist uit,
uitsnelvuurkanonnen
lengte b.
b. v.,
v.,Liso
snelvuurkanonnen van
van groote lengte
bouwen
inrichting
van
pantserbatterij,
en de de
inrichfing
van
de de
paritserbafterij,
gesloten. De bouw
on~
zoomede de
de langere
langerevuurmonden
vuurmonden maken
maken zulks
zulks volstrekt
volstrekt on,
zoomede
doenlijk. Het maken
maken van
van een
een uitbouw
uitbouw voor
voor de
deplaatsing
plaatsing van
van
doenlijk.
een koepel
koepel met
metnieuwe
nieuwezware
zwarekanonnen
kanonnenzou
zouhet
hetfort
fortgedurende
gedurende
werkzaamheden moeilijk
moeilijk verdedigbaar
verdedigbaar maken.
maken. Het
Het maken
maken
de werkzaamheden
van dien
dien uitbouw
uitbouw zou
zouevenzeer
evenzeerbelangrijke
belangrijke kosten
kostenveroor,
veroorvan
zaken en
en toch
tochaldaar
aldaargeen
geenvoldoend
voldoendafwerend
afwerendvermogen
vermogen
zaken
opleveren.
In verband
verband met
metdedetegenwoordige,
tegenwoordige,tegenover
tegenovervroeger
vroegerzeer
zeer
In
veranderde
terreintoestanden aldaar,
aldaar, kan
kan de
deaanvaller
aanvallerthans,
thans,
veranderde terreintoestanden
met zijne
zijne vloot,
vloot,tegenover
tegenover het
hetfort
fortIJmuiden,
Ijmuiden, eene
eene zeer
zeer om.
om=
met
vattende Stelling
Stelling innemen
innemen;; terwijl
die ééne
éénekoepel
koepelslechts
slechts
vaftende
terwijl nu
nu die
één schip
schip onder
onder vuur
vuur kan
kannemen,
nemen,kan
kande
devijand
vijand door
door een
een
één
deel
zijner vloot,
vloot, de
devuurrichting
vuurrichting zoodanig
zoodanig doen
doen nemen,
nemen, dat
dat
deel zijner
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schoten,
den koepel
koepel van
van 30,5
30,5 c.M.
e.M.waartegen
waartegen hij
hij wel
wel
schoten, die
die den
zal afgeven,
afgeven, niet
niet mochten
mochten treffen,
treffen, nog
nog
allereerst zijn
allereerst
zijn vuur
vuur zal
belangrijke schade
aan de, uit
uitde
deschietgaten
schietgatender
derbafterij
batterij uit.
belangrijke
schade aan
stekende kanonnen
kanonnen of
ofwel
welaan
aandedebafterij
batterijzelve
zelvekan
kantoebrengen.
toebrengen.
Men.
vergete daarbij
daarbij niet
niet dat
dateene
eenepantserbatterij
pantserbatterij een
een ge.
ge.
Men. vergete
makkelijker te
treffen doel oplevert
-oplevert dan
daneen
eenkoepel.
koepel.En
Enisismen
men
makkelijker
te treffen
zeker dat
datdedepantserbafterij
pantserbatterijnog
nogvoldoenden
voldoendenwéérstand
wéérstandzou
zou
wel zeker
kunnen bieden
biedenaan
aan de
dezware
zware projectielen
projectielen die,
die,wegens
wegensden
denkorten
korten
afstand
vijandelijke schepen
wal bij
bijIJmuiden
Ijmuiden
afstand waarop
waarop de vijandelijke
schepen den wal
naderen, met
met zeer
zeer groote
grootetrefsnelheden
trefsnelhedentegen
tegen de
depantser.
pantser.
kunnen naderen,
batterij kunnen worden geslingerd
geslingerd?
overtuigd van niet.
niet.
bafterij
? Ik ben overtuigd
Den uitbouw
uitbouw voor
voor een
een koepel
koepel van
van 30,5
30,5 cM.
cM. tetebinden
binden
Den
aan de
de wellicht
wellicht vernielbare
vernielbare pantserbafterij,
pantserbatterij, komt
niet aan.
aan.
aan
komt niet
Onderdeze
dezeomstandigheden,
omstandigheden,en
enrekening
rekening
bevelenswaardig voor. Onder
houdende met
het doel
doel van
vanhet
hetfort,
fort,lijdt
lijdthet
hetgeen
geentwijfel
twijfel
houdende
met het
dat
als absolute
absolute eisch
eischmoet
moetworden
wordengesteld,
gesteld,dat
dataldaar
aldaar een
een
dat als
krachtig,
naar de
deeischen
eischendes
destijds
tijdsingericht
ingerichtverdedi.
verdedikrachtig, geheel
geheel naar
gingwerk
een zoo
zoo zware
zware bewapening
bewapening heeft,
heeft,
gingvverkmoet
moet komen,
komen, dat
dat een
dat
de vijandelijke
vijandelijke schepen
schepen genoodzaakt
genoodzaakt zijn
zijn op
op grooten
grooten af.
af.
dat de
stand
kust te
te blijven.
blijven.
stand van
van de kust
Door een
eentweede
tweedekrachtig
krachtigfort
fortwordt
wordtook
ookhet
hetvijandelijk
vijandelijk vuur
vuur
Door
afgeleid van
fort en
en dit
ditniet
nietdadelijk
dadelijk aan
aan vemieling
vernieling
afgeleid
van het
het oude fort
prijsgegeven. Aangezien
Aangezien de
de Majoor
Majoor Ranneft,
Ranneft, blijkens
blijkens boven.
boven.
prijsgegeven.
staande
hij algeheele
algeheele verwapening
vex;wapening van
van het
het
staande aanhaling,
aanhaling, zegt
zegt dat hij
oude fort
fort met
met modern
modem geschut
geschut en
en toevoeging
toevoeging van
van eenige
eenige
oude
zwarekanonnen
kanonnen noodzakelijk
en slechts
slechts in
in zoodanig
zoodanig
zeer zware
noodzakelijk acht, en
geval
hem de
de bouw
bouw van
van een
eentweede
tweedefort
fortonnoodig
onnoodigvoorkomt,
voorkomt,
geval hem
twijfel
ik niet
nietdat
dathij,
hij,nunuverwapening
verwapeningvan
vandedeoude
oudebafterij
batterij
twijfel ik
met
modem
geschut
niet
mogelijk
is,
wel
geheel
met
den
met modern geschut niet mogelijk is, wel geheel met den
van een
een tweede
tweedefort
fortzal
zalinstemmen.
instemmen.Immers
Immersvervanging
vervanging
bouw van
nieuwere kanonnen
kanonnen van
van
der
kanonnen van
24 cM.
cM. L/30
der kanonnen
van 24
'130 door nieuwere
kleiner
hem wel
wel niet
nietgewenscht
gewenschtvoorkomen.
voorkomen.
kleiner kaliber
kaliber zal
zal hem
Voor vernieling
vernieling der
der zeesluizen
zeesluizen behoeft
behoeft men
men niet
niet zoo
zoosterk
sterk
bevreesd tete zijn.
zijn. Indien
Indien men
men plaatselijk
plaatselijk de
ligging en
en de
de
bevreesd
de ligging
toestanden der sluizen
sluizen aldaar
aldaar nagaat,
nagaat, en
enzich
zichrekenschap
rekenschap geeft
geeft
toestanden
van de
de kleine
kleineinvaishoeken
invalshoeken van
vanhet
hetzware
zwarescheepsgeschut,
scheepsgeschut,
van
van de beperkte
beperkte munifie
munitie en
van het
het kleine
kleine doel,
doel, zal
zal men
men wel
wel
van
en van
de overtuiging
overtuiging komen
komen dat
dat het
hetgevaar
gevaar voor
voorvernieling
vernieling der
der
tot de
sluizen hoogst gering
gering is.
is.
sluizen
Volkomen wordt
wordt ingestemd
ingestemd met
met den
den Heer
Heer Cool
Coolwaar
waardeze
deze
Volkomen
zegt dat
dat men
men niet
nietontkomt
ontkomtaan
aan de
denoodzakelijkheid
noodzakelijkheid van
van den
den
zegt
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bouw
bouw van
van een
eentweede
tweedefort
fortbijbijIJmuiden.
Ijmuiden.Hier
Hierhelpen
helpengeen
geen
torpedoversperringen noch
strooimijnen, want
want haven
haven en
en toe,
toetorpedoversperringen
noch strooimijnen,
moeten voor
voor onze
onzetorpedo,
torpedo.en
enonderzeebooten,
onderzeebooten,zoomede
zoomede
gangen moeten
voor den
den aanvoer
aanvoer van
van levensbehoeften
levensbehoeften open
openblijven.
blijven. Voor
Voor
voor
's
beveiliging en
en verdediging
verdediging isis een
eenkrachtig
krachtigfort
fort bij
bij
's lands
lands beveiliging
IJmuiden nog
nog eerder
eerder noodig,
noodig,dan
dandedevoorgestelde
voorgesteldeverbetering
verbetering
Ijmuiden
en omwerking van het fort Kijkduin in de positie
positie van
van den
den Helder
Helder
en
dan een
een fort
fort bij
bij Vlissingen.
Vlissingen.
en dan

Ook
aan den
den Hoek
Hoekvan
vanHolland
Hollandzijn
zijnde
detoestanden,
toestanden, meer
meer
Ook aan
bepaald wat
de omgeving
omgeving van
van het
hetfort
fortbetreft,
betreft,niet
nietalleen
alleen
bepaald
wat de
sedert
den aanleg
aanleg daarvan,
daarvan, doch
doch vooral
vooralinindedelaatste
laatstejaren,
jaren,
sedert den
evenals
te IJmuiden,
Ijmuiden, belangrijk
belangrijk veranderd.
veranderd. Aangezien
Aangezien het
het
evenals te
Rapport der
der Commissie
Commissie van
van samenwerking
samenwerking van
Land. en
en
Rapport
van Land,
Zeemacht dateert
September 1904
- en
en niet
nietvan
van Juli
Juli
Zeemacht
dateert van
van September
1904 —
1906,
zooals de
de Heer
Heer Ranneft
Ranneft in
in zijn
zijn opstel
opstel in
in «de
Militaire
1906, zooals
ade Militaire
jaargang 1910, bladz
bladz 823
823aangeeft
aangeeft—- isisbezwaarlijk
bezwaarlijk
Spectator», jaargang
Spectator»,
aan
te nemen
nemendat
datdie
dieCommissie,
Commissie,zoo
zoozijzijthans
thansrapport
rapporthad
had
aan te
uit te
te brengen,
brengen, zich
zich nu
nuzou
zoutevreden
tevredenstellen
stellenmet
met de
de voor,
vooruit
zieningen
haar in 1904,
1904, ten
ten opzichte
opzichtevan
vande
deverdediging
verdediging
zieningen door
door haar
van den
den Nieuwen
Nieuwen Waterweg
Waterweg aan
aan den
den Hoek
Hoekvan
vanHolland,
Holland,
van
vastgesteld.
Sedert 1904
1904 isisontzettend
ontzettendveel
veelveranderd.
veranderd. Toen
Toen
vastgesteld. Sedert
waren er
er nog
nog geen
geen Dreadnoughts
Dreadnoughts en
en kon
kon niet
niet worden
worden voor,
voor.
waren
zien
dat het
het terrein
terrein aan
aan den
den Hoek
Hoekvan
vanHolland
Hollandzóó
zóózeer
zeer
zien dat
zou worden
worden gewijzigd.
gewijzigd. Des
Destetemeer
meermoet
moethet
hetverwondering
verwondering
zou
baren dat,
dat, toen
toen de
deRegeering
Regeeringinin1910
1910
haar
oorspronkelijk
baren
haar
oorspronkelijk
ter verbetering
verbetering van
vande
dekustverdediging
kustverdedigingindiende,
indiende,
Wetsontwerp ter
zij daarbij,
daarbij, wat
wat den
den Hoek
Hoekvan
vanHolland
Hollandbetrof,
betrof,eenvoudig
eenvoudig
zij
overnam
de Commissie
Commissie in
in 1904
1904voorstelde,
voorstelde, en
en dus
dus de,
de,
overnam wat
wat de
in
de zes verloopen jaren
jaren geheel
geheelveranderde
veranderdetoestanden
toestandenbuiten
buiten
in de
rekening
Het ware
ware toch
tochwenschelijk
wenschelijk geweest
geweest dat
dat de
de
rekening liet.
liet. Het
Minister van
Oorlog Cool,
Cool,alvorens
alvorenseen
eenzoo
zoobelangrijke
belangrijkewets,
wets.
Minister
van Oorlog
voordracht
dienen,zich
zichvooraf
voorafrekenschap
rekenschap had
had
voordracht mede
mede in tetedienen,
gegeven of had
had doen
doen geven
geven van
van de
de vraag
vraag of
ofhetgeen
hetgeen in
in 1904
1904
gegeven
als grondslag
grondslag kon
kon gelden,
gelden, ook
ook nog
noginin1910
1910ongewijzigd
ongewijzigd ge,
ge.
als
Dat
dit
eigentlijk
niet
het
geval
was
handhaafd
kon
blijven.
handhaafd kon blijven. Dat dit eigentlijk niet het geval was
uit het
hetvolgende
volgendeblijken
blijken:
moge uit
:
De Heer
Heer Cool
Cool trad
trad op
opals
alsMinister
Minister van
van Oorlog
Oorlog den
den
De
27sten
sten Juli 1909.
1909. Het
Hetwetsontwerp
wetsontwerpwerd
werdaan
aandedeStaten,Generaal
Staten.Generaal
27
sten Juli 1910. En
later, nl. den 26
En thans
thans zegt
zegt
een jaar later,
26"en
ingediend een
de Heer
Heer Cool
Coolininzijne
zijnemeergemelde
meergemeldebrochure,
brochure,op
opblz.
blz.18
18t./m.
t./m.
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reeds punten
20, dat
dat bij
bij hem
hem destijds
punten van verschil
verschil met
met het
het
destijds reeds
Wetsontwerp
bestonden en,
en, zooals
zooals uit
uitzijne
zijnebrochure
brochure blijkt,
blijkt.
Wetsontwerp bestonden
zelfs belangrijke.
belangrijke. Immers
Immers naar
naar zijne
zijne meening
meening awerd
«werd te
te veel
veel
zelfs
«voor de
noordelijke en
zuidelijke zeegaten»,
weinig voor
voor
comor
de noordelijke
en zuidelijke
zeegaten», te weinig
den Hoek
Hoek van
van Holland
Holland uitgetrokken.»
uitgetrokken.» Uit
Uit de
deMemorie
Memorie van
van
den
Toelichting blijkt
blijkt echter
echter van
vandie
dieverschilpunten
verschilpunten niets. Ook
Ookniet
niet
Nota betreffende
betreffende de
dekustverdediging
kustverdedigingd.d.
d.d.99December
December1910
1910
uit de Nota
ingediend, waarin
positie aan
aan den
den Hoek
Hoekvan
van Holland
Holland
ingediend,
waarin voor
voor de positie
slechts ff 146.000
uitgetrokken. Thans
Heer Cool
Cool
146.000 is uitgetrokken.
Thans stemt
stemt de
de Heer
in zijne
zijne brochure
brochure in met
met het
hetvoorstel
voorstelmede
medeininDecember
December1910
1910
(Mil. Spect.
Speet. 1911
1911 blz.
blz. 58)
58) gedaan
gedaan door
doorden
dentoenmaligen
toenmaligen
(Mil.
kapitein Ranneft,
Ranneft. om aldaar
aldaar een
een tweede
tweedefort
forttetebouwen,
bouwen, waar,
waar.
kapitein
door
het bedrag
bedrag voor
voordedevoorzieningen
voorzieningen aan
aan den
den Hoek
Hoek van
van
door het
3.500.000 ! De Heer
Holland
van ff 146.000 zou
zou stijgen
stijgen tot
tot ff 3.500.000!
Heer
Holland van
Cool
geeft nunualsalsreden
redenvoor
voorhet
hetongewijzigd
ongewijzigdindienen
indienenvan
van
Cool geeft
het wetsontwerp
wetsontwerp op.
den spoed
spoed die
dietoen
toennoodig
noodiggeoordeeld
geoordeeld
het
op, den
werd en
en de
deonderhanden
onderhanden zijnde
zijndeontwerpwijziging
ontwerpwijziging der
derMilitie,
Militie.
werd
wet.
de indiening
indiening had
had een
een vol
voljaar
jaar na zijn optreden als
wet. Doch de
Minister
éên jaar
jaar tijds
tijds kan
kan men
men veel
veel doen,
doen, getuige
getuige
Minister plaats.
plaats. In
In éên
de Minister
Minister Colijn.
Colijn. En
En hoe
hoe had
haddedeverdediging
verdedigingvan
vanhet
hetwets
wets.
ontwerp eventueel
e\'entueel kunnen
kunnen geschieden
geschieden door
door een
een Minister
Minister bij
bij
ontwerp
zoobelangrijke
belangrijke geschilpunten
geschilpunten bestonden
bestonden?
Vanoverschrij,
overschrij.
wien zoo
? Van
ving van
van zoo
zoogroote
grootebedrage.n
bedragèn als
als ruim
ruim 33 millioen
millioen kon
kon toch
toch
ving
geen sprake
sprakezijn
zijnIJ
wel geen
Ongetwijfeld
toestand aan
aan den
den Hoek
Hoekvan
van Holland
Holland
Ongetwijfeld eischt
eischt de toestand
dringend voorziening.
nieuwe waterweg
waterweg geeft
geeft toegang
toegang tot
tot
dringend
voorziening. De
De nieuwe
de groote
groote handelsstad
handelsstad Rofterdam.
Rotterdam. IsIs de
deaanvaller
aanvallermeester
meestervan
van
den
Hoek van
van Holland,
Holland, dan
dan kan
kan hij
hij verder
verder tot
tot het
het hart
hart des
des
den Hoek
lands en
en in
in den
den rug
rug van
van de
deNieuwe
NieuweHollandsche
HollandscheWaterlinie
Waterlinie
lands
dat de toegang van den Nieuwen
Nieuwen
doordringen. Het is dus noodig dat
doordringen.
Waterweg
krachtig
worde
verdedigd.
De
teruggetrokken
lig.
Waterweg krachtig worde verdedigd. De teruggetrokken lig,
ging van
van het
het bestaande
bestaande fort
fort wijst
wijst er
er duidelijk
duidelijk op
opdat,
dat,bij
bijden
den
aanleg
daarvan, het
voeren van
van een
eengeschutstrijd
geschutstrijd met
met een
een
aanleg daarvan,
het voeren
vijandelijke vloot
open zee,
zee, niet
niet inindedebedoeling
bedoelingheeft
heeft
vijandelijke
vlootin
in open
gelegen.
dat het
hetuitsluitend
uitsluitenddiende
diendevoor
voorvolledige
volledigeafsluifing
afsluiting
gelegen, dat
van den
den Nieuwen
Nieuwen Waterweg.
Waterweg.
van
Het fort
fort was
was dan
dan ook
ook inin1904
1904nagenoeg
nagenoeggeheel
geheeltegen
tegenvuur
vuur
is
echter
gaandeweg
veranderd,
uit
zee
gedekt.
Die
toestand
uit zee gedekt. Die toestand is echter gaandeweg veranderd,
zoodat
thans, volgens
volgens de
de mededeelingen
mededeelingen van
van den
den Heer
Heer Cool
Cool
zoodat thans,
het fort
fort rechtstreeks
rechtstreeks uit
zien en
en tetebeschieten
beschieten isISin10een
een
het
uit zee
zee te zien
50'' (het
(het fort
fort als
alsmiddelpunt
middelpunt genomen.)
genomen.)
sector
van 50
sector van
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een strijd
strijd tegen
tegenschepen,
schepen,welke
welkeinindien
diensector
sectorhun
hunvuur
vuur
Aan een
tegen het
het fort
fort openen,
openen, valt,
valt,wegens
wegensdedeverouderde
verouderdekanonnen
kanonnen
tegen
24 cM.
cM.L/30,
L/JO , bezwaarlijk
De door
doorden
denMinister
Minister
van 24
bezwaarlijktete denken.
denken. De
Colijn thans
thans voorgestelde
voorgestelde vermeerdering
vermeerdering van vuursnelheid
vuursnelheid en
en
Colijn
der munitie
munitie (waaromtrent
(waaromtrent wordt
wordt verwezen
verwezen naar
naar het,
hetwijziging der
geen dienaangaande
dienaangaande bij
bij het fort
fort op
op Harssens
Harssens isis gezegd)
gezegd)kan
kan
geen
hierin geen
geen noemenswaardige
noemenswaardige verbetering
verbetering brengen.
brengen. Mitsdien
Mitsdien
hierin
de rol
rolvan
vandede
4 kanonnen
van2424cM.
cM.L/30,
L/JO, opgesteld
opgesteld in
in de
de
moet de
4 kanonnen
van
beide pantserkoepels,
pantserkoepels, bepaald
bepaald blijven
blijven tot
tothet
hetbeschieten
beschietender
der
beide
welke mochten
mochten beproeven
beproevenden
denbetrekkelijk
betrekkelijksmallen
smallendoor.
door"
schepen, welke
in den
denNieuwen
NieuwenWaterweg
Waterwegteteforceeren,
forceeren,enenhiervoor
hiervoorzijn
zijn
gang in
zij
nog
vrij
wel
geschikt,
omdat
bedoeld
forceeren
moet
geschiezij nog vrij wel geschikt, omdat bedoeld forceeren moet geschie.
den op een
een afstand
afstand van
van 300
300 400
à 400
van
hetfort.
fort.Doch
Dochdan
dan
den
M.M.
van
het
dient voorkomen
voorkomen te
worden dat
dat de koepels
koepels van
van 24
24 cM.
cM.door
door
dient
te worden
vloot van
vanuit
uitzee
zeeworden
wordenvernield.
vernield.ErErmoet
moetalzoo
alzooeen
eendoel,
doelde vloot
aldaar getroffen
DeHeer
HeerRanneft
Ranneft
treffende voorziening aldaar
getroffen worden.
worden. De
daartoe een
eenklein
kleinpantserfort,
pantserfort, zt-+- 600
600 M.
M.westvvaarts
westwaarts van
van
wil daartoe
oude, bestemmen,
bestemmen, bewapend
bewapend met
metéén
éénkoepel
koepelvoorzien
voorzienvan
van
het oude,
kanonnen van
van 30.5
30.5cM.
cM.1150,
L/sO, en voorts
voorts van
van22hefkoepels
hef koepelsmet
met
2 kanonnen
snelvuurkanonnen
en
enkele
machinegeweren.
snelvuurkanonnen
enkele machinegeweren.
de Heer
HeerRanneft
Ranneft aan
aandat
datwerk
werkeischen
eischendie,
die,
stelt de
Intusschen stelt
naar mijne
mijne bescheiden
bescheiden meening,
meening, bezwaarlijk
bezwaarlijk te
te vervullen
vervullen zijn.
zijn.
naar
De construcfie
constructie van
van het
het fort,
fort, zegt
zegt hij,
hij, moet
moetzoodanig
zoodanig zijn, dat
eene vernieling
van uit
uit zee
zee door
doorzwaar
zwaar scheepsgeschut
scheepsgeschut onmogelijk
onmogelijk
vemieling van
is. Het
Het moet
moet zijn:
klomp beton,
beton, waarboven
waarboven alleen
alleen de
de
zijn : «een
« een klomp
is.
«onvernielbare
cM. en
en de
debeide
beidehefkoepels
hefkoepels
«onvernielbarekoepel
koepelvan
van 30
30 cM.
«voor snelvuurgeschut
snelvuurgeschut uitsteken.»
uitsteken.» Een
Eenonvernielbaar
onvernielbaarfort,
fort, met
met
een onvernielbaren
een
onvernielbaren koepel,
koepel, voorts
voorts niet
niettetetreffen
treffenkanonnen
kanonnen
zal ons
onsdat
datwonder
wonder van
van
en
onvernielbare hefkoepels
hefkoepels ?? Wie zal
en onvernielbare
Hetkanon
kanonisistot
totdusver
dusvernog
nogsteeds
steedsmeester
meester
constructie
leveren?? Het
constructie leveren
endekking
dekking
gebleven
waar het den
den strijd
strijd tusschen
tusschen geschut
geschut en
gebleven waar
betrof.
beton isisvernielbaar
verniel baaren
ensomtijds
somtijdszelfs
zelfsvrij
vrijgemak,
gemakbetrof. Ook beton
kelijk.
En kanonnen
kanonnen met
met hunne
hunne schietgaten
schietgaten zijn
zijn ook
ooktrefbaar
trefbaar
kelijk. En
doorgaans de
de koepel
koepel buiten
buiten gevecht
gevecht gesteld.
gesteld. Men
Men
en
dan isis doorgaans
en dan
mag
wel aannemen
aannemen dat
dat door
door den
den Heer
HeerRanneft
Ranneft wat
wat
mag dan
dan ook wel
zéér
krachtige
termen
zijn
gebezigd,
om
zijn
wenschen
bij
zéér krachtige termen zijn gebezigd, om zijn wenschen bij
niet~deskundigen
vinden.
niet,deskundigen ingang
ingang te
te doen vinden.
Intusschen stem
gaarne met hem
hem in
in dat
dathet
hetwenschelijk
wenschelijk
stem ik gaarne
is
hier een
eenkoepel
koepelmet
met2 kanonnen
2 kanonnenvan
vangroot
grootvermogen
vermogen tete
is hier
bij mij
mij gerezen
gerezen of
ofdie
dieniet
nietnabij
nabij
plaatsen,
de vraag
vraag isis bij
plaatsen, doch
doch de
het bestaande
bestaande fort
fort zou
zou kunnen
kunnen geplaatst
geplaatst worden,
worden, en
en wel
welzoo.
zoo-
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danig dat
danig
dat door
door zijn
zijnbouw
bouwdedebeide
beidebestaande
bestaandekoepels
koepels van
van
24
cM. tegen
tegen zicht
zichtuit
uitzee
zeegedekt
gedektblijven
blijven en
en dus
dus tegen
tegen het
het
24 cM.
vuur
der schepen
schepen uit
uitzee
zeevolkomen
volkomengevrijwaard.
gevrijwaard. Daardoor
Daardoor
vuur der
wordt de
wordt
de zekerheid
zekerheid verkregen
verkregen dat
dat deze,
deze, bij
bijhet
hetopstoomen
opstoomender
der
vijandelijke
den Nieuwen
NieuwenWaterweg,
Waterweg,aan
aanhunne
hunnetaak
taak
vijandelijke vloot
vloot in den
kunnen beantwoorden.
kunnen
beantwoorden. De zware
zware koepel
koepel zal
zal bij
bij dit
dit voorstel
voorstel
wel iets
iets meer
meer binnenwaarts
binnenwaarts zijn
zijn opgesteld
opgestelddan
danbij
bij het
het voorstel.
voorstelRanneft, doch vermoedelijk
Ranneft,
vermoedelijk even
even goed
goedaan
aanzijne
zijnebestemming
bestemming
kunnen
Men neme
neme toch
toch in
in aanmerking
aanmerking dat het
het hier
hier
kunnen voldoen.
voldoen. Men
beoogde
doel niet
nietis iseen
eenstrijd
strijduituittetelokken
lokkentusschen
tusschendien
dien
beoogde doel
eenen
en de
devijandelijke
vijandelijke vloot,
vloot,doch
dochwil
wèlom
omtetebeleften
beletten
eenen koepel en
dat
de vijand
vijand aan
aan den
den Nieuwen
NieuwenMaasmond
Maasmond vasten
vasten voet
voet ver.
verdat de
krijgt.
Indien de
de door
doormij
mijvoorgestelde
voorgesteldeplaats,
plaats, na
naonderzoek
onderzoek
krijgt. Indien
op
hetterrein
terreinzelve,
zelve,zou
zoublijken
blijkenuitvoerbaar
uitvoerbaar en
endoeltreffend
doeltreffend
op het
te
te zijn,
zijn, zou
zoumen
menwellicht
wellichtgeen
geenruim
ruim3 3millioen
millioendaarvoor
daarvoor te
te
besteden
besteden hebben.
hebben.

Regeering heeft
heeft inindedeMemorie
Memorievan
vanAntwoord
Antwoord mede.
medeDe Regeering
gedeeld dat,
dat, «gelet
«geletopopdede
behoeften
derlevende
levendestrijdkrachten,
strijdkrachten,
behoeften
der
«vooral
aan meer
meer artillerie
artillerie en
en aan
aan behoorlijke
behoorlijke organisafie
organisatie van
van
«vooral aan
«het verplegingswezen,
verplegingswezen, op
op de
deverbetering
verbeteringder
derkustverdediging
kustverdediging
«het
«moet
worden.»
0:moet bezuinigd worden.:0
Gaarne wordt erkend
erkend dat
dathet
hetnoodig
noodigisishet
hetverplegingswezen
verplegingswezen
Gaarne
te regelen
regelenenendaarvoor
daarvoorhet
hetvereischte
vereischteaan
aanteteschaffen,
schaffen,
behoorlijk te
waarbij rekening kan
worden met
met de
de omstandigheden,
omstandigheden,
waarbij
kan gehouden worden
terreinen en
en toestanden
toestanden waaronder
waaronder onze
onzestrijdkrachten,
strijdkrachten, bij
bij
terreinen
moeten optreden.
optreden. Verrneerdering
Vermeerdering
neutraliteitshandhaving zullen moeten
van artillerie
artillerie voor het
het veldleger
veldleger isisbeslist
beslistnoodig,
noodig,waarbij
waarbij zoo.
ZOO$
van
dra mogelijk
mogelijk van
vandedenoodformatie
noodformatieder
der3.stukkenbafterij,
3.stukkenbatterij, tot
tot
dra
meer doeltreffende
doeltreffende en
en algemeen
algemeen als
als deugdelijk
deugdelijk erkende
erkende 4.
4de meer
stukken bafterij
batterij moet
moet worden
wordenovergegaan.
overgegaan. I
stukken
tijdelijk noodstelsel
nood stelselom,
om.zonder
zondergroote
grootekosten,
kosten.
aandedeonhandelbare
onhandelbarebafterij
batterij
1. Als tijdelijk
aan
aangenomen
halfbatterijenvan
van33stukken
stukken
stukken teteontkomen,
ontkomen.kon
kontegen
tegen
van 66 stukken
de de
nunu
aangenomen
halfbatterijen
bezwaar bestaan.
bestaan.Als
Alsdefinitieve
definitieve
formatiezou
zouhet
hetechter
echtereene
eenefout
foutwezen.
wezen.Overal
Overal
weinig bezwaar
formatie
waar de
de 3,stukkenbafterij
3.stukkenbatterij werd
werdvoorgesteld,
voorgesteld.overwogen
overwogenofof
beproefd,werd
werdzijzijafgekeurd,
afgekeurd.
waar
beproefd,
zijnde tegenover
tegenover de
de 4-tstukken
4-<stukken bafterij
batterij te
zwak en
en tetekostbaar.
kostbaar.
als zijnde
te zwak
goedkoopste en
en meest
meest doeltreffende
doeltreffende formatie
formatie voor
hier tete lande
landekieze
kie zemen
men
Als goedkoopste
voor hier
vredesbatterijen van
nominaal 88 stukken,
stukken. bij
bij mobilisatie
mobilisatietetesplitsen
splitsenin in
2 halfbatterijen
vredesbafterijen
van nominaal
2 halfbatterijen
stukken. Men
Menvoege
voegedaartoe
daartoeaan
aanelke
elkebestaande
bestaandehalfbafterij
halfbatterijvan
van3 3stukken
stukkeneen
een
van 44 stukken.
stuktoe,
toe.benevens
benevenshet
hetvolstrekt
volstrektnoodige
noodigeaantal
aantalmanschappen
manschappenenenpaarden.
paarden.Kanonnen
Kanonnen
4de stuk
zijn aanwezig.
aanwezig. Voorts
benoeme men bij
bij elke
elke vredesbafterij
vredesbatterij van
van 88stukken
stukkeneen
eentweede
tweede
zijn
Voorts benoeme
kapitein. in vervanging
vervanging van
van een
eender
der3 aanwezige
3 aanwezigeluitenants.
luitenants.D-e
De kosten
kosten van
van dezen
dezen
kapitein,
maatregel zijn
zeer gering
gering;; men
men isis dan
danvoor
voordede
oorlogsorganisatiegereed
gereeden
enmen
men
maatregel
zijn zeer
oorlogsorganisatie
mijvermelde
vermeldegroote
grootenadeel
nadeelop
opdat,
dat.wegens
wegens
daardoor tevens
tevens het
hetreeds
reedsvroeger
vroegerdoor
doormij
heft daardoor

26

DE 'VERBETERING
VERBETERING DER
KUSTVERDEDIGING.
DER KUSTVERDEDIGING.

De Balkanoorlog heeft opnieuw
opnieuw bewezen
bewezendedebelangrijke
belangrijkerol
rol
die door
door goed
goedgeoefende
geoefendeenen
getalsterktevoldoende
voldoendeartillerie
artillerie
in in
getalsterkte
in dien oorlog
in
den veldoorlog wordt
wordt vervuld.
vervuld. Doch
Doch ook isis in
in den
gebleken de
de groote waarde
van goede
goede en
en goed
goed verdedigde
verdedigde
gebleken
waarde van
De T
sjataldsjalinie, Adrianopel,
Adrianopel, Scutari
zijn
versterkingen. De
versterkingen.
Tsjataldsjalinie,
Scutari zijn
daarvan
schitterende bewijzen.
bewijzen. En
En zijn
zijn het
het niet
niet de
de kust~
daarvan de
de schitterende
kust,
batterijen aan
in samenwerking
samenwerking met
met water,
water~
aan de Dardanellen die, in
bafterijen
mijnen,
hebben teruggehouden
teruggehouden van
van in de
de
mijnen, de Grieksche vloot hebben
tot Constantinopel door te dringen? Dus
van Marmora en
en tot
zee van
ook land.
land= en
en kustversterkingen
kustversterkingen spelen
oorlog een
een be,
be.
ook
spelenin
in den
den oorlog
Aan beiden,
beiden, veldleger
veldlegeren
enversterkingen,
versterkingen, behoort
behoort
rol. Aan
langrijke rol.
dus
in gelijke
gelijke mate
mate de
de volle
volle aandacht
aandacht tete worden geschonken
dus in
en het
het isisniet
nietgoed
goedgezien,
gezien, zooals hier
lande telkens
telkens uit
uit
en
hier te lande
misplaatste zuinigheid geschiedt, het
misplaatste
het eene bij
bij het andere te doen
achterstaan.
voor het
Evenwel aannemende
Evenwel
aannemende dat, voor
het oogenblik de eischen
de
der verbetering
verbetering van
van de
de kustverdediging, met
der
met het
het oog
oog op de
door de
de Regeering verlangde
verlangde voorzieningen
behoeve van
van
voorzieningen ten
ten behoeve
door
het
het veldleger,
veldleger, belangrijk
belangrijk moeten
moeten beperkt
beperkt blijven,
blijven, zoo
zoo zoude
eene voorziening
voorziening met
stelling bij
bij Helle.
met nieUw
nieuw geschut
geschut in
in de stelling
Helle,
HOllandsch Diep en
en 't
Volkerak
voetsluis en
in die
die van
van 't
en in
't Hollandsch
't Volkerak
voorloopig achterwege
blijven. Hiertegen
Hiertegen bestaat,
bestaat,
achterwege kunnen
kunnen blijven.
wegens
den toestand
toestand der
der vaarwaters
vaarwaters aldaar,
aldaar, minder
minderbezwaar,
bezwaar,
wegens den
door de
de hulp
hulp der
derMarine
Marine met
met torpedobooten,
terwijl alsdan
alsdan door
terwiji
mijnen, enz.
enz. een
een eventueel
eventueeldoordringen
doordringen des
desaanvallers
aanvallers moet
moet
mijnen,
worden bemoeilijkt.
bemoeilijkt. Echter
Echter zullen,
zullen, zoodra de omstandigheden
zulks
toelaten, aldaar
aldaar ook
ook eenige kanonnen
nieuwste
zulks toelaten,
kanonnen van
van de nieuwste
constructie behooren te worden opgesteld. Intusschen zou men, na
verbetering van de stelling
stelling van
van den
den Helder,
Helder, eenige kanonnen van
LIJs of l.12s,
naar
gelang
die
aldaar
gemist kunnen worden,
24 cM.
cM.L/35
L/25,
op verdedigingswerken
om die
die te
te plaatsen
plaatsen op
benuften om
kunnen benutten
aan
zeegaten en
aan de
de positie bij
en aan
bij Willemstad.
aan de Goereesche zeegaten
Voorzeker echter
echter zal daarbij
daarbij de stelling
stelling van
van Hellevoetsluis het
Voorzeker
moeten verkrijgen.
verkrijgen.
leeuwenaandeel moeten
nieuw ingevoerde
ingevoerde organisatie,
organisatie, de
de luitenants
luitenantsder
derbereden
beredenartillerie,
artillerie,bij
bijbevordering
bevordering
de nieuw
lang bij
vesting,artillerie moeten
waardoor zij
zij ernstig
ernstig
kapitein, veel
bij de vesting,.artillerie
moeten dienen, waardoor
veel te
te lang
tot kapitein,
hunne .vlotheid
'vlotheid van
van rijden
rijden teteverliezen
verliezenen,
en,bijbijterugkeer
terugkeernaar
naardedevelcl
veld.
gevaar loopen
gevaar
loopen hunne
artillerie, veel
vergeten te
te zijn.
zijn.
artillerie,
veel vergeten
vorenstaande wijze
wijze is
is het
het mogelijk,
mogelijk, in
in korten
korten tijd
tijd en
enmet
metweinig
weinigkosten,
kosten,elke
elke
Op vorenstaande
48stukken,
stukken,inplaats
inplaatsvan
vanhet
hetminieme
miniemeaantal
aantalvan
van36
36
onzer
divisies te
te voorzien
voorzien van
van 48
onzer 4 divisies
die wij
wij thans
thans slechts
slechts kunnen
kunnen uitbrengen.
uitbrengen.
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En
thans 'Vlissingen
Vlissingen!! Ons
goed recht
recht om,
om, ter
ter beveiliging
beveiliging
En thans
Ons goed
neutraliteitsschending en tegen een
van de Wester.Schelde
Wester,Schelde tegen neutraliteitsschending
rechtstreekschen aanval,
stroom, op ons
ons eigen grond$
grond,
aanval, aan
aan dien
dien stroom,
gebied, nieuwe
nieuwe versterkingen
versterkingen aan
aan teteleggen,
leggen,dan
danwel
welbestaande
bestaande
te verbeteren,
verbeteren, zal,
na de
de deswege
deswege gevoerde polemiek, wel niet
zal, na
in het
het buitenland
buitenland kunst,
kunstmeer in
meer
in twijfel getrokken worden. De in
matig opgezette campagne
campagne was
was te
te doorzichtig,
doorzichtig, om
om niet dadelijk
matig
beweegredenen voor
voor die
diebeweging
bewegingtetedoen
doenherkennen.
herkennen. Aan
Aan
de beweegredenen
de Wester.Schelde
na 1839, altijd kustbatterijen
gehand.
kustbatterijen gehand,
Wester,Schelde zijn,
zijn, na
aldaar
haafd gebleven. Vóór
V66r de vestingwet van 1874 had men aldaar
Vlissingen
en de
de Ruijter en aan de overover,
'Vlissingenmet
metde
de forten
forten Nolle en
zijde het
het fort
fort Frederik
Frederik Hendrik
Hendrik en
en het
het Havenfort, alsmede
zijde
meer oostwaarts
oostwaarts de
vesting Neuzen
Neuzen eu het fort Ellewoutsdijk.
meer
de vesting
waarde dier
dier versterkingen
versterkingen laat
laat ik
ik voor
voor het
het oogenblik in
De waarde
het midden.
midden. Toen in
in 1874 Vlissingen
als vesting
vesting werd
werd opge~
het
Vlissingen als
opge,
heven,
bleven Neuzen
Neuzen en
en Ellewoutsdijk bestaan
bestaan en
deze zijn
heven, bleven
en deze
heden ten
ten dage
dage als
als kustbatterijen gehandhaafd.
belet
nog heden
gehandhaafd. Niets belet
ons echter,
echter, bij
bij een
eennieuwe
nieuwewet,
wet,dedeverlaten
verlatenforten
fortenbij
bij Vlissingen
Vlissingen
weder
in den
denkring
kringonzer
onzerversterkingen
versterkingen op te
te nemen
nemen en
en ze
ze
weder in
alsdan van
van eene «up
alsdan
G:uptotodate»
date» bewapening
bewapeningtete voorzien.
voorzien. Wij
zijn en
en moeten blijven
blijven baas
baas in
in eigen
eigen huis,
huis, en
engeen
geenandere
andere
zijn
recht zich
zich te
te bemoeien,
bemoeien, met
met hetgeen
hetgeen wij,
wij, voor
voor
natie heeft het
het recht
eigen
veiligheid, op ons
ons eigen
eigengrondgebied
grondgebied verkiezen te doen.
doen.
eigen veiligheid,
in 1910, in het oorspronkelijk
De Regeering stelde
stelde dan
dan ook in
ingediende wetsontwerp,
wetsontwerp, voor om
om bij
bij Vlissingen
Vlissingeneen
eenkrachtig
krachtig
ingediende
kustfort te bouwen
bouwen waarvoor
waarvoor eene som van
van ff 5.242.000 werd
geraamd.
werd, bij
bij het
hetvoorstel
voorstelvoor
voor het
het bouwen
bouwen
geraamd. Vermoedelijk
Vermoedelijk werd,
nabij Vlissingen
Vlissingen ook
ook -— even als
als ten opzichte van
van één fort
fort nabij
Hoek van
van Holland
Holland -— het
rapport gevolgd
van de
de Com,
Com.
den
den Hoek
het rapport
gevolgd van
De
vraag
missie
van
samenwerking
van
Land.
en
Zeemacht.
missie van samenwerking van Land, en Zeemacht. De vraag
die Commissie,
Commissie, bij
bij het
hetontwerpen
ontwerpenvan
vande
dewijze
wijze
rijst echter
rijst
echter of die
van bevestiging
bevestiging der
der Wester.Schelde
van
Wester,Schelde in 1903 of 1904, zich wel
ter
plaatse van den
den toestand
toestandaldaar
aldaarheeft
heeftovertuigd.
overtuigd.Met
Metlater
later
ter plaatse
ontstane internationale verplichtingen
verplichtingen en
na 1903 sterk ver.
en na
ver,
natuurlijk,
anderde politieke verhoudingen
verhoudingen in
in Europa,
Europa,kon
konzijzijnatuurlijk,
bij het
het uitbrengen
uitbrengen van
van haar
haar Rapport,
Rapport, geen
geen rekening
rekening houden.
houden.
bij
Had dit
dit wel
welhet
hetgeval
gevalkunnen
kunnen
zijn,
dan
zou
wellichtandere
andere
zijn,
dan
zou
zijzijwellicht
voorstellen
hebben gedaan.
gedaan.
voorstellen hebben
De Raad
Raad van
van Defensie
Defensie bracht
bracht o.
m. omtrent
o. m.
omtrent deze aange.
aange,
legenheid advies
bij schrijven
schrijven van
van 8 Juli 1909, welk advies,
advies uit bij
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ten
ten opzichte
opzichte van
vandedeversterking
versterkingaan
aande
deWester.Schelde,
Wester-Schelde,luidde
luidde
volgt::
als volgt
Raad gaat
gaatthans
thansover
overtottotdedebeantwoording
beantwoordingvan
van de
de
«De Raad
cvraag of
of aan
aan den
denmond
mondder
derWester.Schelde
Wester.Scheldeeen
eenofoftwee
twee
(vraag
«verdedigingswerken
«verdedigingswerken moeten
moeten worden
worden aangelegd.
aangelegd. Na
Nauitvoerige
uitvoerige
«besprekingen isis dat
lichaam tot
slotsom gekomen
gekomen dat
dat de
de
«besprekingen
dat lichaam
tot de slotsom
«handhaving der
neutraliteit ter
ter aangeduider
aangeduider plaatse
plaatse en
en de
de
«handhaving
der neutraliteit
«verdediging van
van den
den toegang,
toegang, welke
welkeverdediging
verdedigingininsommige
sommige
«verdediging
«gevallen als
als eene
eene voortgezefte
voortgezette handeling
handeling van
vandedeneutraliteits,
neutraliteits.
«gevallen
«handhaving moet worden
worden aangemerkt,
aangemerkt, niet
niet afdoende
afdoendegewaar,
gewaar.
«handhaving
«borgd zijn
zijn door
door de
de aanwezigheid
aanwezigheid van
één fort
fort op
op den
den
«borgd
van één
De Raad
Raad isisvan
vanmeening
meeningdat
datbehalve
behalve
«Walcherenschen wal.
«Walcherenschen
wal. De
«het zooeven
zooeven genoemde
genoemde fort
fort ook
ookeen
een
verdedigingswerk op
op
«het
verdedigingswerk
0:den
oever tot
«den zuidelijken
zuidelijken oever
tot stand
standmoet
moetkomen.
komen.Omtrent
Omtrentde
de
«juiste plaats
plaats wenscht
Raad zich
zich niet
niet uit
uit tetespreken,
spreken, doch
doch
«juiste
wenscht de
de Raad
«wordt verwezen
verwezen hetgeen
hetgeen te dien
dien aanzien
aanzien ininhet
hetalgemeen
algemeen
«wordt
«hierboven werd
werd aangevoerd.
aangevoerd.
«hierboven
«Als voornaamste
voornaamste grond,
grond, welke
welke den
den Raad
Raad deed
deed besluiten
besluiten
«den bouw
bouw van
vaneen
eentweede
tweedefort
fortaan
aantetebevelen,
bevelen,moet
moetgenoemd
genoemd
«den
«worden de
onmogelijkheid om
met één
één fort
fort het
hetbreede
breede
«worden
de onmogelijkheid
om met
«vaarwater, vooral
bij slecht
slecht zicht,
zicht, op
op afdoende
afdoende wijze
wijze te
te be,
bef
«vaarwater,
vooral bij
«heerschen.
het overige
overige refereert
refereert de
de Raad
Raad zich
zich aan
aan het
het
«heerschen. Voor het
«oordeel
van den
den lnspecteur.Generaal
Inspecteur-Generaal der
der Artillerie,
Artillerie, den
den Chef
Chef
«oordeel van
«van
den Generalen
Generalen Staf
Stafen
enden
denInspecteur
Inspecteur der
der Genie,
Genie, aan
aan
«van den
«Uwe
Excellentie kenbaar
kenbaar gemaakt
gemaakt in
in hun
hungezamenlijk
gezamenlijk
«Uwe Excellentie
van den
den Marinestaf
Marinestaf van
van 26
26 No,
No.
«schrijven
«schrijvenmet
met den
den Chef
Chef van
vember
1908.»
vember 1908.»
De Raad
Raad van
van Defensie
Defensie bestond,
bestond, bij
bijhet
hetuitbrengen
uitbrengenvan
van
13leden
ledenwaaronder
waaronder4 4burgerleden
burgerleden; ;
bovenbedoeld
advies, uit
uit 13
bovenbedoeld advies,
n1.
hoogere officieren
officieren van
van dedeLandmacht,
Landmacht, 4 van
van de
de Zee,
Zee.
nl. 55 hoogere
macht
de' Heeren
Heeren F.
F. J.
J. H.H.Evers,
Evers, Mr.
Mr. P.
P. C.
C. 't Hooft,
macht en
en de.
F.
B. 's'sJacob
Jacob en
en Mr.
Mr. J.J.D.D.Veegens.
Veegens.ErErwaren
waren11
11 leden
leden
F. B.
vóór
van een
een tweede
tweede fort
fort en
en 22tegen.
tegen. Deze
Deze 22
vep5rden
den bouw
bouw van
leden,
de Luit.Generaal
Luit-Generaal A.
en de
de kapitein
kapitein ter
ter zee
zee
leden, de
A. Kool
Kool en
T
\X
C.
J.
Smit
gaven
bij
nota
van
hun
afwijkend
gevoelen
•
W. C. J. Smit gaven bij nota van hun afwijkend gevoelen
te
kennen in
in de
denavolgende
navolgendebewoordingen
bewoordingen::
te kennen
«De
ondergeteekenden kunnen
niet vereenigen
vereenigen met
met
«De ondergeteekenden
kunnen zich
zich niet
«dat
het advies
adviesvan
vanden
denRaad,
Raad,waarin
waarin de
de meening
meening
0:datgedeelte
gedeelte van
van het
«wordt
fort op
opWalcheren
Walcheren nog
nog
«wordt uitgesproken,
uitgesproken, dat
dat behalve
behalve een fort
«een
tweede fort
fort op
opden
denzuidelijken
zuidelijken oever
oever van
van de
de Wester.
Wester«een tweede
«Schelde
stand moet
moet komen.
komen.
«Schelde tot
tot stand
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«Hoewel zij
erkennen dat het
het vaarwater
vaarwater met
met 22forten
forten beter
beter
zij erkennen
zalzijn
zijnafgesloten
afgeslotendan
danmet
met
«tegen
een vijandelijken
vijandelijken aanval
aanval zal
«tegen een
«èén
fort, zijn
zijn zij
zij van
van oordeel
oordeeldat
datmet
meteen
eenfort
fortop
opWalcheren
Walcheren
«ién fort,
geheel kan
voldaan aan
aan de
deinternationale
internationale verplichting
verplichting
kan worden voldaan
op Nederland
Nederlandrust,
rust,om
omook
ookaan
aande
deSchelde
Scheldede
deneutraliteit
neutraliteit
«die op
«krachtig te
handhaven. Hierbij
Hierbij zal
zal tengevolge
tengevolge van
van de
de aan,
aan«krachfig
te handhaven.
«wezigheid van dat fort krachtige
krachtige steun geboden
geboden kunnen
kunnen worden
worden
«door
torpedobooten en
enonderzeebooten,
onderzeebooten, welk
welkmaterieel
materieel ten
ten
«door torpedobooten
«alien
«allen tijden
tijden binnen
binnen door
door naar
naar de
destelling
stelling van
van de
deMonden
Monden
«van
de Maas
Maas en
enHaringvliet
Haringvlietkan
kanterugtrekken.
terugtrekken.
«van de
«Zij zijn
gevoelen, dat
dat zoodra
zoodra door
door den
den bouw
bouw van
van het
het
zijn van
van gevoelen,
«fort bij
bij Vlissingen,
Vlissingen, deze
deze plaats
plaats met
methare
harehavens
havens en
enhulp,
hulp.
«fort
«middelen
niet zonder
zonder ernstigen
ernstig en strijd
strijd kan
kan worden
worden bezet,
bezet, de
de
«middelen niet
«aanleiding
tot schending
schendingder
derneutraliteit
neutraliteit vervalt
vervalt en
endaarmée
daarmée
«aanleiding tot
«het
van den
den maatregel
maatregel isis bereikt.»
bereikt.»
«het doel van
Wat echter
echter indien
indien de
deschender
schenderonzer
onzerneutraliteit
neutraliteit niet
niettegen
tegen
dien ernsfigen
ernstigen strijd
strijd opziet
opziet?? Dan
Danbezet
bezethij
hijtoch
tochVlissingen
Vlissingen
dien
met
met hare
hare havens
havens en
en hulpmiddelen
hulpmiddelen I1 Juist
Juist een
een tweede
tweede fort
fort zal
zal
hem,
bij samenwerking
samenwerking en
enkruisvuur
kruisvuur van
van beide,
beide, verhinderen
hem, bij
verhinderen
dien ernsfigen
ernstig en strijd
strijd zelfs
zelfs tetebeproeven
beproevenI1
De vorenbedoelde
vorenbedoelde 11
11 leden
leden van
van den
den Raad
Raad beoogden
beoogden mede
mede
toegang door
door de
deWester,Schelde,
Wester.Schelde, dus
dus
van den toegang
de verdediging
verdediging van
te beleften
beletten dat
datdedeschender
schenderonzer
onzerneutraliteit
neutraliteit verder
verder in
in dien
dien
stroom
om welke
welke redenen
redenen dan
dan ook
ook—- doordringt.
doordringt. De
De
stroom -— om
afwijkende meening
meening van de
de 22leden
ledenonderteekenaars
onderteekenaarsder
dernota,
nota,
afwijkende
heeft echter
echter alleen
alleen eene
eeneneutraliteitshandhaving
neutraliteitshandhaving op
op het
het oog,
oog, nl.
nl.
te beletten
beletten dat
datde
demogendheid,
mogendheid,die
diealdaar
aldaarbeproeft
beproeftonze
onzeneutra,
neutraliteit te
te schenden,
schenden, zich
zich het
het bezit
bezit van
van de
de stad
stad Vlissingen
Vlissingen met
met
liteit
hare havens
havens en
en hulpmiddeler,
hulpmiddelen verzekert.
verzekert. Alzoo
Alzoo eene
eene slechts
slechts
hare
zeer
beperkte opdracht
opdracht voor één fort
ruim 55millioen
millioen11
zeer beperkte
fort van ruim
In zijne
zijne meergemelde
meergemelde brochure
brochure deelt
deelt de
de Heer
Heer Cool
Coolmede
mede
In
medeonderteekenaarvan
van
dat
toen hij
hij Minister
Minister van
van Oorlog
Oorlogenenmedeonderteekenaar
dat toen
het
oorspronkelijk wetsontwerp
wetsontwerp was,
de Regeering
Regeeringmeende
meende
het oorspronkelijk
was, de
het midden
midden te
te moeten
moetenhouden
houdentusschen
tusschen hen
hen die
dietwee
tweeforten
forten
het
wenschten en
hen dit
dieaan
aanfortenbouw
fortenbouwaldaar
aldaarniets
nietsgedaan
gedaan
wenschten
en hen
wilden
hebben. Die
Die middenweg
middenwegwas
was:
éénfort
fortI 1
wilden hebben.
: één
De Génestet
Génestet zou
zou indertijd
indertijd gezegd
gezegdhebben
hebben:: «Zoo'n
«Zoo'nmidden,
midden«man,
heb je
je er
eran
an?»
«man, Wat heb
?»
bladz 18
18zijner
zijnerbrochure
brochure deelt
deelt de
de Heer
Heer Cool
Coolomtrent
omtrent
Op bladz
de richfing,
richting, aangegeven
aangegeven door de
de groote
grootemeerderheid
meerderheid van
van den
den
Raad van
van Defensie,
Defensie, in
in eene
eene noot,
noot,mede
mededat
datdie
dierichting
richtingvan
van
Raad
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twee
twee forten
forten «voornamelijk
«voornamelijk (is)
(is)voorgestaan
voorgestaandoor
doorhet
hettoenmalig
toenmalig
«lid van
van den
denRaad
Raadvan
vanDefensie,
Defensie,den
denluit.generaal
luit-generaal Van
Van
«lid
«Ennel Scherer.
ookdiens
diensbrochure.
brochure. «Het
«Hetwetsontwerp
wetsontwerpter
ter
«Errnel
Scherer. Zie ook
«verbetering der
1910.»
.7:verbetering
der kustverdediging 1910.»
zij opgemerkt
opgemerkt dat
datikikinindie
diez.g.
z.g.brochure
brochure(eigentlijk
(eigentlijk
Allereerst zij
een opstel
opstel inin«de
«deTijdspiegel»
Tijdspiegel» van
vanOctober
October1910)
1910)het
hetna.
na.
een
te kennen
kennen gaf:
gaf:
volgende te
middel ter
ter handhaving
handhaving van
van de
de neutraliteit
neutraliteit niet
niet
«Indien het middel
«tevens
«tevens in
in zich
zich sluit
sluit het
hetmiddel
middelom,
om,bijbijschending
schending dier
dier
«neutraliteit, het
vaarwater afdoende
afdoende te
te verdedigen,
verdedigen, dan
dan wil
wil
«neutraliteit,
het vaarwater
«het mij
mij voorkomen
voorkomen dat
dat men
men met
metzeer
zeereenvoudige
eenvoudige middelen
middelen
«het
«zou kunnen
kunnen volstaan.
volstaan. In
In hoofdzaak
hoofdzaak zou
zou men
men dan
dan den
den in.
in.
«zou
«dringer moeten
moeten kunnen
kunnen beduiden
beduiden dat
datdede«toegang
«toegangverboden»
verboden»
«dringer
«is.. ...Vermits
. Vermitsnu,
nu,volgens
volgensden
den
Raad,
onmogelijkheid
«is
Raad,
de de
onmogelijkheid
«bestaat om
met één
éénfort
forthethet
breede
vaarwater,vooral
vooralbij
bij
«bestaat
om met
breede
vaarwater,
«slecht
«slecht zicht, op
op afdoende
afdoendewijze
wijzetetekunnen
kunnenbeheerschen,
beheerschen,zal
zaler
er
niet anders
anders overblijven
overblijven dan
tweede fort
fort tetebouwen.
bouwen.
«wel niet
dan een tweede
«Gaat men
men nu
nu niet
nietdaartoe
daartoe over
over—
- en
endedeRegeering
Regeeringwenscht
wenscht
«Gaat
eclat
niet te doen
«dat niet
doen —
- dan
dan kan
kan men
men erertoch
tochvan
vanverzekerd
verzekerdzijn
zijn
«dat de
de noodzakelijkheid
noodzakelijkheid van
vaneen
eentweede
tweedefort
fortblijft
blijftbestaan
bestaan
«dat
«en later
later zal
zal worden
worden erkend.
erkend. Totdat
Totdat tijdstip
tijdstip blijft
blijft dan
dan echter
echter
Waarom wordt
wordt dan
Wester-Schelde onverdedigd.
dan nu
nu
onverdedigd. Waarom
«de Wester.Schelde
«weder
half werk
werk verricht?»
verricht?»
«weder half
Hieruit
blijkt duidelijk
duidelijk dat
dat ik
ik geen
geenmiddenman
middenman ben,
ben, want
want
Hieruit blijkt
ik
geef voor
voor dedeverdediging
verdediging der
derWester.Schelde
Wester-Schelde in
in over.
over.
ik geef
weging: twee
twee forten,
forten, waardoor
waardoorde
detoegang
toegangdoor
door
datvaarwater
vaarwater
dat
absoluut
afgesloten 6f
óf —
- eenvoudige
eenvoudige middelen.
middelen. Echter
Echter
wordt afgesloten
absoluut wordt
geweest.
geen
halfheid, die
die ons
ons zoo
zoodikwijls
dikwijlsnoodloftig
noodlottigisisgeweest.
geen halfheid,
Geen
gemodder. Flink
Flink of
of niet.
niet. Uit
Uithet
hetaantal
aantalstemmen
stemmenin
inden
den
Geen gemodder.
Raad
van Defensie
Defensie blijkt
blijkt dat
datdeden3iddenweg
middenwegook
ookaldaar
aldaar—- als
als
Raad van
slechte
weg
niet
gekozen
werd.
.
gekozen werd.
siechte
—
Het advies
Het
advies van
van den
denRaad
Raadwerd
werduitgebracht
uitgebracht vóórdat
vóórdat de
de
Heer
Cool als
als Minister
Minister optrad.
optrad. De
Deberaadslagingen
beraadslagingen in dien
dien
Heer Cool
Raad
kan nu
nu de
de Heer
Heer
Raad moeten
moeten strikt
strikt geheim
geheim blijven.
blijven. Hoe
Hoe kan
Cool
beweren dat
dat het
het tweede
tweede fort
fortvoomamelijk
voornamelijk door
doormij
mij
Cool beweren
werd
voorgestaan? Echter
Echter had
had hij
hij als
alsMinister
Minister wel
welkunnen
kunnen
werd voorgestaan?
weten
dat het
heteerst
eerstbijbijzijn
zijnambtsvoorganger
ambtsvoorganger de
de twijfel
twijfel aan
aan
weten dat
de
doeltreffendheid van
één enkel
enkel fort
fort isisgerezen.
gerezen. Uit
Uithet
het
de doeltreffendheid
van één
advies van
advies
van den
den Raad
Raad blijkt
blijkt immers,
immers, dat
dat reeds
reeds in 1908,
1908, door
door
den
toenmaligen Minister
Minister Sabron,
Sabron, eene
eene commissie
commissie werd
werd be.
beden toenmaligen
noemd,
hem omtrent
omtrent deze
dezeaangelegenheid
aangelegenheid van
van advies
advies
noemd, die hem
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moest dienen.
moest
dienen. Die
Die Commissie
Commissie bestond
bestond uit
uit de
deautoriteiten
autoriteiten in
in
het
slot van
van het
het hierbovenaangehaalde advies
van den Raad
Raad
het slot
advies van
vermeld.
is geen
geen geheim
geheimdat
datdaarbij
daarbijnog
nogaanwezig
aanwezigwaren
waren
vermeld. Het is
de souschefs
de
souschefs van
van den Generalen
Generalen Staf
Staf en van
van den
den Marinestaf.
Die Commissie heeft
weldegelijk
degelijkeen
eenplaatselijk
plaatselijkonderzoek
onderzoek
heeft wel
ingesteld en
haar rapport
rapport in.
in. Dat
ingesteld
en diende
diende 28 November 1908 haar
rapport
Raad van
vanDefensie
Defensieblijkbaar
blijkbaar ook. Wie
rapport ontving
ontving de Raad
nu
op betere
betere gegevens
gegevens dan
dan de
dekaart
kaart omtrent
omtrent die
die aangelegen~
nu op
aangelegen,
heid wiloordeelen,
zich zelf
zelfrekenschap
rekenschap wil
wil geven
geven van
van
wil oordeelen, wie
wie zich
de
toestanden aan
aan de
de Wester.Schelde
- hij
daarheen op
de toestanden
Wester,Schelde —
hij ga daarheen
verschillende
jaar en
en uren
uren van
van den
den dag,
dag,
verschillendetijdstippen
tijdstippenvan
van het
het jaar
en
hij zal
zaldan
dankunnen
kunnenwaarnemen
waarnemen hoe
hoe veelal
veelal een
een groot
groot deel
deel
en hij
van het
kilometer breedte,
van
het vaarwater
vaarwater van
van 44 iá 55 kilometer
breedte, niet kan
kan
ge~
worden overzien, zoodat voor
een vijandelijke
vijandelijke vloot
alle ge,
voor een
vloot alle
legenheid bestaat
te stoomen zonder
fort er
er iets
iets
bestaat door
door te
zonder dat
dat het fort
ophet
hetfort,
fort,men
menvan
vandaar
daar
van
merkt, terwijl,
terwijl, al
weet men
men het
hetop
van merkt,
al weet
onzichtbare schepen
schepen toch niet
niet beschieten
beschieten kan.
kan.
de onzichtbare
Ik blijf
blijfdan
danook
ooksteeds
steedsmijne
mijneoorspronkelijke
oorspronkelijke meening
geIk
meening ge,
de Wester,Schelde,
W ester~Schelde,
trouw. Eene afdoende verdediging
verdediging van
van de
welke al
al spoedig
spoedig uit
uit eene handhaving
der neutraliteit
neutraliteit kan
kan
welke
handhaving der
door
2
forten
te
bereiken.
Wenscht
voortvloeien,
is
alleen
voortvloeien, is alleen door
forten te bereiken.
men dit niet
niet —
- wenscht men
alleen te
te protesteeren
protesteeren tegen eene
men
men alleen
neutraliteitsschending,
neutraliteitsschending, dan
dan kan
kan men
men met
met eenvoudige
eenvoudige middelen
middelen
volstaan. Dit zou
zou wellicht
wellicht kunnen
kunnen bestaan
bestaan in
in een
een klein storm.
volstaan.
vrij
vrij werk,
werk, ter
ter bestrijking
bestrijking van den
den haveningang, en voorts
voorts met
met
Marine, door
door middel
middel van
van mijnen
mijnen en
en
medewerking
van de
de Marine,
medewerking van
van torpedobooten
torpedobooten en onderzeebooten
onderzeebooten die
die hier
hier toch
toch zullen
zullen
aanwezig
zIJn.
aanwezIg zijn.
Nog wensch ik er
er op
op tetewijzen
wijzen dat,
dat,indien
indienmen
menslechts
slechts één
fort
wil
bouwen,
dit
fort wil bouwen, dit zoodanig moet
moet gelegen
gelegen zijn
zijn dat
dat het
het de
de
haven en
en zijn
zijn ingang
ingangbestrijkt.
bestrijkt. Vermits wel eens,
eens, somtijds
somtijds
haven
met
voor
met dikke
dikke woorden,
woorden, de
de meening verkondigd
verkondigd wordt,
wordt, dat
dat voor
de plaats
plaats van
Nolle ten
ten
de
vanhet
hetfort,
fort,die
dievan
vanhet
hetoude
oude fort
fort de
de Nolle
zij opgemerkt
noordwesten van
stad moet
moet gekozen
gekozen worden, zij
noordwesten
van de
de stad
opgemerkt
dat
dat men
men van
van daar
daar niet aan
aan de
de evenvermelde, volstrekt noodige
noodige
voorwaarde van
bestrijking der
der haven
haven kan
kan voldoen
voldoen;; zoodat
voorwaarde
van bestrijking
bij slecht zicht op den breeden
breed en stroom,
stroom, de
de vijandelijke
vijandelijke schepen
schepen
of torpedobooten
torpedobooten zelfs
zelfs de
de haven
havenzouden
zoudenkunnen
kunnenbereiken,
bereiken,
zonder
dat men
men zezekon
konbeschieten.
beschieten. Immers de tusschen het
zonder dat
fort de Nolle
N olIe en
ende
dehaven
havengelegen
gelegenstad
stadVlissingen
Vlissingen belet
belet vol.
vol.
fort
komen
komen het gezicht
gezicht op
op de
de haven
haven van
van af gemeld fort. Dergelijke
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voorstellen,
volgens de
voorstellen, somtijds
somtijds opgemaakt
opgemaakt volgens
de kaart,
kaart, hebben
hebben
doorgaans
waarde, indien
indien de
dedoeltreffendheid
doeltreffendheiddaarvan
daarvan
doorgaans weinig waarde,
niet ter
ter plaatse
plaatse isis onderzocht.
onderzocht.
Ik vlei
vlei mij
mij geenszins
geenszins met
met het
het denkbeeld
denkbeeld dat
dathet
hetstelsel
stelselvan
van
Ik
forten door
doorde
devolksvertegenwoordiging
volksvertegenwoordigingzal
zalworden
worden over,
over"
twee forten
genomen.
hier in
in Nederland
Nederland zoo
zoo weinig
weiniggeneigd
geneigd voor
voor
genomen. Men
Men is hier
onze
veiligheid zorg
zorg tetedragen.
dragen. Liefst
Liefstzoo
zooweinig
weinigmogelijk
mogelijk
onze veiligheid
voor
de defensie
defensie enenhoe
hoegoedkooper
goedkooperhoe
hoeliever.
liever. Intusschen
Intusschen
voor de
einde zal
zal de
delasten
lastendragen
dragenII
het einde

Bij
vorengemelde beschouwingen
beschouwingen heb
heb ikikmij
mijopzeftelijk
opzettelijk
Bij alle vorengemelde
onthouden
van het
hetbespreken
bespreken van
van technische
technische &tails.
détails. Derge,
Derge"
onthouden van
lijke bijzonderheden
bijzonderheden hooren
hooren meer
meer tetehuis
huisinineen
eenvaktijdschrift.
vaktijdschrift.
lijke
Toch
mag ikikenkele
enkeleopmerkingen
opmerkingenniet
nietweerhouden,
weerhouden,omdat
omdat
Toch mag
somwijlen
meeningen worden
worden verkondigd
verkondigd die
die door
door niet,des,
niet"des"
somwijlen meeningen
kundigen
en die
die aan
aan de
de goede
goedezaak
zaakdikwijls
dikwijls
kundigen worden
worden geloofd
geloofd en
afbreuk
doen.
afbreuk doen.
In
het Voorloopig
VoorloopigVerslag
Verslaguitgebracht
uitgebracht in Juli
Juli 1911,
1911, leest
leest
In het
men:
«Men vroeg
vroeg of
ofhet
hetniet
nietmogelijk
mogelijkwas
wasdat
datdie
diefirma
firma
men : «Men
(bedoeld werd
werd natuurlijk
natuurlijk de
defirma
firmaKrupp)
Krupp)«destijds
«destijdskanonnen
kanonnen
«van 28
28 cM.
cM.L/40
L/40 gereed
gereed had,
had, die
diezijzijgaarne
gaarneaan
aan ons
onsland
land
«van
verkoop en, nu
nu ininverschillende
verschillendelanden
landenzwaarder
zwaarder geschut
geschut
«zou verkoopen,
«wordt gevraagd.
gevraagd. De
DeRegeering
Regeeringheeft
heeftkanonnen
kanonnenvan
vaniets
ietsgrooter
grooter
«lengte aanbevolen,
aanbevolen, maar
maar dient
dient er
er niet
niet op
opteteworden
wordengelet,
gelet,
«lengte
«dat,
Kapitein Ranneft
Ranneft in een
een artikel
artikel in
in den
den Mili.
eclat, gelijk
gelijk ook
ook Kapitein
«tairen
firma Krupp
Krupp thans
thans wellicht
wellicht
opmerkt, de
de firma
Spectator opmerkt,
etairen Spectator
«kanonnen
van
28
cM.
L/.s
gereed
heeft,
die
zij
elders
moeilijk
«kanonnen van 28 cM. L/45 gereed heeft, die zij elders moeilijk
kan plaatsen
plaatsen?»
?»
Zelden heb
heb ik, in
in enkele
enkele regels,
regels, zooveel
zooveelondoordachte
ondoordachte be,
be"
Zelden
weringen aangetroffen.
aangetroffen. Wat
toch is
is het
hetgeval?
geval? De
DeCommissie
Commissie
weringen
Wat toch
van samenwerking
samenwerking van
van Land,
Land" en
en Zeemacht
Zeemacht raadde,
raadde, in
in 1904,
1904,
van
volgens
de Memorie
Memorie van
van Toelichting,
Toelichting, kanonnen
kanonnen aan
aan van
van 28
28
volgens de
L/40, omdat
nog geen
geensprake
sprake was
was van
van Dreadnoughts
Dreadnoughts
cM. 1140,
omdater
er toen nog
en
zij vermoedelijk,
vermoedelijk, voor
voor het
het door
door haar
haar beoogde
beoogde doel,
doel, die
die
en zij
kanonnen,
de toekomst,
toekomst, voldoende
voldoende oordeelde
oordeelde
kanonnen, ook
ook voor de
Zou
men nu
nu denken
denken dat
datdedefirma
firmaKrupp
Kruppzoo
zoomaar
maar een
een
Zou men
L/40 of
ofL/45
L/.U in hare
hare magazijnen
magazijnen in
aantal
kanonnen van
van 28
28cM.
cM.L/40
aantal kanonnen
en dat
dat onze
onze Regeering
Regeering die
die zoo
zoo maar,
maar, als
als een
een
voorraad
voorraad had
had en
Weetmen
men dan
dan niet
niet
broodje bij
bij den
den bakker,
bakker, ging
ging koopen?
koop en ? Weet
broodje
dat elk
elk groot
groot kanon
kanoneen
eenkapitaal
kapitaalvertegenwoordigt,
vertegenwoordigt, en
endat
dat die
die
niet in
in voorraad,
voorraad, doch
doch alleen
bestelling gemaakt worden?
alleen op bestelling
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Men
al bifter
bitter weinig
weinigbegrip
begriphebben
hebbenvan
vanhetgeen
hetgeenin
in eene
eene
Men moet al
groote kanonnenfabriek
omgaat, om
om zulke
groote
kanonnenfabriek omgaat,
zulke beweringen
beweringen de
de
wereld
te zenden.
zenden.Immers
Immerselke
elkeRegeering
Regeeringstelt,
stelt,bij
bijbestelling
bestelling
wereld in te
van
kanonnen, bepaalde
bepaalde eischen
eischen ten
tenopzichte
opzichtevan
vanfabricage,
fabricage,
van kanonnen,
afmetingen,
vermogen,
c.
q.
inrichting
voor
minimaal
afmetingen, vermogen, c.
inrichting voor minimaal schiet,
schietgaten,
of voor
voor bepaalde
bepaaldeaffuiten.
affuiten. Die
Dieeischen
eischenloopen
loopennatuurlijk
natuurlijk
gaten, of
meestal
denken dat
dat de
de
meestal belangrijk
belangrijkuit
uitelkander.
elkander.Zou
Zou men
men nu
nu denken
Commissieleden
waren dat
dat ze
ze dat
dat niet
nietwisten
wisten?? Och
Och
Commissieledenzoo
zoo dom
dom waren
kom, dat
dat is
is al
kom,
al te
te nalefl
naïef!
Het doet
doet mij
mij werkelijk
werkelijk leed
leeddat
dateen
eenzoodanige
zoodanigeonderstelling
onderstelling
uit
de pen
pen van
vaneen
eenkundig
kundigNederlandsch
N ederlandschartillerist
artillerist—- naar
naar ik
ik
uit de
onderstel in
in een
onderstel
een onbewaakt
onbewaakt oogenblik
oogenblik —
- isis gevloeid.
gevloeid. Eenig
Eenig
nadenken
hem toch
tochongetwijfeld
ongetwijfeldvan
vandedeongerijmdheid
ongerijmdheid
nadenken zou
zou hem
van
dat denkbeeld
denkbeeld hebben
hebben overtuigd.
overtuigd. Dat
Datininde
deTweede
TweedeKamer
Kamer
van dat
de
«Kruppfresser» die uiting
uiting gretig
gretig hebben
hebben opgevangen,
opgevangen, laat
laat
de «Kruppfresserz
zich
begrijpen, doch
doch dat
dateen
eenzoodanige
zoodanigeonderstelling
onderstelling in
in een
een
zich begrijpen,
staatsstuk als
als het
staatsstuk
het Voorloopig
Voorloopig Verslag
Verslag voorkomt,
voorkomt, is
is aan
aan het
het
waardig aanzien
waardig
aanzien der
der Kamer
Kamer niet
niet bevorderlijk.
bevorderlijk.
Als kaliber
kaliber voor
voor dedevuurmonden
vuurmondendie
dieop
opdedekustbafterijen
kustbatterijen
den
strijd met
metzwaar
zwaargepantserde
gepantserde schepen
schepen konden
konden te
te voeren
voeren
den strijd
hebben,
koos
de
Regeering
in
December
1910
het
kanon
van
hebben,
de Regeering in December 1910 het kanon van
28 cM.
cM. L/45.
L/4S. Thans
vermeent de
Heer Cool,
Cool, op
opgrond
grond van
van
28
Thans vermeent
de Heer
artikelen
voorkomende in
in de
artikelen voorkomende
de Militaire
Militaire Speclator,
Speclator, eveneens van
December 1910
1910 en
en van
vanJanuari
Januari 1911
1911 —
- gescheven
gescheven door
door den
den
December
Kapitein Ranneft
Ranneft—- dat
dathet
hetkanon
kanonvan
van2828cM.
cM.L/45,
L/4S,
toenmaligen Kapitein
wat uitwerking
uitwerking aangaat,
het nadeel
nadeel isis tegenover
tegenover de
de
wat
aangaat, tè
tè zeer
zeer in
in het
zwaarder kalibers
dat voor
voordedekustversterkingen
kustversterkingende
de
zwaarder
kalibers en
en voorts dat
30,5 cM.
cM. ofofzwaarder
zwaarder vuurmond
vuurmond noodig
noodig is.is.Immers
Immershij
hijzegt
zegt:
30,5
:
wij
tot
de
aanschaffing
van
de
30,5
cM.
«Daarom
moeten
ook
«Daarom moeten ook wij tot de aanschaffing van de 30,5 cM.
ez
«L/SO
nog, met
met 't oog op
opden
denlangeren
langeren
L/50overgaan,
overgaan,ofof beter
beter nog,
«levensduur tot
cM.
lang4040tottot45.»
45.»Welke
Welkeeene
eene
«levensduur
tot34
34 à3636
cM.
lang
verandering in denkbeelden
denkbeelden ininkorten
kortenfijd
tijd!
verandering
1
Onder levensduur
levensduur der
der kanonnen
kanonnen isisteteverstaan
verstaanhet
hetaantal
aantal
Onder
schoten met
met volle
volle lading
lading dat
dat gedaan
gedaan kan
kanworden,
worden,alvorens
alvorens de
de
schoten
aanvangssnelheid bij dezelfde
dezelfde lading
ladingzóó
zóóveel
veelisisterug
teruggeloopen,
geloopen,
aanvangssnelheid
die ongeveer
ongeveer10`)/.
10% kleiner
kleiner isisgeworden.
geworden. De
Detrefkans
trefkansisisdan
dan
dat die
echter,
goed geschutmateriaal,
geschutmateriaal, nog niet
niet verminderd.
verminderd. De
De
echter, bij goed
reden
dat,
bij
vermindering
in
lengte
van
den
vuurmond,
de
reden dat, bij vermindering lengte van den vuurmond, de
is dat
dat ininden
denkorteren
kort~renvuurmond
vuurmond eene
eene
levensduur toeneemt,
toeneemt, is
levensduur
Bij een
eengemiddeld
gemiddeldprojecfiel,
projectielkleinere lading
lading wordt
wordt gebezigd.
gebezigd. Bij
kleinere
gewicht van
van 390 Kg.
Kg. wordt
wordt b.
b. v.,
v.,bij
bijhet
hetkanon
kanonvan
van30,5
30,5cM.
cM.
gewicht
11.
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L/4(J, eene lading
van 123
123 Kg.
Kg.bij
bijL/45
L/45 van
van 142
142 KG.
KG.
lading gebezigd van
1/4o,
L/sO van
van 162
162Kg.
Kg.enenverkrijgt
verkrijgtmen
menaanvangssnelheden
aanvangssnelheden
en
bij L/50
en bij
van
enen
935
M.M.
Het
arbeidsvermogen
840,890
890
935
Het
arbeidsvermogen van
van
van resp.
resp. ±±840,
het projectiel
projectiel bij
bij den
den korteren
korteren vuurmond
vuurmond is
is dus
dus minder
minder dan
dan
het
bij den
denlangeren
langerenvuurmond.
vuurmond.Gaat
Gaatmen
mennu,
nu,om
omiets
ietslangeren
langeren
dat bij
levensduur
te verkrijgen
verkrijgen een
een grooter
grooterkaliber
kaliberdoch
dochkorter
korter vuur,
vuurlevensduur te
mond
nemen, b.v.
36 cM.
cM. zooals
zooals de
de Heer
Heer Cool
Cool voor,
voor.
mond nemen,
b.v. 34
34 of 36
stelt,
dan vergete
vergete men
men niet
nietdat
datom
omhetzelfde
hetzelfdearbeidsvermogen
arbeidsvermogen
stelt, dan
de doorboring
doorboringteteverkrijgen,
verkrijgen,dedevuurmond
vuurmondveel
veelzwaarder
zwaarder
voor de
wordt,
het projectiel
projectielzwaarder
zwaarder en
ende
debuskruitlading
buskruitladinggrooter,
grooter,
wordt, het
dus alles
alles kostbaarder
kostbaarder en de
de bediening
bedieninglangzamer.
langzamer.
Nevens de
de andere
anderefactoren
factorenoefent
oefentnatuurlijk
natuurlijk het
het geschut,
geschutNevens
materiaal een
op den
denlevensduur.
levensduur.Bij
Bij
materiaal
een belangrijken
belangrijkeninvloed
invloed uit
uit op
de Engelsche
Engelsche draadkanonnen
draadkanonnen isis b.v.
b.v.dedeachteruitgang
achteruitganginin
snel~
snel%
heid
zeer groot,
groot, dus
dus de
de levensduur
levensduur der
der kanonnen
kanonnen klein.
klein. Ook
Ook
heid zeer
in Amerika
Amerika heeft
heeftmen
menmet
met
aldaar
gebruikelijke
geschut~
hethet
aldaar
gebruikelijke
geschut%
materiaal minder aangename
aangename ervaringen
ervaringen opgedaan
opgedaanen
enmoet
moetmen
men
materiaal
zwaardere kalibers
kalibers nemen
nemen met
met betrekkelijk
betrekkelijk veel
veel minder
minder aan,
aan~
zwaardere
vangssnelheid om een
een redelijken
redelijken levensduur
levensduur der
der kanonnen
kanonnen te
te
vangssnelheid
verkrijgen. Van
mededeeling in
het Voorloopig
Voorloopig Ver,
Ver.
verkrijgen.
Van daar
daar de
de mededeeling
in het
cM.
L/50 niet
niet meer
meer dan
dan 80
80
slag
dat met
metkanonnen
kanonnenvan
van30,5
30,5
slag dat
cM.
L/50
schoten
oorlogslading kunnen
kunnen worden
worden gedaan.
gedaan. Op
Opgevaar
gevaar
schoten met oorlogslading
af van
van als
alsvoorvechter
voorvechtervoor
voorKrupp
Kruppte te
wordenuitgekreten,
uitgekreten,
worden
DOCH
IN 's
BI!LANG wijs
er b.v.op
b.v.op dat
datdoor
doordie
diefirma,
firma,
'S LANDS
DOCH IN
LANDS BELANG
WiiS ik er
met
een kanon
kanonvan
van2828
cM.
L/45 , 192
192schoten
schoten werden
werden gedaan
gedaan
met een
cM.
L/45,
zonder
dat de
detref
trefkans
eenigermate had
hadgeleden,
geleden,wat
watvoor
vooreen
een
zonder dat
kans eenigermate
wijten.
groot deel
deel aan
aan het
hetvoortreffelijke
voortreffelijke geschutstaal
geschutstaal isis tetewijten.
Zoo isisde
delevensduur
levensduurder
derkanonnen
kanonnenvan
van30,5
30,5cM.
cM.van
vanKrupp
Krupp
bij 40 kaliber
kaliber lengte
lengte gemiddeld
gemiddeld te
te stellen
stellen op
op 280
280schoten,
schoten,bij
bij
bij
45
kaliber op
en bij
bij 50
50kaliber
kaliber op
op 190
190schoten.
schoten.
45 kaliber
op 230, en
zij voorts
voorts voorzichtig
voorzichtig bij
bijdedevergelijking
vergelijkingvan
van vuur,
vuurMen
Men zij
monden
van verschillende
verschillende kalibers
kalibers doch
doch herkomstig
herkomstig van
van ver,
ver.
monden van
schillende
fabrieken. Een
Een kanon
kanon van
van 30
30 cM.
cM.isisniet
niet
schillende landen
landen of fabrieken.
cM.van
van
andereherkomst.
herkomst.
altijd supérieur
supérieur aan
aan een
een van
van2828cM.
altijd
andere
Evenmin
kanon van 36
36 steeds
steeds aan
aan een
eenvan
van34.
34.ErErkomen
komen
Evenmin een
een kanon
bij de
de beoordeeling
beoordeeling van
van het
hetvermogen
vermogenvan
vanvuurmonden
vuurmondenmeer
meer
bij
of
de
lengte.
factoren
te
pas
dan
alleen
het
kaliber
factoren te pas dan alleen het kaliber of de lengte.
Gaarne
erkennende dat
dat men,
men, tegenover
tegenoverde
dezwaar
zwaarbewapende
bewapende
Gaarne erkennende
schepen,
ook zwaarder
zwaarder kalibers
kalibers moet
moetstellen
stellendan
dan de
de Commissie
Commissie
schepen, ook
in
1904 en
en de
de Regeering
Regeering in 1910
1910 en
en in
in 1912
1912voorstelde,
voorstelde, zou
zou
in 1904
door mij
mij aan
aan het
hetkanon
kanonvan
van30,5
30,5cM.
cM.L/45,
L/Jó , dat
dat voor
voor nil
nu en
en
door
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voor de toekomst
voor
toekomst ruim
ruim voldoende
voldoende wordt
wordtgeacht,
geacht,de
devoorkeur
voorkeur
gegeven worden.
worden. Men
Men vergete
vergete voorts
voorts niet
niet dat
dat elk
elkkaliber
kaliber
gegeven
meerdere
kanon, indien
indien niet
niet volstrekt
volstrekt noodig,
noodig,
meerdere lengte
lengte van
van het kanon,
ook
de middellijn
middellijn van
van den
den koepel
koepel vergroot
vergroot en deze
deze dus
dus be,
beook de
langrijk duurder
duurder wordt.
langrijk
Thans
aan het
het einde
eindemijner
mijner beschouwingen
beschouwingen gekomen,
gekomen, nog
Thans aan
eene
opmerking. Nederland
Nederland herdenkt
herdenkt dit
ditjaar
jaar het
heteeuwfeest
eeuwfeest
eene opmerking.
van
zijne onafhankelijkheid.
onafhankelijkheid. Overal
Overal wordt
wordt feest
feest gevierd.
gevierd.
van zijne
Tentoonstellingen
en tentoonstellinkjes,
tentoonstellinkjes, historische
historische en
en andere
andere
Tentoonstellingen en
optochten,
feestjes van
vanallerlei
allerleiaard
aard in
inelke
elkestad
stad
optochten, feesten
feesten en feestjes
en
wellicht op
op elk
elkdorp
dorp11Zou
Zouhethet
niet
waardigergeweest
geweest
en wellicht
niet
waardiger
zijn
geld, dat
dat aan
aan alal die
diefeestvieringen
feestvieringen wordt
wordt
zijn indien
indien het
het vele geld,
besteed, was
besteed,
was saamgebracht
saamgebracht om
om ééne
ééneenkele
enkelegrootsche
grootsche daad,
daad,
ter
herdenking van
van onze
onze onafhankelijkheid,
onafhankelijkheid,teteverrichten.
verrichten. B.v.
B.v.
ter herdenking
of een
eenpantserfort,
pantserfort, dan
dan wel
welvliegtuigen,
vliegtuigen,of
ofa.s.
a.s.
een
pantserschip of
een pantserschip
In Zweden
In
Zweden bracht
bracht men,
men, ininenkele
enkelemaanden,
maanden, meer
meer dan
dan 10
10
millioen
gulden
voor
pantserschepen
te
samen.
In
Frankrijk,
millioen gulden voor pantserschepen te samen. In Frankrijk,
Duitschland,
Italië geeft
geeft men
men vrijwillig
vrijwillig millioenen
millioenen voor
voor eene
eene
Duitschland, ItaliE
luchtvloot. In
In Nederland
Nederlanddaarentegen
daarentegen viert
viertmen
menalleen
alleenfeest
feest11
luchtvloot.
wijopopeen
eenvulkaan
vulkaan1I De
Detoestand
toestand ininEuropa
Europa
En toch
toch leven
levenwij
En
is schijnbaar
schijnbaar vredelievend,
vredelievend, doch
doch overal
overal wapent
wapent men
men zich
zich tot
tot
de tanden.
tanden. Het
Het moet
moetenenhethet
uitbarstingkomen,
komen,
de
zalzal
tottot
eeneen
uitbarsting
Dejaren,
jaren,die
diesedert
sedert1870
1870achter
achter
niet heden,
heden, dan
dan morgen.
morgen. De
zoo niet
ons
ons liggen,
liggen, hebben
hebben voor
voor 's lands
lands defensie
defensie nog
nog maar
maar weinig
weinig
In de
delaatste
laatste2 2jaren
jarenscheen
scheenevenwel
evenweleenige
eenige
opgeleverd. In
goeds opgeleverd.
kans
op
herleving
te
bestaan.
Eene
krachtige
persoonlijkheid
kans
herleving te bestaan. Eene krachtige persoonlijkheid
staat aan
aan het
het hoofd
hoofd van
van het
het Departement
Departement van
van Oorlog.
Oorlog. Deze
Deze
staat
had veel
veel kunnen
kunnen doen,
doen, doch
dochheeft,
heeft,helaas,
helaas, bij
bij de
deMilitiewet
Militiewet
had
ge~
en bij
bij dedeLandweerwet
Landweerwet teteveel
veelmet
metdedepolitiek
politiekrekening
rekening ge
en
houden.
En thans
houden. En
thans zal
zal in
in 's lands
lands defensie
defensie de
de politiek
politiek eerst
eerst
Voor de
dekeuze
keuzevan
vaneen
eenMinister
Minister
recht worden
worden binnengehaald.
binnengehaald. Voor
recht
van Defensie
Defensie zal
zal voortaan
voortaan meer
meer op
op polifieke
politieke richting
richting dan
dan op
op
van
nietreden
redentot
totvreeze
vreeze
bekwaamheid worden
bekwaamheid
wordengelet.
gelet. En
En isis ererniet
Of
indien de
de linkerzijde
linkerzijde het roer
roer van
van staat
staat in
in handen
handen krijgt
krijgt?? Of
indien
zal men
men eindelijk
eindelijk hier
hiertetelande
landeeens
eensgaan
gaanbegrijpen
begrijpen dat
dateen
een
zal
geheel andere
andere toestand
toestand moet
moet ontstaan,
ontstaan, willen
willen wij
wij fier
fier en
enmet
met
geheel
vertrouwen
:
vertrouwen het
het devies
deviesvoeren
voeren:
Je Maintiendrai
Maintiendrai1I
Ik hoop
hoop het.
het.

DORPSLUCHT.
STIJN STREUVELS.
STREUVELS.

IV.
vollemaan
maan zat
zat aan
aan 't donker
blauw geluchte,
geluchte, in
één
DE Evolle
donker blauw
in ién
D
hof
vansterren
sterrendie
dietintelden
tinteldenlijk
lijkbloemén.
bloemén.De
Deglans
glanslichfte
lichtte
hof van
over
stille dorp
dorp waar
waar iedereen
iedereen in
in ruste
ruste was
was en
ensliep.
sliep.
over het stille
Koornaert's voetstappen
mieken een
een overdreven
overdrevengeruchte
geruchtein
in
voetstappen mieken
straat. Het hinderde
hinderde hem
hem en
enhij
hijzocht
zochthet
hetzandpad
zandpadbezijds
bezijds
de straat.
den
steenweg om
om zooveel
zooveelgedruisch
gedruisch niet
niet tetemaken.
maken. Al
Alover
over
den steenweg
kerkhof bezag
bezag hij
hij de
de grafheuvels
grafheuvels en
en houten
houtenkruisen
kruisen onder
onder
't kerkhof
de zwaar
zwaar zwarte
zwarte massa
massa der
derlindenkruinen.
lindenkruinen. Langs
Langs den
den kerk,
kerkwegel kwam
kwam hij
hij op
opdedeplaats
plaatsenenvoorbij
voorbijhet
hetGangske
Gangskekeek
keekhij
hij
scheef
de donkere
donkere steeg
steeg die
die gaapte
gaapte als
als een
een hol
holzonder
zonder
scheef uit
uit in de
grond —
- de manesching
manesching zelf kon
kon er
er niet
nietinindoordringen.
doordringen. Een
Een
grond
siddering overliep
overliep zijn
zijn lijf
lijfbij
bij 't gedacht dat
dat van
van daaruit
daaruit wellicht
de dief
dief zou
zou komen
komen met
met wien
wienhij
hijstraks
straks zou
zoutetedoen
doenhebben1
hebbenl
't Was maar
maar goed
dat
niemand
het
zien
of
weten
kon
hoe
goed dat niemand het zien of weten kon hoe
Koornaert, met
in het
hethert,
hert, nu
numet
metden
den
Koornaert,
met zijn
zijn roekeloos
roekeloos besluit in
daver op
op het
het lijf
lijflag
lagen
enmet
methet
hetkiekenvleesch
kiekenvleesch over
over zijn
zijn vel.
vel.
daver
Hij
zelf schreef
schreef het
toe aan
aan een
eenkoortsige
koortsigevervoering
vervoering—
- de
de
Hij zelf
het toe
aandoening door gejaagdheid
gejaagdheid en
en veriangen
verlangen naar
naar het
het plechtige
plechtige
aandoening
oogenblik. Vervaardheid
Vervaardheid wilde hij
hij zich
zich geenszins
geenszins toegeven.
toegeven.
oogenblik.
Over heel
heel den
den weg
wegontmoefte
ontmoettehij
hijgeen
geenlevend
levendschepsel.
schepsel.Een
Een
Over
vluchtende
kat deed
deed hem
hem schrikken,
schrikken, maar
maar 't duurde enkel een
vluchtende kat
Eenverre
verrehondengeblaf
hondengeblafininde
derichting
richtingvan
vanzijn
zijn woning
woning
oogpink. Een
deed
hem stilhouden
stilhouden om
om teteluisteren
luisteren met
metsnarend
sn arend gehoor.
gehoor.
deed hem
Hier in
in den
dennacht
nachtscheen
scheenhem
hemalles
allesgeheimzinnigheid
geheimzinnigheid en
en
Hier
zijn opgewonden
opgewonden geest
geest omtooverde
omtooverde hem
hem op
opeen
eendorp
dorpwaar
waarde
de
zijn
avonturen de
gewone dingen
dingen verdrongen
verdrongen hadden.
hadden. De
Devrees
vrees
avonturen
de gewone
zelf gaf
gaf hem
hem een
eenkriebeling
kriebelingvan
vangenot
genotenenmet
metdien
dienchampagne,
champagnedamp
in zijn
zijn hoofd,
hoofd,rees
reeszijne
zijneheldhaftigheid
heldhaftigheid ininongewone
ongewone
damp in
hoogte.
Zijn bezadigd
bezadigdkarakter
karakter dwong
dwong hem
hem kalm
kalm te
te blijven,
blijven,
hoogte. Zijn
klaarziende om
om zonder
zonderoverhaasting
overhaastingofofgejaagdheid
gejaagdheidtetehandelen.
handelen.
klaarziende
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Maar
nu verlangde
verlangde en
enbegeerde
begeerdehij
hijvoluit
voluit«de
«degebeurtenis»
gebeurtenis»
Maar nu
zonder
op.
zonder dat
dat hij
hij zichzelf
zichzelfnog
nogbeliegen
beliegenmoest
moestmet
metvalsche
valsche op,
een wellust
wellust en
en aan
aan de
de gevolgen
gevolgen
Gevaar was
was hem
hem een
winderij. 't Gevaar
dacht hij
hij niet —
- die
die hoorden
hoorden bij
bij de
denewone
«gewonedingen»
dingen»van
vanden
den
dacht
burgerlijken, klaren
klaren dag.
dag.
burgerlijken,
N u beeldde
beeldde hij
hij zich
zich eene
eeneomgeving
omgeving in
in als
als uit
uitde
deboeken
boeken
Nu
en 't geen
geen hij
hij rondom
rondom zag,
zag, kwam
kwam hem
hem minder
minderwerkelijk
werkelijk voor
voor
zijn zinnen
zinnen aan
aan 't opmaken waren.
geen zijn
dan 't geen
Naarmate hij
hij 't huis naderde,
naderde, klom
klom de
de ontroering.
ontroering. Hij
Hij vreesde
vreesde
Naarmate
laat tetekomen
komen—- dat
datzeze
misschienreeds
reedsbezig
bezigwaren
waren—
maar te laat
maar
misschien
en er
er geen
geen fijd
tijdzou
zouzijn
zijnomom
genoegzamevoorzorgen
voorzorgentetekunnen
kunnen
genoegzame
nemen,
Hij schrikte
schrikte om
zijne handen
handen die
die zoo
zoo geweldig
geweldigbeefden
beefdenen
en
Hij
om zijne
hij
moest bijten
bijten en
en den
denmond
mondgesloten
geslotenhouden
houden om
om niet
niet te
te
hij moest
klappertanden.
stil mogelijk
mogelijk opende
opende hij
ijzeren hek,
hek, stapte
stapte door
door
Zoo stil
hij het
het ijzeren
't voorhof over het
het plankier,
plankier, op
op de
deteenen
teenenenensloop
sloopden
dengevel
gevel
langs
naar den
den zijkant,
zijkant, waar
waar hij
hij met
metveel
veelmoeite
moeite 't poortje
langs naar
openkreeg.
den koer
koerwas,
was,herkreeg
herkreeg hij
hij weer
weerzijn
zijn vast,
vast.
Zoogauw hij
hij op den
heid
en werd
werd zichzelf.
zichzelf. Zoo
Zoo stil
stilmogelijk
mogelijkging
ginghij
hijnaar
naar de
de
heid en
achterdeur
trad binnen.
binnen.
achterdeur en trad
Hij vond
vond het
het lampje
lampje gereed,
gereed, trok
trok de
de schoenen
schoenen uit
uiten
en sloop
sloop
Hij
naar
zorgvuldig de
de trappen
trappen mijdend
mijdend die
diekraakten.
kraakten.
naar boven,
boven, zorgvuldig
Op
zijn kamer
kamer bleef
bleef hij
hij eerst
eerst wat
watluisteren,
luisteren, keek
keek door
door
Op zijn
't
en alhoewel
alhoewel hij
hij geheel
geheel wel
welwist
wistvan
van
't venster
venster over
over 't't hof
hof en
hier
niets te
te kunnen
kunnen zien
zien ofoftetehooren,
hooren,stelde
stelde 't hem gerust
hier uit niets
alles
stilte te
te weten.
weten.
alles in sfilte
N u weer
weer moest
hij zijn
zijn besluit
besluit een
een stoot
stoot geven
geven om
om voort
voort
Nu
moest hij
ofstil bleef
bleefstaan,
staan,
te
d'oen. Telkens
Telkens hij
hij aan
aan 't mijmeren
mijmeren gerocht of
te doen.
beving hem
hem die
die lamme
lamme bedwelming
bedwelming en
eneen
eengoesting
goestingom
ommaar
maar
beving
alles te
laten steken
steken en naar
naar bed te
te gaan.
gaan. Het
Het was
wasde
dekracht
kracht
alles
te laten
der
gewoonte die
die hem
hembemeesterde
bemeesterde —
- hij
hij moest
moeststroomop
stroomop
der gewoonte
roeIen nu,
nu, en
enzich
zichaanhoudend
aanhoudendinspannen
inspannen om
omniet
nietachteruit
achteruit
roeien
te drijven.
drijven.
Met een
een ruk
ruk begon
begon hij
hij zich
zich teteontkleeden
ontkleeden en
en hij
hij trok
trok een
een
Met
verwezen pak
aan dat
dat hij
hij voor
voordedegelegenheid
gelegenheidhad
hadgereed
gereed
verwezen
pak aan
gelegd
omdat hij
hij het,
het, als
als 't
mocht blijken,
weer weg,
weggelegd omdat
't noodig mocht
blijken, weer
had gedragen.
gedragen. Het
Het
stoppen
kon en
en loochenen
loochenen dat
dat hij
hij 't ooit had
stoppen kon
was
een voorzorg
voorzorg—
- uit
uitoverdreven
overdreven omzichtigheid.
omzichtigheid. Hij
Hij her,
herwas een
innerde
gevallen waar
waar men
men den
denschuldige
schuldigeontdekt
ontdekthad
had—
innerde zich gevallen
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bijna altijd
altijd —
bijna
- aan
aan bloedvlekken
bloedvlekken op
opdedekleeren.
kleeren.Hij
Hijmoest
moestzich
zich
aan alles
alles verwachten.
aan
verwachten. Alhoewel hij
hij de
demogelijkheid
mogelijkheid niet
niet inzag
inzag
van bloedvlekken,
van
bloedvlekken, meende
meende hij
hij toch dat
dat er
er zooiets
zooiets bij
bij hoorde
hoorde
en
hij wilde
wilde alles
allesuitvoeren
uitvoeren inindede
nauwkeurigheid, gelijk
gelijk
en hij
nauwkeurigheid,
de
bijzonderheden hem
de geschiedenis
geschiedenis der
derberuchte
beruchte aan,
aande bijzonderheden
hem uit de
vallen bekend
vallen
bekend stonden.
stonden.
In
heel het
het huis
huiswas
washet
hetvolkomen
volkomensfil
stil—- eene
eenestilte
stilte die
die
In heel
hem ijzen
deed om
hem
ijzen deed
om de
de plechfigheid
plechtigheid van
van 't geen er te gebeuren
stond.
Hij beeldde
beeldde zich
zich de
de dingen
dingen in
in als
als een
een booswicht,
booswicht, die
die
stond. Hij
zijn
waagstuk gaat
dacht hij
hij aan
aan den
den onschul,
onschulzijn waagstuk
gaat uitwerken.
uitwerken. Nu
Nu dacht
digen
slaap van
van zijn
zijnzuster,
zuster, aan
aan de
dezoete
zoetedroomen
droom en van
van zijn
zijn
digen slaap
nichtje
aan het
hetonbewuste
onbewustegemoed
gemoedvan
vanhet
hetwerkmeisje.
werkmeisje.
nichtje en aan
Op hem
hem alleen
alleen woog
woog de
delast
lastvan
vandedeverantwoordelijkheid.
verantwoordelijkheid.
Hij
bevond zich
zich inineen
eenijlte
ijltezonder
zonderwanden
wandenwaarin
waarin elk
elk
Hij beyond
gebaar ontzaglijke
gebaar
ontzaglijke afmefingen
afmetingen kreeg
kreeg;; waarin
waarin elke
elkeademhaling
ademhaling
zwaar
zijn geest
geest ontstond
ontstond
zwaar was
was aan
aangewichtige
gewichtigegevolgen.
gevolgen. In
In zijn
eene
verbijstering en
en 't'tverloop
verloopder
dergebeurtenissen
gebeurtenissenmiek
miekhij
hij
eene verbijstering
afhankelijk
de minste
minste bijzonderheid
bijzonderheid zijner
zijner handeling.
handeling.
afhankelijk van de
-— Als ik
ik beneden
beneden ga
ga zonder
zonder de
detrapleuning
trapleuning aan
aan teteraken,
raken,
zal er niets
hij. En
zal
niets gebeuren,
gebeuren, dacht
dacht hij.
En zijn
zijn wil
wil ging
ging aan
aan 't wan~
wan,
kelen
kelen of hij
hij met
met 't aanraken,
gebeurtenis verwekken
verwekken wilde
wilde
aanraken, de
de gebeurtenis
of vermijden
. . . Maar
vermijden...
Maar in
in 't nederdalen
nederdalen beving
hem eene
eene
beving hem
duizeling zoodat
doorslag te
te geven
geven
duizeling
zoodat hij
hij gedwongen
gedwongenwas
wasden
den doorslag
en de
de leuning
leuning moest
moest vast
vast grijpen,
grijpen, om
om niet
niet tete vallen.
vallen.
en
—
zalerereen
eendoode
doode
- Als
Als ik
ik met
metden
denvoet
voettegen
tegeniets
ietsstoot,
stoot,zal
zijn dezen
dezen avond
avond 1I zong het
het met
metslepende
slependestem,
stem,sarrend
sarrendtraag
traag
zijn
door zijn
zijn hoofd.
hoofd.
En nauwlijks
nauwlijks in
keuken, stoofte
stootte hij
hij tegen
tegen een
een stoel,
stoel, die
die
En
in de keuken,
door de
de meid
meid uit
uit 't gelid
gelid was
was geplaatst
geplaatst bij
bij 't uitdooven
door
der lamp.
lamp.
Koornaert wist
wist het,
het, maar
maar hij
hij had
had er
er niet
niet aan
aan gedacht.
gedacht. Hij
Hij
ofererniets
nietsroeren
roeren zou
zou
staan met
metgespannen
gespannenaandacht,
aandacht, of
bleef staan
boven.
enreikte
reikte
nam den
den stoel,
stoel, plaatste
plaatste hem
hem tegen
tegen den
denmuur
muuren
Hij nam
wapenininde
dehand
hand
tweeloop van
van den
denhaak.
haak.Zoogauw
Zoogauwhijhij't 'twapen
den tweeloop
herkreeg hij
hij den
den moed
moed en
endedevastberadenheid.
vastberadenheid.
had, herkreeg
begon te
te ruischen
ruischen en
en te
te gonzen
gonzen rond
rond hem
hem en
en zijn
zijn ge,
ge#
Het begon
dachten idonken
klonken niet
niet meer
meer zoo
zoo hol
holininzijne
zijnehersenpan.
hersenpan. Hij
Hij
dachten
zag zich
werk om
om iets
ietsteteverrichten,
verrichten,dat
dathem
hemvoor,
voorzich zelf
zelfaan
aan 't't werk
bijzonderhedeneffenaan
effenaan
stond en
enwaarvan
waarvanhijhijalaldedebijzonderheden
geschreven stond
vooruit zag
zag gebeuren.
gebeuren.
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Hij was
was 't'tonderscheid
onderscheid verloren
verloren tusschen
tusschen 't geen hij
hij deed
deed en
en
't geen
hij ging
ging doen
doen —
- het
het was
was een
eenverwarring
verwarring van
van 't tegen.
geen hij
toekomende, waar
waar op
op 't einde,
woordige met 't onmiddellijk
onmiddellijk toekomende,
als
een nevel
nevel iets
ietsschrikkelijks
schrikkelijks overeind
overeind stond,
stond, zonder
zonder dat
dat
als in een
hij
kon of
hij onderscheiden
onderscheiden kon
of 't voor
hem zelf
zelf ofwel
ofwel voor
voor een
een
voor hem
ander
noodlottig zijn.
zijn. Maar
Maar nu
nu gaf
gaf hij
hij daar
daar niet
niet om.
om.
ander zou
zou noodlottig
Hij
zocht buiten
buiten tetekomen
komenenenging
ging
een
sluipmoordenaar
Hij zocht
alsalseen
sluipmoordenaar
gebogen en
en dreefelend
dreefelend langs
muren, in
in de
de schaduw.
schaduw. Over
Over
gebogen
langs de muren,
den
koer naar
naar den
en den
den tuin.
tuin.
den koer
den hof en
maan lichfte
lichtte helder
helder en
en alles
alles stond
stond ererwonder
wonder beschee.
beschee.
De maan
delijk.
boomen toogden
toogden veel
veel grooter
grooter dan
dan bij
bij dage
dage en
en de
de
delijk. De boomen
kruinen zaten
zaten zwaar
zwaar van
van de
de zwarte
zwarte schaduw,
schaduw, roerloos
roerloos tegen
tegen
kruinen
helle lucht.
lucht.
de helle
Koornaert voelde
kilheid van
van den
den dauw
dauw tegen
tegen zijn
zijn ver.
ver.
voelde de kilheid
hitte wezen
wezen en door
door de
de dunne
dunnekatoenen
katoenen broek
broek op
op't'tbovenste
bovenste
hifte
van
zijn billen.
billen. Hij
Hijvermeed
vermeedelk
elktakje
takjewaar
waarhij
hijlangs
langs kwam
kwam
van zijn
om
geen ritseling
ritseling te
te verwekken
verwekken en
enloerde
loerdevoorwaards
voorwaards met
metde
de
om geen
vrees en de
de angstigheid
angstigheid om te
te weten
weten of
ofde
dedieven
dievenmisschien
misschien
vrees
reeds
bezig waren.
waren. 't Gedacht
dat hij
hij nu seffens
seffens zou
zou moeten
moeten
reeds bezig
Gedacht dat
schieten,
zijn hert
hert geweldig
geweldig jagen.
jagen.
schieten, deed
deed zijn
Over
heel den
denlochfing
lochtingechter,
echter,was
wasererniets
nietstetebespeuren.
bespeuren.
Over heel
tabak stond
stond in
in zijn
zijn weelde
weeldevan
vanbladeren,
bladeren, teteglimmen
glimmenvan
van
De tabak
den dauw,
dauw, in
in den
den manesching.
manesching. Het
Het vredig
vredig uitzicht
uitzicht over
over heel
heel
den
de omgeving
omgeving scheen
scheen Koornaert
Koornaert een
eenbedriegelijke
bedriegelijkegekkernij.
gekkernij.
Aan
den kant
kant van
van den
denmiddenweg
middenwegstond
stonddedeberuchte
beruchtekrie.
kriel
Aan den
kelaar die
een groote,
groote, ronde
ronde schaduwvlek
schaduwvlek wierp
wierp over
over 't geel
kelaar
die een
van
een bedde
bedde salade.
salade.
van een
Hier in
de vore
vore wist
wist hij
hij de ladder
ladder liggen.
Hij rechtte
rechtte ze
ze
Hier
in de
liggen. Hij
voorzichtig en
stelde ze
ze tegen
tegen den
den stam.
stam.
voorzichtig
en stelde
De handelingen
handelingen die
diehijhijalsalseene
eene
aaneengeschakelde reeks,
reeks,
aaneengeschakelde
opvolgenlijk
had uit
uit te
te voeren,
voeren,begonnen
begonnennu
nueerst
eersteen
eenbuiten.
buiten.
opvolgenlijk fiad
sporig
karakter te krijgen
krijgen en
en zouden
zoudenvoortaan
voortaanonverklaarbaar
onverklaarbaar
sporig karakter
worden voor
voor onbescheiden
onbescheidentoeschouwers.
toeschouwers. 't Geen hij
hij tot hiertoe
hiertoe
worden
gedaan
ging de
de perken
perken van
van 't normale
normale niet te
te buiten
buiten::
gedaan had,
had, ging
hij
kon het
hetaangeven
aangevenals
alseen
eenwandelingsje
wandelingsjeinindedemane
mane. ....
hij kon
...
omdat 't
't binnen
de hitte.
hitte. Nu
Nuechter
echterwas
was
omdat
binnen onhoudbaar
onhoudbaar was
was van
van de
't een
gewichtig en
en gewaagd
gewaagd oogenblik,
oogenblik, dat
dat hij zich
bloot.
een gewichtig
zich bloot,
stellen
om gezien
gezien te
te worden
worden in
in eene
eeneongewone
ongewonedoening.
doening.
stellen zou
zou om
Met 't geweer
vuist moest
moest hij
hij nu
nu de
deladder
ladderop
op!I Wat
Wat
geweer in
in de vuist
zoudt
gij zeggen,
zeggen, Koornaert,
Koornaert, als
alsereruuiemand
iemandvragen
vragen kwam
kwam
zoudt gij
wat gij doende
doende zijt?
zijt?
wat
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zocht
naar
Hij antwoordde
antwoordde niet
nietop
opdie
dievraag
vraagenen
zocht
naargeen
geenreden.
reden.
't Geen hem
hem beangstigde
beangstigde 't'twas
was 't gedacht aan
aan de
de mogelijkheid
mogelijkheid
dat
de dief
diefhem
hemkon
konzien
zienopklimmen,
opklimmen,—
- zijn
zijn vrees
vrees om
om zijn
zijn
dat de
schuilplaats
weten en
en 't gevaar
voor hem
hem
schuilplaats ontdekt
ontdekt te
te weten
gevaar dat
dat er voor
aan
was.
aan vast was.
Hij
had de
dezaak
zaakbeschouwd
beschouwdals
alsdedekaartspeler,
kaartspeler, die
die met
met alal
Hij had
den
troef inindedehand
handzitzitenen
zijn
kaartenmaar
maar hoeft
hoeft uit
uit
den troef
diedie
zijn
kaarten
te
spelen om
omdedepartij
partijte tewinnen.
winnen.Nu
N echter
u echterontwaarde
ontwaarde hij
hij
te spelen
dat
hij er
er zelf
zelf ook
ook wel
weliets
ietsbij
bijwaagde
waagde!
dat hij
I
Een toeschouwer
toeschouwer kon
kon nu
nutoch
tochmaar
maarniet
nietveronderstellen
veronderstellendat
dat
hij van
van op
opden
denboom
boomdedespreeuwen
spreeuwenging
gingschieten
schietenininden
dennacht?1
nacht?!
hij
N een, dat
dat had
had geen
geen zin.
zin. Dan
Dan maar
maar zonder
zonder uitleg1
uitleg! Er
Er was
was
Neen,
immers
in twee
twee
immers geen
geen mensch
mensch omtrent
omtrentdie
die 't'tzien
zienkon
kon en
en in
schreden
gedoken in
in de
dekruin.
kruin.
schreden zat
zat hij
hij goed gedoken
't Ging niet
niet gemakkelijk,
gemakkelijk, vooral
niet vlug
vlug genoeg,
genoeg,maar
maar
vooral niet
toch.
't ging toch.
Hij gerocht
gerocht boven
bovenzonder
zonderveel
veelgerucht
geruchttetemaken,
maken,zocht
zochteene
eene
behoorlijke zate
schuine spil,
spil, tasfte
tastte om
om stand
stand voor
voor de
de
behoorlijke
zate op
op een schuine
voeten,
in
den
nok
der
kroone.
Met
een
stoot
vloog
de
ladder
voeten, den nok der kroone. Met een stoot vloog de ladder
met lichten
lichten plof
plof achterover,
achterover, dwars
dwars over
over 't aardbeziebedde
aardbeziebedde dat
met
den weg
weg afzefte.
afzette.
In 't eerst
voelde Koomaert
Koornaert er
er zich
zich behagelijk
behagelijk als
als op
op een
een
eerst voelde
kijktoren.
er veilig,
veilig, gescholen
gescholen in
in 't'tdichte
dichte loof
loofenenzijn
zijn
kijktoren. Hij
Hij zat
zat er
roer
lag met
met den
den loop
loopvooruit,
vooruit,gereed
gereedgemikt,
gemikt,met
meteen
eenspriet
spriet
roer lag
van een
een tak
tak als
alssteunpunt.
steunpunt. Hij
Hijhoefde
hoefde't 'tmaar
maar even
even op
op te
te
van
houden met
met de vuist
vuist om
om de
dekolf
kolfgespannen.
gespannen.
houden
Van hieruit
hieruit overschouwde
overschouwde hij
hij heel
heel den
den tuin
tuin zonder
zonder zich
zich te
te
Van
De
tabak
en
veel
verder,
over
't
groensel
moeten
omdraaien.
moeten omdraaien.
tabak en veel verder, over
tot waar
waar de
dedonkerte
donkerte van
vanhet
hetboschje
boschjeeen
eenzwarte
zwartelijn
lijn trok
trok
tot
tegen
de lucht
lucht en
endedeboomen
boomenalsalseen
een
muur
overeindstonden,
stonden,
tegen de
muur
overeind
hij 't geheel
als een
een tafelvlak.
tafelvlak.
beheerschte hij
geheel als
V
óór zich,
onmiddellijk, zonder
beletsel of
of hindemis
hindernis
V•56r
zich, onmiddellijk,
zonder eenig
eenig beletsel
belemmerde, had
hij de
de haag
haag over
overheel
heelde
de
die hem
hem 't uitzicht
uitzicht belemmerde,
had hij
ze komen.
komen. Hij
Hij hoefde
hoefdezezeslechts
slechts in
in
lengte.
Langs daar
daar zouden
zouden ze
lengte. Langs
den blik
blik te
te houden
houden —
- zoo
zoo duidelijk
duidelijk als
als bij
bijdage,
dage,zou
zouhij
hij den
den
den
kop van
van den
den dief
dief boven
boven den
denrand
rand der
derhaag
haagzien
zienuitsteken.
uitsteken.
kop
Nu was
was er
er
Koornaert zegevierde
zijn prachtige
prachtige vondst.
vondst. Nu
zegevierde over zijn
maar
doen:: zich
zich voor
voor tetebereiden,
bereiden, zich
zichteteweren
weren
maar iets
iets meer
meer te
te doen
ge~
zijne aandoening
aandoening bedwingen
tegen 't verschot,
verschot, zijne
bedwingen als
als er
er iets ge,
beuren
zou.
Hij
maande
zich
zelf
kalm
te
blijven,
den
zenuwbeuren zou. Hij maande zich zelf kalm te blijven, den zenuw.
schok
te toomen
toomen —
- niet
niet te
te vroeg
vroeg teteschieten
schietenvooral,
vooral, —
- te
te
schok te
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wachten
ze goed
g<;>edaan
aan't werk
't werkwaren
waren—- tot
totererbewijzen
bewijzen
wachten tot
tot ze
zouden zijn
zijn van
vaninbraak
inbraak en
endiefte.
diefte.Hij
Hijtrachtte
trachttezich
zich 't geval
zouden
voor
te stellen
stellen gelijk
gelijk hij
hijhoopte
hooptedat
dathet
hetgebeuren
gebeuren zou
zou om
om
voor te
alzoo,
eene herhaling,
herhaling, de
de bijzonderheden
bijzonderheden aaneen
aaneen te
te
alzoo, als
als bij
bij eene
knoopen
en bij
knoop en en
bij de
de ondervinding
ondervinding zijn
zijn voordeel
voordeel op te
te doen.
doen.
van het
het drama
drama werd
werd hij
hij plots
plotsgegrepen
gegrepen
samenstellen van
Bij 't samenstellen
door een
een grooten
grooten schrik.
schrik. Hij zag
zag de
dedieven
dievenkomen,
komen,éen
éenman,
man,
door
ze naderen.
naderen. Zonder
Zonder argwaan
argwaan begonnen ze
ze
daarna
liet ze
daarna nog
nog èèn.
ién. Hij liet
tabak te plukken,
plukken, legden
legden ze
ze blaren
blaren op
op hoopen,
hoopen, —
- hij
hij voelde
voelde
tabak
de gramschap
gramschap rijzen
schoot. Eén
Eén
rijzenals
alseen
een ziedende
ziedende vocht.
vocht. Hij
Hij schoot.
neer zonder
zonder kik.
kik. De
Deandere
anderesprong
sprongrecht,
recht,ging
gingvluchten,
vluchten,
plofte neer
vluchtte niet,
niet, want
wanteen
eenderde
derdeman
mankwam
kwamboven
bovendedehaag
haagkijken,
kijken,
vluchfte
een
vierde, een
een vijfde,
vijfde, altijd
altijd voort
voort —
- ze
ze vulden
vulden heel
heel den
den
een vierde,
lochting.
Aan den
den vuurstreep
vuurstreep en den
den rook
rook hadden
hadden ze
ze gezien
gezien
lochting. Aan
welkerichting
richtinghet
hetschot
schotgelost
gelostwas,
was,—- zezezochten
zochtenden
dendader.
dader.
uit welke
En Koomaert
Koornaert zat
zat daar
daar gevangen
gevangenzonder
zonderverweer,
verweer,want
wanthij
hijhad
had
En
geen
kardoezen J1 Ze
vonden hem,
hem, schoten
schoten en hij
hij zelf
zelf plofte
plofte
geen kardoezen
Ze vonden
neer uit
den boom,
boom, als
als een
een zak.
zak. Neen,
Neen,het
hetwas
waseene
eene'zinsbe.
·zinsbe.
neer
uit den
Het
stond
hem
echter,
in
zijn
spannende
gedaante
goocheling.
goocheling. Het stond hem echter, in zijn spannende gedaante
voor den
den geest.
geest. Hij
Hijzag
zaghet
hetgebeuren
gebeurengelijk
gelijkhij
hijzich
zichdingen
dingen
voor
ingeleefd had
had —
- verhalen
verhalen uit
uit boeken.
boeken.Jan
JanClercker
Clercker die
diemet
met
ingeleefd
Florida, de dochter
dochter van
vanden
dennotaris,
notaris, heel
heelalleen
alleen het
hetkasteel
kasteel
Florida,
Dejonge
jongeBreidel
Breideldie
dieboven
boven
verdedigt tegen een
een bende
benderoovers.
roovers.De
verdedigt
op
de trap,
trap,man
manvoor
voorman
manden
denkop
kopinslaat
inslaat met
met eene
eene been,
been~
op de
houwersbijl. Jan
er echter
beter beschut
beschut:: hij
hij stond
stond
houwersbijl.
Jan Clerck
Clercker
echter was
was beter
boven op
op eene
eenekamer
kamerenenhad
hadmatrassen
matrassen v6ór
vóór 't venster
geboven
venster ge.
zet.
en de
de jonge
jongeBreidel
Breidel was
was inineen
eenbloeddronken
bloeddronkenvervoe.
vervoezet . .... en
ring en
en uiterste
uiterste doodsverachting
doodsverachting....
ring
..
elkeen dier
dier toestanden
toestandenhad
hadhij
hijzelf
zelfdie
dievervoering
vervoeringgekend
gekend
In elkeen
be~
zich als
als handelende
handelende persoon
persoon aan
aan 't werk
en zich
werk gezien
gezien en
en de
de be.
roering moeten
gebaren in
in tetehouden
houdendie
diezijn
zijn
roering
moeten dempen
dempen om
om de gebaren
arm
uitvoeren. Die
Dietafereelen
tafereelen gingen
gingen
arm werktuigelijk
werktuigelijk had
had willen
willen uitvoeren.
zag hij
hij spelen
spelen
hem nu voorbij
voorbij als
als inineen
eenkijkglas
kijkglas en
en 't gebeurde zag
hem
tegen den
den achtergrond
achtergrond van
vanden
dentuin,
tuin,waar
waaralles
alles in
in een
een roerlooze
roerlooze
tegen
nachtstilte verstard scheen.
scheen.
nachtstilte
't Geen
hij welhaast
welhaast zelf
zelfzou
zoumoeten
moetenuitvoeren,
uitvoeren, schoof
schoof in
in
Geen hij
zijne
verbeelding voorbij
voorbij in
in een
eenrazende
razendevaart,
vaart, zoodat
zoodat zijne
zijne
zijne verbeelding
gedachten den
den loop
loop zijner
zijnerdaden
dadenniet
nietbijhouden
bijhouden konden
konden —
gedachten
er moeizaam
moeizaam achterna
achterna hinkten
hij maar
maar bedenken
bedenken kon
kon
er
hinkten en
en hij
't geen
geen hij
hij te
te doen
doen had,
had, als
als 't reeds
was en
en uitge,
uitge~
reeds gebeurd
gebeurd was
voerd.
Dan
weer
vertraagde
de
vaart
en
alles
bleef
aan
zijne
voerd.
weer vertraagde de vaart en alles bleef aan zijne
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handen
kleven zonder
zonder dat
dat het
hetvooruit
vooruitwilde.
wilde.Zijne
Zijnelidmaten
lidmaten
handen kleven
waren
verkleumd en
weerstonden den
dwang van
van zijn
zijn
waren als
als verkleumd
en weerstonden
den dwang
wil
en al
al 't geen hij
hijaanraakte
aanraakte 't geleek
aan een
een onftakeld
onttakeld
wil en
geleek aan
raderwerk waar
drijfveren gesprongen
geen enkele
enkele
raderwerk
waar de
de drijfveren
gesprongen zijn
zijn en geen
klink
meer verklikt
de vange
vange valt.
valt.
klink meer
verklikt en
en in de
In
die vreeselijke
vreeselijke stilte
stilte gingen
gingende
deboomen
boomenen
enheesters
heesters in
in
In die
den
tuin, aan
aan 't fluisteren eerst,
aan 't praten
den tuin,
eerst, aan
praten met
met schelle
schelle of
zware
gebrom, al
dooreen tot
tot het
het een
een
zware stemmen,
stemmen,met
metgegil
gegil en
en gebrom,
al dooreen
warreling van
van roezemoezige
roezemoezige zofteklap
zotteklap werd,
werd, overgalmd
overgalmd door
door
warreling
plechtige uitspraken
op een
eenteeken,
teeken,viel
viel
plechtige
uitsprakenzonder
zonderzin.
zin. Dan,
Dan, op
alles
stil, hield
hield alles
alles den
den adem
adem op,
op, hijgden
hijgden de
dedingen
dingen in
in
alles stil,
bange verwachting
verwachting naar
gebeuren ging
en niet
niet
bange
naariets
iets dat
dat gebeuren
ging en
gebeurde.
In
die gapende
gapende ijlte
ijlte vielen
vielen dedeklokslagen
klokslagen uit
uitden
dentoren
toren
In die
over 't dorp
en ronkten
ronkten open
openals
alseen
eenstreng
strengvermaan.
vermaan.Verder,
Verder,
dorp en
uit andere
andere richtingen,
richtingen, werden
werden de
de zware
zware slagen
slagen herhaald,
herhaald, op
op
uit
al
de torens
torens der
derdorpen
dorpen over
overden
denomtrek.
omtrek.Iedere
Iedereslag
slagwas
was
al de
als
een ronkende
ronkende weeklacht
weeklacht die
die uitstierf
uitstierf en
en door
dooreen
eenzelfde
zelfde
als een
weeklacht werd
herhaald. Ze
Ze klonken
klonken als
alseene
eeneuitspraak
uitspraak van
van
weeklacht
werd herhaald.
wie niet
niettetebedde
beddewas
wasen
enininden
denslaap
slaapder
der
verwijt voor
verwijt
voor al wie
rechtveerdigheid verzonken.
verzonken. Hij telde
teldetelkens
telkensweer
weerelke
elkenieuwe
nieuwe
rechtveerdigheid
reeks en
en na
na den
dentwaalfden
twaalfdenslag
slagviel
vielalles
allesterug
teruginineen
eenijzige
ijzigestilte.
stilte.
reeks
zijne kindsheid
kindsheid had
hadKoornaert
Koornaert den
denindruk
indrukvan
vanafschrik
afschrik
Uit zijne
en
gruw bewaard
bewaard voor
voorhet
hetspookachtig
spookachtig uur
uur tetemiddemacht,
middernacht,
en gruw
en hier
hier op
op zijnen
zijnen boom,
boom,inindat
datzonderling
zonderlingpostuur,
postuur,was
washij
hijerer
en
meer dan
dan ooit
ooit van
vanbewust
bewust:
daterertetemiddernacht
middernachtiets
ietsgebeurt
gebeurt
meer
: dat
in de
de natuur
natuur —
- dat
dat er
er iets
iets wakker
wakker wordt
wordt ininden
denalgemeenen
algemeenen
en
dat
boomen
slaap;
dat
er
geheimzinnige
krachten
los
komen
slaap ;
er geheimzinnige krachten los komen en dat boomen
en
beesten alsdan
alsdan een
een andere
andere gedaante
gedaante aannemen
aannemen dan
dan deze
deze
en beesten
waaronder
zien. Nog
Nog nooit
nooitwas
was 't hem
waaronderwij
wijgewend
gewendzijn,
zijn,ze
ze te
te zien.
gebeurd in
zulke omstandigheid,
omstandigheid, alleen
zijn op
op dat
dat
gebeurd
in zulke
alleen buiten
buiten te zijn
uur in
in die
die akelige
akelige stilte.
stilte. Hij
Hijhad
hadhet
hetniet
nietvoorzien
voorzien en
en nu
nu
uur
werd hij
hij bang
bang —
- niet
niet voor
voor dededieven,
dieven,'mar
maar voor
voor den
den ge,
gewerd
heimzinnigen geest
den nacht
nacht die
dieininroere
roerekwam.
kwam. Hij
Hij
heimzinnigen
geest van
van den
verbeeldde
zich
dat
de
boomen
onderling
afspraak
hielden;
verbeeldde zich dat de boomen onderling afspraak hielden ;
ze zijn
zijngeval
gevalbeoordeelden
beoordeeldenenendat
datdede
kriekelaarwaarop
waarop
dat
dat ze
kriekelaar
hij zat,
zat, hem
hem uit
uit de
de kruine
kruine zou
zouschudden.
schudden.
hij
nacht scheen
scheen hem
hem wreed,
wreed, iets
ietswaar
waardedemensch
menschzich
zich
De nacht
en andere
anderekrachten
krachten heerschen
heerschen ininden
denvalschen
valschen
verdrongen
verdrongen ziet en
sching der
der mane.
mane.
Koornaert kreeg
koud. Hij
Hijklappertandde;
klappertandde;zijne
zijneleden
ledenrilden
rilden
kreeg koud.
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van
klamheid en
en 't zweet stond bij druppels op zijn voorhoofd.
van klamheid
van zijn
zijn rug
rug en
en schouder.
schouderZijn hemd
hemd voelde
hij nat
nat op
op 't vel van
Zijn
voelde hij
ver~
bladen. Zijn
Zijn beenen
beenen lutterden
lutterden en
en hij
hijvreesde
vreesde stand
stand te
te ver,
bladen.
liezen en
en tetevallen.
vallen.Het
Het
geweer
hield
krampachtig om,
omliezen
geweer
hield
hijhij
krampachtig
sloten
de loop
loopschudderde
schudderde tegen
tegen de
detakken.
takken.
sloten en de
Hij verwenschte
verwenschte 't dat hij
hij 't gewaagd
had hier
hier alleen,
alleen, zich
zich
gewaagd had
bloot tetestellen.
stellen.Waarom
Waarom
niet
een
paarmannen
mannenmeê
meêgevraagd
gevraagd?
bloot
niet
een
paar
? II
Het werd
werd hier
hier onhoudbaar
onhoudbaar op
op den
denboom.
boom.Hij
Hijzocht
zochtredens
redens
om hier
hier maar
maar met
meteere
eereweg
wegtetegeraken,
geraken,want
wanthij
hijverlangde
verlangde
om
gaf
naar ziju
ziju bed
bed als
als naar
naar eene
eene zaligheid.
zaligheid. Als
Als eene
eene uitvlucht
uitvlucht gaf
naar
hij op kardoezen
kardoezen te willen
willen halen
halen om
omininstaat
staatvan
vanverdediging
verdediging
hij
deed, maar
maar hij
hij aanzag
aanzag het
het als
als een
een middel
middel
te zijn
zijn als
als 't nood
nood deed,
te
om
weg tetepissen
pissenenennooit
nooitmeer
meerterug
terugtetekeeren.
keeren. 't Bleef
om weg
echter
bij voorstellen
voorstellen en
en uitzoeksels
uitzoeksels —
- er
er roerde
roerde geen
geen lid
lid—
echter bij
zijn wil was
was lam,
lam, want
wanteene
eeneandere
anderestem
stemgebood
gebood
plechtig:
gij
zijn
plechfig
: gij
zult niet
niet vluchten1
vluchten I
Zijn plan,
plan, waarover
waarover hij
hij zooeven
zooeven nog
nog jubelde
jubelde als
als over
over een
een
Zijn
geniale vondst
vondst —
- als
alsiets
ietsdat
dathijhijnooit
nooitiningeen
geenenkel
enkelromanfisch
romantisch
verhaal, zoo
fijn en
en zoo
zoolistig
listighad
hadzien
zienaanleggen,
aanleggen,—
- het
het
verhaal,
zoo fijn
eene akelige
akelige vergissing
vergissing —
- iets
veel onge,
ongescheen hem
scheen
hem nu
nu eene
iets met veel
mak
vol gevaar.
gevaar.
mak en vol
Waarom had
had hij
hij geen
geenbedriegput
bedriegputgedolven,
gedolven,tegenaan
tegenaan de
de
Waarom
eerste
reeks tabakplanten,
tabakplanten, zoodat
zoodat de
dedieven
dievenererinin
ploften?
eerste reeks
ploften
? 1I
zooiets
kon hij
hijlaten
latengebeuren
gebeuren en
enrustig
rustig tetebedde
beddeliggen
liggen en
en
zooiets kon
's
ellendelingen komen
komen vinden.
vinden. Daarvoor
Daarvoor was
was
's anderdaags
anderdaagsde
de ellendelingen
het nu te
te laat.
laat.
het
was ook
ook te
te laat
laat om
om van
van den
denboom
boomtetekomen
komenen
ennaar
naar
Het was
en !I Want
huis te gaan,
gaan, —
- hij
hij kon
kon de
de dieven
dieven tegen
tegen 't lijf loop
huis
loopen
dat ze
ze nu
nualle
allestonden
stondenzouden
zoudenopdagen,
opdagen,geloofde
geloofdeKoomaert
Koornaert
dat
vast
en
zijn
blik
durfde
hij
niet
meer
afwenden
van
den nok
nok
vast
zijn blik durfde hij niet meer afwenden van den
der
haag, waar
waar hun kop
kop moest
moest uitsteken.
uitsteken.
der haag,
Of hij
hij schieten
schieten zou
zou om
om dood
dood?
?
Daar twijfelde hij
hij aleens
aleensniet
nietaan
aan!
Daar
1
dief
Hij had
had het
het zich
zich nooit
nooit anders
anders voorgesteld
voorgesteld dan
dan dat
dat de dief
Hij
te ploffe
ploffe neer
neer zou
zou vallen
vallen en
enniet
nietmeer
meerroeren.
roeren.
te
Of het
het niet
niet wreed
wreed was
was om
omvoor
voordedeweerdij
weerdijvan
vanwat
wattabak,
tabak,
een
mensch te
dooden?? Met
Met den
den wrok
wrok die
die ininzijn
zijnherte
herte
een mensch
te dooden
meesterde
was
er
geen
meesterde was er geen 't minste
minste gewetensbezwaar
gewetensbezwaar tegen
tegen zijn
zijn
opzet en
en voornemen.
voornemen. De
Deinbraak
inbraakenenhet
hetmoedwillig
moedwilligvemeuken
verneuken
hem zoo
zoodierbaar
dierbaar was,
was, kon
kon niet
nietwreed
wreed genoeg
genoeg
van 't geen
geen hem
gestraft worden,
naar zijn
zijn zin.
zin. Hij
Hijsteunde
steundezich
zichten
tenandere
andere
gestraft
worden, naar
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op
het recht
recht door
door de
dewet
wethem
hemgeschonken
geschonken en
en 't verheugde
op het
hem in
in dedegelegenheid
gelegenheidtetezijn,
zijn,ongestraft
ongestraft een
een dief
dief te
te mogen
mogen
hem
neerschieten. 't Was het
het eenige
eenigegeval
gevalwaar
waareen
eenernstig
ernstigwapen,
wapenfeit werd
werd toegelaten
toegelaten en
dat zou
zou hij
hij nu
nu benuttigen
benuttigen om
om er
erzijn
zijn
feit
en dat
droom
uit het
het heldenleven
heldenleven en
en uit
uit de
deberoerde
beroerde tijden
tijden eens
eens te
te
droom uit
verwezenlijken
eene daad.
daad.
verwezenlijken in eene
Dat hij
hij het
hetdurfde
durfdedoen,
doen,daar
daar stond
stond hij
hij bij
bij zich
zich zelf
zelf nog
nog
Dat
in verbazing
verbazing voor.
stilaan vorm
vorm gekregen
gekregen had
had
gedacht stilaan
voor. Hoe 't gedacht
en
hem omstrengeld
omstrengeld hield
de mazen
mazen van
van een
een net,
net, ging
ging
en hem
hield als
als in de
hij niet
niet na.
na.
hij
gereed zit
zitom
omeen
eenmensch
mensch teteschieten,
schieten, ver,
verdie gereed
Koornaert die
pafte hem
hem nog,
nog, telkens
telkens hij
hij 't voorgaande
wegcijferen en
en
pafte
voorgaande kon wegcijferen
zich voor
voor 't naakte
en 't enkelvoudige feit
feit plaatste.
plaatste.
zich
naakte en
Zijn vrees
vrees en
en zijn
zijn begeerte
begeerte gingen
gingen weer
weer aan
aan 't wisselen
wisselen;; de
Zijn
burger met
met den
den droom,mensch
droom.mensch stonden
stonden tegenover
tegenovermalkaar
malkaar als
als
burger
twee onbekenden
onbekenden die
die voor
voor 't eerst
elkander ontmoeten
ontmoeten en
en
twee
eerst elkander
zich vlak
vlak in
in 't wezen
bezien. De
Deeerste
eerstewilde
wildemaar
maar gauw
gauw
wezen bezien.
zich
vluchten om
zotheid niet
niet verder
verder te
te houden
houden duren
duren en
en was
was
vluchten
om de zotheid
kwaad
omdat
zijne
schoone
rust
gestoord
was.
De
andere
kwaad omdat zijne schoone rust gestoord was. De andere
kwam opsnijden
opsnijden met
met:: een
een buitengewone
buitengewone gelegenheid
gelegenheid en
en met
met
kwam
deedelheid
edelheidvan
van
machtspreuken over
rechten» en de
machtspreuken
over «geschonden
«geschonden rechten»
«getrotseerde gevaar»
gevaar»II
het «getrotseerde
En tusschen
tusschen de
twee in,
in, werd
werd door
dooreen
eenderde,
derde,dedenuchtere
nuchtere
En
de twee
en
zakelijke vraag
vraag gesteld
gesteld:: Hoe
Hoelang
langmoest
moesthij
hijhier
hierblijven
blijven
en zakelijke
wachten,
was 't dat
de dieven
dieven niet
nietkwamen
kwamen?
wachten, was
dat de
?
Redelijkerwijs, om
doen aan
aan zijn
zijn plichtgevoel,
plichtgevoel, moest
moest
Redelijkerwijs,
om eer
eer te
te doen
hij
heel den
den nacht
nacht door
door waken
waken —
- dat
dat was
was?
- Ja,
Ja, voor
voor half
half
hij heel
?—
drie
was
het
toch
geen
morgen
en
tot
drie
uur
rekende
men
drie was het toch geen morgen en tot drie uur rekende men
nog nacht
nacht....
maar na
na twee
twee uur
uur zou,
zou, 's zomers
geen
nog
. . . . maar
zomers toch
toch geen
enkele dief
dief meer
meer uitzetten.
uitzetten. Om
Om half
half drie
drie dus
dus mocht
mocht hij
hij ver,
verenkele
zekerheid dat er
er niets
niets gebeuren
gebeuren zou.
zou.
trekken
trekken met
met de zekerheid
Nu het
hetuitgemaakt
uitgemaaktwas
wasverlangde
verlangdehij
hijzoozeer
zoozeertot
tothet
hethalf
halfdrie
drie
Nu
dat hij
hij verlangde
verlangde naar
naar 't oogenblik dat de dieven
zou worden, als
als dat
opdagen. 't Eene gelijk
het andere
andere was
was voor
voor hem
hem eene
eene
gelijk het
zouden opdagen.
lievereene
eene: :verlossing.
verlossing.God,
God,wat
watduurde
duurdeeen
eennacht
nacht
oplossing, ofofliever
toch lang,
lang, —
- hoe sleepte
sleepte de
de tijd,
tijd,—
- 't was
nog geen
geen half
halféén
één
was nog
toch
geslagen en
en 't geen
voorbij was,
was, scheen
scheen alaleene
eeneeeuwigheid
eeuwigheidII
geen voorbij
geslagen
Zijn eenige
eenige troost
troost en
enzijn
zijnfierheid,
fierheid, 't was
tweeloop dien
dien
was de tweeloop
Zijn
dathij
hijvoor
voor 't
hij omkneld
omkneld hield
hield als
als een
een lieveling
lieveling —
- iets
iets dat
hij
eerst,
werkelijk gebruiken
gebruiken zou.
zou. Hij
Hijfantazeerde
fantazeerde zich
zich:: den
den
eerst, werkelijk
man
met
den
mauser
in
den
boeren.oorlog,
den
redder
der
man met den mauser in den boeren,00rlog, den redder der
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onschuld,
verdediger van eene
eene reine,
reine, teedere
teedere maagd,
maagd, den
den
onschuld, den
den verdediger
afwender van
van
vaderland, den
den afwender
strijder
vijand van
van 't vaderland,
strijder tegen
tegen den vijand
een
onheil, den
den verkorene
verkorene door
doorde
deVoorzienigheid
Voorzienigheidop
opde
debane
bane
een onheil,
gesteld als
als eene
eene onverwachte
onverwachte hulp
hulpinineen
eenhopeloozen
hopeloozentoestand.
toestand.

o0
Een zware
ginder tegen
tegen de haag
haag deed
deed Koornaert
Koomaert op,
opzware plof,
plof, ginder
schrikken
zijne droomen.
droom en. Verdiept
Verdieptininzijn
zijngedachten
gedachten en
en
schrikken uit
uit zijne
ver
van 't vermoeden
vermoeden dat
er iets
iets gebeuren
gebeuren zou, had
had hij
hij ver,
verdat er
ver van
geten
langs ginder
ginder uit te
te kijken
kijken —
- hij
hij had
had niets
niets gezien
gezien en
en nu
nu
geten langs
was het
was
het er
er11 Hij
Hij zag
zag duidelijk
duidelijk de
degestalte
gestalteineengedrongen
ineengedrongen als
als
een
zwarte vlek die
die naderde.
naderde.
een zwarte
Een
ijzige rilling
rilling overliep
overliep Koornaert
Koomaert van
hoofde tot
tot de
de
Een ijzige
van hoofde
voeten. Hij
Hij voelde
voeldedede
haarwortelskrijzelen
krijzelen en
endedetikkeling
tikkeling
voeten.
haarwortels
over
zijn vel
vel dat
datdoor
doorden
dendood
doodbereden
beredenwerd.
werd.Zijn
Zijnadem
adem
over zijn
stokte
en hij
hij was
was niet
niet ininstaat
staatde
dezenuwen
zenuwenvan
vanzijne
zijnehanden
handen
stokte en
spannen of
of te
te ontsluiten.
ontsluiten. Nu
Nuwas
washet
heterer1 1het
hetwas
waserer11
te spannen
Hij moest
Hij
moest het
het zich
zich zelf
zelf inindedeooren
oorentuiten
tuiten om
om 't te
gete ge,
Hij had
had het
hetzich
zichwel
welingebeeld,
ingebeeld,maar
maarhad
haderereigenlijk
eigenlijk
looven. Hij
nooit
aan geloofd
geloofd dat
dat 't gebeuren
dat hij
hij 't gevaar
nooit aan
gebeuren zou,
zou, dat
werkelijk in
in 't wezen
schouwen.
werkelijk
wezen zou schouwen.
Het
En nu
nu gebeurde
gebeurde er
er een
een bijna
bijna plotse
plotseommekeer
ommekeer in
inhem.
hem. Het
En
was geen
geen gevolg
gevolgvan
vanredeneering
redeneering ofofinwendig
inwendigopdrijven,
opdrijven,
was
maar iets
iets dat
dat buiten
buitenzijn
zijnwil
wilenenvan
vanzelfs
zelfsopstormde
opstormde—
- hij
hij
maar
onderging
het tetezijner
onderging het
zijnergroote
grooteverwondering.
verwondering. De
De koude
koude
davering werd
werd verjaagd
verjaagd door
door een
eenwarme
warme vlam,
vlam, —
- door
door een
een
davering
bloedstroomdie
dieheel
heelzijn
zijnlijf
lijfdeed
deedgloeien.
gloeien.Hij
Hijherkreeg
herkreeg
hevigen bloedstroom
den adem
adem en
en opeens
opeens werd
werd het
hethelder
helderininzijn
zijngeest
geestenenkalm
kalmin
in
den
zijn gemoed.
gemoed. De siddering
siddering en
en 't klappertanden
klappertanden en
en 't't schudden
iijn
van zijne
zijne handen
handen hield
hield aan,
aan,maar
maarde
devrees
vreeswas
wasweg
weg—- hij
hij
van
voelde zich
zich moedig
moedig en
en gereed
gereed zijn
zijn slag
slag teteslaan.
slaan.
voelde
werd bezeten
bezeten door
door een
eenhevige
hevigegramschap.
gramschap.
Hij werd
Bij de
de eerste
eerstegewaarwording,
gewaarwording, in
in een
eenonbewuste
onbewuste beweging,
beweging,
Bij
had hij
hij de
de twee
tweehanen
hanenvan
vanhet
hetroer
roerovergetrokken
overgetrokkenenengemikt.
gemikt.
had
Maar hij
hield in.
in.
Maar
hij hield
vermaning die
hij zich
zich zelf
zelf gegeven
gegeven had,
had, om
om niet
nietover,
over~
De vermaning
die hij
haast
te
handelen,
kreeg
nu
haar
uitwerksel,
maar
't
dreigde
haast te handelen, kreeg nu haar uitwerksel, maar
besluiteloosheid teteverlammen.
verlammen.
in besluiteloosheid
diefbekommerde
bekommerde zich
zich om
om niets,
niets,vreesde
vreesdegeen
geen over,
overDe dief
rompeling —
- hij
hij stond
stond gebogen
gebogenenenKoornaert
Koomaerthoorde
hoordeduidelijk
duidelijk
rompeling
knosperend geluid
geluid der
derafgekraakte
afgekraakte bladeren
bladeren en
en't'tgeruisch
geruisch
het knosperend
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telkens
telkens er
er eene
eene handvol
handvol tabak
tabak opgeheven
opgeheven werd
werd en
en ten
ten
gronde gelegd.
gelegd.
gronde
Nu1
I Nu
Nul1 nu
nu moet
moet ge
ge 't't doen
doen!! dwong
dwong het
het in
inhem.
hem.Maar
Maar
Nu
hij
kon
zich
niet
wennen
aan
't
gedacht
dat
het
nu
reeds
en
gedacht
dat
het
nu
reeds
en
hij kon zich niet wennen aan 't
nu juist,
juist, het
het voordeeligste,
voordeeligste, het
het beste
beste oogenblik
oogenblik zijn
zijn zou.
zou. Die
Die
nu
hapering kwam
kwam voort
voort uit
uithet
hetheldere
heldere bewustzijn
bewustzijn van
van de
de ge,
gehapering
wichtigheid en
de zware
zware gevolgen
gevolgen van
van 't't geen
geen hij
hij met
met een
een
wichtigheid
en de
Datwas
wasniet
nietgenoeg
genoeg
knipje van
van den
den vinger
vingerkon
konuitvoeren.
uitvoeren. Dat
knipje
overpeinsd en voorbereid
voorbereid en
en nu
nustond
stondhij
hijvoor
vooreene
eeneonver,
onveroverpeinsd
wachte gewaarwording
gewaarwording die
hij nooit
nooit had
had vermoed.
vermoed.
wachte
die hij
Ginder bij
bij den
den tabak
tabak ging het
het zoo
zoo gewoon,
gewoon,zoo
zookalm.
kalm.Het
Het
Ginder
geenverdemeleering,
verdemeleering, het
hetwas
waseen
eenbedaard
bedaardafplukken,
afplukken,
geleek geen
blad voor
voor blad.
blad. Ware
Ware 't Diktus geweest die
die bij
bij nachte
nachte zijn
zijn
blad
werk deed,
deed, omdat
omdat het
het bij
bij dage
dage teteheet
heetwas,
was,het
hetzou
zouniet
niet
werk
gebeuren1I
anders gebeuren
moest zich
zich geweld
geweld aandoen
aandoen om
om tetedenken
denken dat
dat
Koomaert moest
het Diktus
Diktus niet
niet was,
was,—- dat
datdie
dieman
manstraks,
straks, als
als hij
hij zijn
zijn be,
beo
het
komst had,
had, met
met den
den buit
buit zou
zouverdwijnen
verdwijnen en
en den
deneigenaar
eigenaar
komst
tegenover den
den smaad
smaad stellen,
stellen, zonder
zonderzijn
zijnnaam
naamaleens
aleens achter
achter
tegenover
laten.
te laten.
een stonde
stonde geduld
geduld en
en alalzijn
zijnangsten,
angsten, al
al die
die moeiten
moeiten
Nog een
als een
een bedrogen
bedrogen sul,
sul, naar
naar bed
bed
waren
hij mocht
mocht als
waren nutteloos
nufteloos en
en hij
trekken,
gelegenheid hem
hem ontsnapt
ontsnapt was.
was. Bij
Bij
trekken, beschaamd omdat de gelegenheid
dat
doorrilde de
degramschap
gramschap zijn
zijn arm
arm en
en de
de daverende
daverende
dat gedacht doorrilde
roer uit
uit de
knal
van een
een dubbele
dubbele ontploffing
ontploffing sloeg
sloeg hem
hem 't roer
knal van
handen,
geweldigen stoot
stoot tegen
tegen 't kaakbeen. Op den
handen, met
met een
een geweldigen
Vuur
stond
grepen zijne
zijne vingers
vingers in de
de ruimte
ruimte om
omhouvast.
houvast. 't V
uur
stond grepen
en
rook hadden
hadden hem
hem in
ineene
eenewolk
wolkgehuld
gehuldzoodat
zoodathij
hij niets
niets
en de rook
De davering
davering van
van den
den knal
knal die
die ronkte
ronkte over
over heel
heel
gezien
had. De
gezien had.
de
streek en
en de
denachtstilte
nachtstilte scheurde,
scheurde, bleef
bleef hem
hem in
in de
de ooren
ooren
de streek
ruischen,
den naklank
naklank van
vaneen
eenakeligen
akeligenkreet
kreet—
ruischen, gemengd
gemengd met den
een
klacht-zucht, een
een hoongil,
hoongil, een
eenlachroep,
lachroep, iets
ietsvreeselijks
vreeselijks
een klachtaucht,
waar
uit halen
halen kon,
kon, —
- iets
iets om
omteteblijven
blijvennaspoken
naspoken
waar men
men alles
alles uit
door
heel
het
leven.
door heel
leven.
De
stilte die
dievolgde,
volgde,was
waserger
ergernog
nogdan
danhet
hetvreeselijkste
vreeselijkste
De stilte
geluid.
Koomaert luisterde niet naar
naar de
met den
geluid. Koomaert
de hofhonden die met
over heel
heel de
gingen alsof ze 't't over
muil
omhoog aan
aan 't't ~uilen
huilen gingen
muil omhoog
streek
een aanslag
aanslag was
was gepleegd
gepleegd en
en
streek verkonden
verkonden moesten
moesten dat
dat er een
er
moord te
te beklagen
beklagen viel.
viel.InInden
denreinen
reinenmaneschijn
maneschijn waar
waar
er een
een moord
de
omstaande dingen
niets gestoord
gestoord schenen,
schenen, —
- op den
den
de omstaande
dingen door
door niets
adem
van den
den rustigen
rustigen nacht,
nacht, bleef
bleefdie
die kreet
kreet gedragen, overeind
adem van
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staan
als een
een levende
levende verwijtsel,
verwijtsel, als
alseene
eeneaanklacht,
aanklacht,een
eentreite,
treitestaan als
ring,
een uitroep
uitroep van
van opperste
opperste wee,
wee, een
een wanhoopstoot
wanhoopstootwaar,
waarring, als een
mede
iemand
van
't
leven
de
dood
was
gesprongen
I
leven
in
de
dood
was
gesprongen1
mede iemand van
Op den
den stond
stondwas
wasKoornaert
Koomaertbewust
bewustdat
datereriets
ietsvreeselijks
vreeselijks
gebeurd
iets waarvan
waarvan hij
hij de
degevolgen
gevolgendragen
dragenzou
zouals
alseen
een
gebeurd was, iets
levenslange straf voor eene
eene onbezonnen
onbezonnendaad.
daad.Maar
Maartetezelfder
zelfder
levenslange
tijde ontwaakte
ontwaakte de
de koppigheid
koppigheid ininhem,
hem,—- zijn
zijnvrees
vreestrachfte
trachtte
tijde
hij te
te verduiken
verduiken door
dooropgezeften
opgezettenhaat
haatenenverontwaardiging
verontwaardiginghij
—
hij
verachtte alle
alle mededoogen
mededoogen en
en dwong
dwongzich
zichhardvochtig
hardvochtig tete
hij verachfte
hem nog
nog over
over was
was van
van verschot
verschot en
en vrees
vrees
blijven. 't Geen
Geen in hem
't bleek
bleek eene
eene angst
angst van
van zelfbehoud
zelfbehoudeneneene
eenebenauwdheid
benauwdheidvoor
voor
't aanschijn
AI 't andere
dood genepen
genepen:: hij
hij
andere was dood
aanschijnvan
van den
den dag.
dag. Al
voelde
zich sterk
sterk om
om tegen
tegen tien
tien man
man op
optetetrekken.
trekken.
voelde zich
De dief
dieflag
lagdaar
daarenenroerde
roerdeniet.
niet.Koornaert
Koomaertzag
zageen
eenzwarten
zwarten
klomp en bij
bij de
de haag
haagwerd
werdhij
hijgeen
geenleven
levengewaar
gewaarvan
vaneenige
eenige
klomp
medehulp.
Hij dwong
dwong
Hij
kwam van
van den
den boom.
boom. Hij
Hijwist
wistzelf
zelfniet
niethoe.
hoe.Hij
Hij kwam
zich traag
traag en bedaard
bedaard te
te handelen
handelen om
om zich
zichnaderhand
naderhand niet
niet tete
zich
kunnen beschuldigen
van vrees
vrees of
ofontroering.
ontroering.
beschuldigen van
Hij
tastte rond
rond inindedenatte
nattesaladestruiken
saladestruiken om
om zijn
zijn roer
roer te
te
Hij tasfte
had, hield
hield hij
hij 't bij
den loop
loop
zoeken;; en
als hij
hij 't gevonden
gevonden had,
zoeken
en als
bij den
wiezich
zichroeren
roeren
omkneld,
om den
den kop
kop in
in tete slaan
slaan alal wie
omkneld, gereed
gereed om
dorst. Zoo
Zoo dicht
dicht mogelijk
mogelijk langs
langs den
den zoom
zoom van
van den
den midden,
midden.
dorst.
weg vertrok
vertrok hij
hij en
en zonder
zonder om
om tetezien
ziennaar
naardedeplaats
plaatswaar
waarde
de
man
gevallen lag ...
Hetwas
wasgeen
geenvluchten,
vluchten,maar
maarwel
weldegelijk
degelijk
man gevallen
... Het
stappen,
volle meesterschap
meesterschap over
over zijnen
zijnen angst
angst die
die hem
hem
stappen, met
met volle
anders
geweldig
aanzette
tot
loopen.
anders
aanzefte
loopen.
boven op
opde
detrap,
trap,ininhaar
haarnachtgewaad
nachtgewaad;;
Agatha wachtte
wachfte hem boven
zij de
de ontsteltenis
ontsteltenisop
ophaar
haarwezen.
wezen.
met een keersvlammetje
keersvlammetje lichtte zij
er toch
toch gebeurd
gebeurd?
- Phien, wat
wat is er
?
—
-— Niets1
Niets I Niets1
Niets I wederriep
wederriep hij
stroef. Ik
Ik was
waswakker
wakker en
en
hij stroef.
heb
een schot
schot gelost
gelost om
omdededieven
dievente teverschrikken.
verschrikken.Ga
Gamaar
maar
heb een
slapen,
kom ook.
ook.
slapen, ik
ik kom
- Wel, 'k heb zoo
zooverschoten
verschoten1I 'k Meende dat er
er een onge,
onge"
—
luk gebeurd
gebeurd was.
was.
-— 0,
gij sukkel!
sukkel! ge vreest
vreest altijd
altijd eer
eer er
er redens
redens zijn!
zijn!
0, gij
-— En
En komt
komt ge nu
nu nog
nogmaar
maar thuis
thuis?
?
-— Nu
Nu?? 'k Ben
al meer
meer dan
dan drie
drie uren
uren thuis.
thuis. Wat
Wat droomt
droomt
Ben al
ge? Maar
Maar wie
wie kan
kan dat
dat uithouden
uithouden met
metzulke
zulkehifte
hitte?
?
-— Wel, wel
wel isisdat
datschrikken,
schrikken,—- waarom
waarom hebt
hebt ge
ge 't niet
gezeid
ge gingt
gingt schieten?!
schieten? IKom,
Kom,slaap
slaapwel
wel1 I
gezeid dat ge
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Slaap well
wel! wederriep
wederriep hij.
hij.
— Slaap
wensch om
om wel
welteteslapen
slapenscheen
scheenhem
hemeen
eenspotwoord
spotwoord
Die wensch
waar
waar zijn
zijn zuster
zuster gelukkiglijk
gelukkiglijk de
de wreede
wreede dracht
dracht niet
niet van
van ver,
verwel»herhaalde
herhaalde hij
hij en
en hij
hijgrijnsde
grijnsde bij
bij 't ge,
gemoedde I I «Slaap
moedde
«Slav web)
aan 't geen hij
hij nog
nogalaltetedoen
doenhad
hadvooraleer
vooraleerereraan
aanslapen
slapen
dacht aan
te denken
nog?—- Eerst
Eerstdat
datcadaver
cadaver in
inden
den
denken viel
viel—- enendan
dannog?
delven II spotte
spotte hij
hij en
enmedeen
medeenschrikte
schrikte hij
hij over
over 't cynisme
grond delven
waarmede die
spreuk zoo spontaan
spontaan in
in hem
hem was
was opgegaan.
opgegaan.
waarmede
die spreuk
Hij trok
trok het
het hulsel
hulsel van
vanéén
éénledige
ledigekardoes
kardoes uit
uitden
denloop
loop;
Hij
;
kuischte dien loop
loop zorgvuldig
zorgvuldig uit
uit met
metden
denkrassel
krassel en
enlaadde
laadde
kuischte
eigensten loop
loop weer
weermet
meteen
eenzaad,kardoes
zaad. kardoesdie
diehij
hijerereerst
eerst
dien eigensten
gister uitgehaald
uitgehaald had
- de andere
andere liet
liet hij
hij ererledig,
ledig,ininsteken.
steken.
gister
had —
was de
de eerste
eerste voorzorg.
voorzorg. Nu
N ukwam
kwamhet
hetandere,
andere,maar
maardat
dat
Dat was
erger bezigheid.
bezigheid.
was erger
ging naar
naar boven,
boven,zonder
zonderdedekrakende
krakendetrappen
trappentetemijden
mijden
Hij ging
nu;; stond
stond er
er en
enwist
wistniet
nietwat
wathijhijererverrichten
verrichtenkwam.
kwam. Zijne
Zijne
nu
gedachten liet hij
hij in
in razende
razende vaart
vaart voorbij
voorbij rennen.
rennen. Als
Als't'tlang
lang
gedachten
genoeg geduurd
geduurd had
hadenenzijn
zijnzuster,
zuster,naar
naarzijn
zijnmeening,
meening,weer
weer
genoeg
in slaap
slaap was,
was, kwam
kwamhij
hijmet
metalle
allevoorzichtigheid
voorzichtigheidnaar
naarbeneden.
beneden.
sloop langs
langs de
deachterdeur
achterdeurnaar
naar buiten,
buiten,altijd
altijdmaar
maar luisterend
luisterend
Hij sloop
iemand roerde
roerde of hem
hem zien
zien zou
zou of
ofstoren.
storen.
of iemand
lucht was
was zoo
zoohelder
helderenendedeboomen
boomenenenstruiken
struikenstonden
stonden
De lucht
er
zoo onschuldig
onschuldig ininden
denmaneschijn
maneschijn alsof
alsofzezenooit
nooitgeroerd
geroerd
er zoo
hadden —
- alsof 't de zelfde
zelfde boomen
boomenniet
nietwaren
waren;
- ze
ze hadden
hadden
;—
hadden
weer
hun nuchter
nuchter uitzicht
uitzicht gelijk
gelijk bij
bij dage
dage:: dingen
dingen die
die zich
zich
weer hun
niets
aantrekken van
alle menschelijke
menschelijke doening.
doening.
niets aantrekken
van alle
nietsroerde,
roerde,maar
maar
Koomaert
nog stil
stilom
omtetezien
zienofof
hield nog
erer
niets
Koornaert hield
heel
de
tuin
geleek
eerder
aan
een
kerkhof.
Hij
ging
over
den
heel de tuin geleek eerder aan een kerkhof. Hij ging over den
gebeurd
was,
zonder
middel
weg, voorbij
voorbij de
de plaats
plaats waar
waar 't gebeurd was, zonder te
te
middelweg,
durven
kijken waar
waar het lijk
lijk zou
zou liggen.
liggen.Hij
Hijging
gingwaar
waarhij
hijzijn
zijn
durven kijken
spade
staan wist.
wist.
spade staan
In
de volgorde
volgorde van
vandedevooruit
vooruitgeschikte
geschiktebezigheden,
bezigheden, was
was
In de
put nu
nuaan
aan de
de beurt.
beurt. Al
Alde
debijzonderheden
bijzonderheden
het graven
graven van
van den
den put
van
het samengesteld
samengesteld geheel
geheel zaten
zaten zoo
zoo goed
goed ineen,
ineen, volgden
volgden
van het
verloop
beschikt
elkaar
zoo
getrouw
op;
juist
gelijk
hij
't
verloop
beschikt
elkaar zoo getrouw op ; juist gelijk hij
dus uitgevoerd
uitgevoerd worden.
worden.
had
moesten ze dus
had moesten
Op
de plaats
plaats waar
waar hij
hijtetemorgen
morgende
deeerde
eerdeopgekapt
opgekapt had
had
Op de
hij den
den put
putgraven.
graven.Maar
Maarop
op
voor 't planten
planten der
der kooIen,
koolen, zou hij
die
plaats lag
het lijk
lijk nu
nu en
en om
om tetegaan
gaan graven
graven in
in de
denabij,
nabijdie plaats
lag het
heid
van 't geen
hem zoo
zoo vergruwde,
vergruwde, dat
dat ging
gingniet.
niet. Hier
Hier
geen hem
heid van
moest
hij dus
dus eene
eenewijziging
wijziging brengen
brengen inindedevoorgenomen
voorgenomen
moest hij
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schikking.
Zijn speurzin
speurzin had
eene nieuwe
nieuwe plaats
plaats uitge,
uitgeschikking. Zijn
had gauw eene
van den
den groenseltuin,
groenseltuin, in
in een
eenbeddetje
beddetje
kozen: : op
op 't einde
einde van
kozen
uitgeplante andijvie.
andijvie. Terwijl
Terwijl hij
hij de
deplantjes
plantjes uiftrok
uittrok en
en ze
ze zorg,
zorg~
uitgeplante
vuldig aan
aan den
den kant
kant legde,
legde, om
omzezedaarna
daarnaweer
weertetekunnen
kunnen
vuldig
planten, —
- terwiji
terwijl hij
hij in
in gejaagde
gejaagde haast,
haast, met
met volle
volleschoppen
schoppen
planten,
de
eerde
uitkeerde
om
een
graf
te
maken,
kwelde
hem de
de
de eerde uitkeerde om een graf te maken, kwelde hem
angst
de vervaardheid
vervaardheid om
om 't geen hem nu als
als 't bijzonderste
angst en de
nog
te doen
doen stond
stond —
- hij
hij was
was bereden
bereden door
door den
denafschrik
afschrik om
om
nog te
het lijk
lijk te
te benaderen,
benaderen, om
omhet
hetaan
aanteteraken
raken1 IEn
Enhij
hijzocht
zochtnaar
naar
een
middel om
om het
het naar
naar hier
hier tetekrijgen.
krijgen.
een middel
De romantische
romantische vermooiïng
vermooiïng van
van het
heteerste
eerstebedrijf,
bedrijf,waar
waarhij
hij
als de
de held
held zou
zouhandelen
handelenmet
metden
dentweeloop
tweeloop als
alsgroote
groote aan,
aanals
trekkelijkheid
stond hij
hij voor
voor het
het
trekkelijkheid-—dat
dat was
was nu
nu voorbij.
voorbij. Nu
Nu stond
realistische gedeelte,
waar niets te
te vermooien
vermooienviel
vielenenwaar
waarzijn
zijn
realistische
gedeelte, waar
burgerlijke
aard van
van stillen
stillen rentenier,
rentenier, zoo
zoo sterk
sterk tegen
tegenop
opkwam.
kwam.
burgerlijke aard
Aan de
de uit
uittetevoeren
voerenbijzonderheden
bijzonderhedenhad
hadhij
hijnooit
nooitgedacht
gedacht;
Aan
;
de zaken
zaken had
had hij
hij zich
zich nooit
nooitverder
verderingebeeld
ingebeelddan
dantot
totaan
aanden
den
knal
van het
het schot
schotwaarmede
waarmede 't drama
moest eindigen.
eindigen. 't
knal van
drama moest
Overige
had hij
hijgemeend
gemeend*aan
aan 't gerecht
te laten
laten en,
el\ te
te
Overige had
gerecht over
over te
aan ging.
ging.
doen alsof
alsof 't hem
hem niet aan
doen
Maar
knal zelf
zelf —
- ofofdedegevolgen
gevolgenvan
vanhethet
werkelijke
Maar de
de knal
werkelijke
schot,
had hem
hem nu
nuheel
heelandere
anderegewaarwordingen
gewaarwordingengegeven1
gegeven!
schot, had
Zijn
toestan,d zag
anders;; in plaats
plaats van
van parade
parade rond
rond
Zijn toestan,d
zag hij
hij heel anders
zijne
daad, was
was er
er een
een drang
drang ontstaan
ontstaan om
om alles
allesteteverduiken
verduiken
zijne daad,
opdat niemand
niemand het
het weten
weten zou,
zou, —
- alles
alles in
in 't werk
stellen om
om
werk stellen
opdat
er 't gerecht
te houden.
houden. En
En zijn
zijn vast
vast besluit
besluit was
was om
om te
te
gerecht uit
uit te
loochenen zoo lang
lang mogelijk.
mogelijk. Voordat
Voordat het
hetschot
schotgelost
gelostwas,
was,
loochenen
stond Koomaert
Koornaert tegenover
tegenover de
de dieven
dieven en
enzijne
zijnedaad
daadbeschouwde
beschouwde
hij
als een
eenbijzondere
bijzondereinval
inval—- iets
ietswaarin
waarinhij
hijhandelde
handeldenaar
naar
hij als
goedvinden.
het schot
schot kreeg
kreeg hij
hij 't pijnlijk
pijnlijk gevoel dat
dat zijne
zijne
goedvinden. Na het
daad door anderen
anderen kon geoordeeld
geoordeeld worden
worden en
en dat
dat hij
hij alleen
alleen
daad
de
verdachte zou
zou zijn
zijn enendedemisdadiger.
misdadiger. Want,
Want,het
hetgevoel
gevoel
de verdachte
en straf,
strafdat
hij met
met een
eenman
mantetevermoorden,
vermoorden, iets
iets misdadigs
misdadigs en
dat hij
baars gedaan
had, kon
kon hij
hijzich
zichniet
nietmeer
meerontveinzen
ontveinzen —
- dat
dat
baars
gedaan had,
was met
met géén redens
redens weg
weg tete praten.
praten.
was
Waar
hij de
de zaak
zaak als
als geeindigd
geeindigd beschouwd
beschouwd had,
had, zou
zouzezenu
nu
Waar hij
van zijn
zijnwraakgenot
wraakgenot was
was
eerst
aanvang nemen.
nemen. 't Voldoen van
eerst een aanvang
Nudwong
dwonghij
hij zijn
zijn
iets
dat hij
hij bij
bij zichzelf
zichzelf moest
moest houden.
houden. Nu
iets dat
uit:: om
om alle
alle speur
speur van
van den
den dief
dieftetedoen
doen
geest
die richting
richting uit
geest in die
verdwijnen en
houden om
om met
met goed
goedgevolg
gevolgtete
verdwijnen
en alles
alles gereed
gereed te
te houden
kunnen loochenen
geval van
van onderzoek.
onderzoek.
kunnen
loochenen in geval
H.
44
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Op den
den stond
stond ging
gingzijn
zijnverstand
verstand met
met een
eenwondere
won'dere helder,
helder.
heid open.
open. Plots
Plots stokte
stokte hij
hij op
opdie
dietegenspraak
tegenspraakininzijne
zijneschik,
schik~
heid
selen:
was toch
toch voorzien
voorzien dat
dat hij
hij het
het lijk
lijk zou
zou wegstoppen?!
wegstoppen? I
selen : het
het was
spade had
had hij
hij gereed
gereed gezet
gezet en
en de
deplaats
plaatsvoor
voorden
denput
putwas
was
de spade
aangewezen,
slechte kleeren
kleeren had
hadhijhijaangetrokken
aangetrokken ...
aangewei
en, -— de slechte
Hij glimlachte
glimlachte medelijdend
medelijdend in zich
zich zelf
zelfbij
bij 't herdenken
aan
Hij
herdenken aan
zijn
gemoedstoestand vóór
gebeurtenis en hoe
hoe hij
hij in
in die
die
zijn gemoedstoestand
vóór de
de gebeurtenis
schiksels
niets anders
anders gezien
gezien en
engemeend
gemeendhad
haddan
danopzetterij,
opzetterij,
schiksels niets
zonder
ernst of
ofvoorbedachtheid
voorbedachtheid dat
dat erereen
eenachtergrond
achtergrond van
van
zonder ernst
werkelijke noodzakelijkheid
noodzakelijkheid voor
voor die dingen
werkelijke
dingen zou
zouachteraan
achteraan
staan.
had het
het gedaan
gedaan om
om toe
toetetegeven
gevenaan
aanden
dendrang
drang
staan. Hij
Hij had
naar het
ingewikkelde, en
en de
deliefhebberij
liefhebberijvan
vanhet
hetgebarenspel
gebarenspel
naar
het ingewikkelde,
eene echte
echte gebeurtenis
gebeurtenis gold.
gold.
alsof het eene
En
nu dat
dat hij
hij 't
geval verwekt
had, voelde
voelde hij
hij zich
zich den
den
't geval
verwekt had,
En nu
man niet,
- te
vreesachtig en
flauw om
om het
het op
optetehouden
houden
man
niet, —
te vreesachtig
en te
te flauw
en
ten einde
einde uit
uittetewerken.
werken.Hij
Hijwenschte
wenschte nu
nu dat
dat 't niet
ge~
en ten
niet ge,
beurd en opgedaan
opgedaan ware!
ware I
beurd
Zijn
was toegeschroefd
toegeschroefd en
en droog
droog;; hij
hij had
hadden
denhemds,
hemds~
Zijn keel was
band al
al los
losgerukt
geruktomdat
omdatzijn
zijnadem
ademerdoor
erdoorgehinderd
gehinderd werd.
werd.
band
Maar
mond kleefde
kleefde toe
toe—- ererwas
wasgeen
geenspeeksel
speekselmeer
meer
Maar zijn
zijn mond
zijn
omtrent
- hij
hij smachfte
smachtte van dorst
dorst en
en waagde
waagde 't niet
omtrent —
niet om zijn
werk te verlaten
verlaten en
en ininhuis
huistetegaan.
gaan.Hij
Hijknabbelde
knabbeldesalade,
salade~
werk
blaren,
van den
den stam
stamom
ommaar
maareenige
eenigeverschheid
verschheid tete
blaren, rauw
rauw van
hem van
van
vinden.
Hij speelde
speelde zijn
zijn vest
vest uit
uitomdat
omdat 't zweet
vinden. Hij
zweet hem
den
rug leekte
leekte en
en om
ommeer
meervrijheid
vrijheid te
te hebben
hebben in
in de
de bewe,
bewe~
den rug
gingen. In
In jaren
jaren had
had hij
hijzoo
zooernstig,
ernstig,zoo
zoogejaagd
gejaagdniet
nietgewerkt,
gewerkt,
gingen.
en hij
hij voelde geen
geen vermoeienis,
vermoeienis, niets
niets dan
dan het
het geweldige
geweldigezweeten
zweeten
en
den adem
adem dien
dien hij
hij lastig
lastigop
opkreeg.
kreeg. Hij
Hijwilde
wilde den
den put
put diep,
diep,
en den
heel
diep maar
maar hoe
hoedieper
dieper hij
hij ging,
ging,hoe
hoemoeilijker
moeilijker de
deeerde
eerde
heel diep
naar
boven gerocht
gerocht en
ennu
nuondervond
ondervondhij
hijwat
watonmenschelijk
onmenschelijk
naar boven
beulswerk het
zijn zou, dat
dat graf
graf te
te maken.
maken.
beulswerk
het zijn
Eene vrees
hem daarbij
daarbij aangrijpen
aangrijpen:: om niet
niet gedaan
gedaan
vrees kwam hem
te
krijgen eer
eer het
het klaar
klaar dag
dagwerd
werd1I of
ofdat
datzijn
zijnzuster
zuster zou
zou
te krijgen
was...
datzezehem
hemhier
hier
gewaar
bed was
gewaar worden
worden dat
dat hij
hij niet
niet in
in bed
... enendat
zou verrassen
verrassen!
Voor
zijn zuster
zuster was
was Koornaert
Koornaert al
al zoo
zoo bang
bang als
als voor
voor 't
Voor zijn
gerecht,
wist dat
dat zij
zij zou
zousterven
sterven van
van schrik
schrik als
als ze
ze
gerecht, want
want hij
hij wist
vermoeden
dat hier
hiereen
eenvermoorden
vermoordenmensch
menschbegraven
begraven
vermoeden kon
kon dat
ze heel
heel de
de zaak
zaak zou
zou
was in
in den
den tuin
tuin!! en
en hij
hij wist
wist vooral
vooral dat
dat ze
was
bederven
en
er
't
hoofd
bij
zou
verliezen
I
En
hij
zelf
de
hoofd
bij
zou
verliezen
1
En
hij
zelf
—
de
bederven en er
al
zoo
zeer
door
ontsteld
als
bezadigde
Koornaert
was
er
bezadigde Koomaert — was er al
zeer door ontsteld als
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zIJn
zuster I 1Hij
gelooven of
oftoegeven
toegeven dat
dat hij
hij het
het
zijn zuster
Hij kon
kon niet
niet gelooven
was die
die hier
hier te
te delven
delven stond.
stond. Hij
Hijbeschouwde
beschouwde 't geen
hij
was
geen hij
doende was,
was, als
als 't werk
ruwen booswicht,
booswicht, een
een ver,
ver~
doende
werk van
van een ruwen
wateling, gelijk
gelijk er
er alleen
alleen zijn
zijn in
in de
de boeken,
boeken, die
diein
inde
desfilte
stiltevan
van
wateling,
den
nacht hun
hun slachtoffer
slachtoffer onder
~nder de aarde
aarde stoppen.
stoppen. De
Debrave,
brave,
den nacht
burgerlijke Koornaert
Koornaert kreeg
kreeg gewetenskwelling
gewetenskwellingomdat
omdatdie
diekristen
kristen
burgerlijke
mensch die
al zoo
zoo onkristelijk
onkristelijk gestorven
gestorven was,
was, nu
nu nog
nog den
den
mensch
die al
Maarhet
hetkon
konniet
nietanders
anders
troost der
der gewijde
gewijdeeerde
eerdezou
zoumissen
missen
1 IMaar
-— zijne
zijne eigene
eigene veiligheid
veiligheid dwong
dwong hem,
hem, —
- en
en in
in nood
nood gelden
gelden
geene gewetens,inzichten
gewetens-inzichtenII
Zijne veiligheid
veiligheid??1
I Maar
Maar met
met 't geen
hij doende
doende was,
was, gaf
gaf
Zijne
geen hij
hij
.'t geval
geval nu
nu juist
juist een
eenmisdadig
misdadigkarakter1
karakter I Als er
er eens
eens ont,
onthij .'t
puthad
hadgemaakt
gemaakt ...
dekt werd,
werd, dat
dat hij
hij zelf
zelfmet
metde
despade,
spade,den
denput
dekt
...
als ze
ze hier
hier een
een lijk
lijk vonden,
vonden, was
was het
heteen
eenklaar
klaar bewijs
bewijs dat
dat hij
hij
als
alleen
de misdadiger
misdadiger was
wasII
alleen de
Koornaert's gedachten
een kring
kring zonder
zonder uit,
uit.
Koornaert's.
gedachten wentelden
wentelden in een
- 't
eene hing aan
aan 't andere
hij wist
wist niet
niet
komst —
't eene
andere gehaakt
gehaakt en
en hij
waar
:
waar het hem
hem brengen
brengen zou.
zou.Maar
Maaréén
éénding
dingvoorvoelde
voorvoeldehij
hij:
't was
dat het
het hem
hemvervolgen
vervolgenging
gingdoor
doorzijn
zijnleven
leven;; dat
dat hij
hij
was dat
een
spook op
op de
dehielen
hielenhad
hadvoor
vooralaltijd
tijd1I
een spook
N u bleek
bleek de
deput
putdiep
diepgenoeg.
genoeg.Zoo
Zoo
diep
dat
Koomaert,
Nu
diep
dat
Koornaert,
met zijn
zijn lange
lange beenen
beenen moest
moest klaveren
klaveren en
en werken
werken met
met de
de
met
ellebogen
eruit
uittetegeraken.
geraken. Terwijl
Terwijlhij
hijwanhopig
wanhopig bezig
bezig
ellebogen om er
was,
beving hem
hemeen
eenvreeselijk
vreeselijkgedacht
gedacht:
hadden de
dedieven
dieven
was, beving
: hadden
het geweten,
geweten, waren
waren ze
zemaar
maarteruggekeerd,
teruggekeerd, ze
zekonden
konden hem
hem
het
hier den
den godsklop
godsklop geven
geven en
en ze
ze hadden
hadden den
denput
putmaar
maar te
te
hier
wt!g
te
cijferen
en
te
be~
vullen
om
Koornaert
voor
altijd
vullen om Koornaert voor altijd weg te cijferen en te be,
graven
zijn eigenen
eigenen hof!
hofl Een
Een stonde
stonde bleef
bleefhij
hijmet
metde
devrees
vrees
graven in
in zijn
er niet
niet meer
meer uit
uitte te
gerakenenenhijhijveronderstelde
veronderstelde zich
zich in
in 't
er
geraken
geval dat
dat ze
ze hem
hemhier
hiermorgen
morgenlevenloos
levenlooszouden
zoudenvinden1
vinden I
geval
Maar de
de ontsteltenis
ontsteltenis gaf
gaf hem
hem een
eenmiddel
middelinin:
hij legde
legdede
de
Maar
: hij
spade
dwars over
over den
den smallen
smallen kant
kanten
enmet
metdedehanden
handenaan
aan
spade dwars
den boom
boom heesch
heesch hij
hij·• zich
zich naar
naar boven.
boven.
N u bleef
bleef het
het ergste
ergste nog
nog te
te doen.
doen.
Nu
was hij
hij gedwongen
gedwongenerernaartoe
naartoetetegaan.
gaan.Om
Om't'tlijk
lijkniet
niette
te
Nu was
moeten aanraken,
aanraken, besloot hij
hij een
een strop
strop aan
aan de
de voeten
voeten te
te binden
binden
moeten
en het
het tot
tothier
hiervoort
voorttetesleepen.
sleep en.Maar
Maardan
danmaakte
maakte hij
hij een
een spoor
spoor
dat moeilijk
moeilijk zou
zou uitgewischt
uitgewischt worden1
worden I .. ... . Om
lijk op te
te
dat
Om het
het lijk
nemen
in de
dearmen
armentetedragen,
dragen,kon
konhijhijechter
echterniet
nietbesluiten.
besluiten.
nemen en in
In zijne
zijne verbeelding
verbeelding was
was Koornaert
Koornaert aan
aan alles
alles gewend
gewend en
en
In
van
niets bang.
bang. Hoe
Hoegruwelijker
gruwelijker de
detooneelen
tooneelen waren
waren in
in de
de
van niets

52

DORPSLUCHT.

boeken,
boeken, hoe
hoe liever
liever hij
hijhet
hethad
hadenenhijhijverplaatste
verplaatstezich
zichaltijd,
altijd,
als van
als
van zelfs
zelfs bij
bij den
den held
held die
die 't gebaar doet van een dolksteek
een pistoolschot.
pistoolschot.Maar,
Maar,als
alseen
eenechte
echteheld,
held,liet
liethij
hijdan
danliever
liever
of een
de behandeling
behandeling der
der lijken over aan de andere personen van minder
belang.
gedwongen geweest
geweest het
het tete doen
doenvoor
voor't'taan,
aan~
belang. Ware
Ware hij
hij gedwongen
schijn
eener menigte
menigte ofofom
omzijne
zijneonverschrokkenheid
onverschrokkenheidtetetoonen
toonen
schijn eener
tegenover Agatha, o,
0, hij
hij zou
zou geen
geenoogenblik
oogenblikgeaarzeld
geaarzeldhebben!
hebben!—
alleweerzin
weerzinware
ware
dan
was erergeen
geengrens
grensaan
aanzijn
zijnmoed
moedenenalle
dan was
in
een omzien
omzien overwonnen.
overwonnen. Nu
Nu echter
echter was
was hij
hij met
met zich
zich zelf
zelf
in een
rekenenmet
metzijne
zijnenatuurlijke
natuurlijke ge,
ge~
alleen en hij
hij had
had enkel
enkelafafteterekenen
alleen
aardheid.
De wederwerking
wederwerking van
vanzijne
zijneheldenverbeelding
heldenverbeelding was
was
aardheid. De
afgruwtetebemeesteren.
bemeesteren. Neen,
Neen, hij
hij
niet sterk
sterk genoeg
genoeg om
omzijn
zijnafgruw
niet
durfde
niet. hij
hij was
wasbang
bangvoor
voordat
datlijk.
lijk.Hij
Hijstond
stondverbaasd
verbaasd
durfde niet,
hij gedaan
gedaan en
en gedurfd
gedurfd had
haden
enhij
hijvoelde
voelde zich
zich
om 't geen
geen hij
alsof
hij de
dedaad
daadvoltrekken
voltrekkenmoest
moest die
die door
door een
eenander
ander be,
be~
alsof hij
gaan was.
Hij was
was afgemat,
afgemat, en hij
hij had
had schrik
schrik voor
voor 't geen de
gaan
was. Hij
dag van
van morgen
morgen voor
voor 't aanzicht
menschen klaren
klaren zou.
zou.
dag
aanzicht der menschen
maar gerust
gerust in
in bedde
beddegebleven
gebleven!1 gromde
gromde hij
hij en
en
nu maar
Ware 'k nu
het speet
speet hem
hem zoo
zoo roekeloos
roekeloosenenlichtzinnig
lichtzinnigdie
diezwarigheid
zwarigheidop
op
het
't geweten
geweten gehaald
gehaald te hebben.
hebben. Er
Erkon
konevengoed
evengoedniemendal
niemendal
zijn...
ik het
hetmaar
maaranders
andersgewild
gewild!
gebeurd
gebeurd zijn
. . . had ik
1
Maar
was niet
niet teteherdoen
herdoen!!
Maar het
het was
Hij naderde
naderde de
de plaats
plaats met
met tastende
tastende stappen,
stappen, op
op de
de kouse,
kouse~
Hij
voeten om
om zich
zich door
doorvoetprentsels
voetprentsels niet
nietteteverraden.
verraden. Hij
Hijzocht
zocht
voeten
ze ver,
ver~
om die
die fatale
fatale zwarte
zwarte vlek
vlek tete zien.
zien. Hij
Hijwenschte
wenschte dat
dat ze
om
dwenen
ware om
om ze
ze niet
niet tetevinden.
vinden.Maar
Maarhij
hijwist
wistwààr,
wààr,juist
juist
dwenen ware
waar de
de kerel
kerel gevallen
gevallen lag,
lag, —
- als
als hij
hij clààr
dààr de
de oogen
oogenwenden
wenden
waar
zou, daar
daar wachfte
wachtte hem
hem het
hetineengezonken
ineengezonken lichaam
lichaam...
en hij
hij
zou,
. . . en
het aanraken
aanraken en
en voortsleuren.
voortsleuren.
moest het
-— Laadt
het op
opdedeladder
ladder!
ginghet
hetfluisterstemmetje.
fluisterstemmetje. Ja,
Ja,
Laadt het
! ging
dat
was eene
eene uitkomst.
uitkomst. In
Ineen
eenuiterste
uitersteinspanning
inspanningzou
zouhij
hijden
den
dat was
op de
deladder
ladderkantelen.
kantelen. 't Speur
gruw overmeesteren
overmeesteren en
en 't lijk
lijk op
der
twee schaileren
schaileren in de
de eerde
eerde zou
zouhij
hijmorgen
morgen wel
welkunnen
kunnen
der twee
verdwijnen.
doen verdwijnen.
Nu verlangde
verlangde hij
hij om
om er
er van
van af
aftetezijn
zijnenenhij
hijspiegelde
spiegelde zich
zich
de bekoring
bekoring voor
voor om
om gauw
gauw ininbed
bedte te
liggen.Zijn
Zijnbesluit
besluit
de
liggen.
was genomen
genomen —
- eerst
ladder. Nog
Nog een
eenkwade
kwade duw
duwen
was
eerst om
om de ladder.
en
't werk
werk was
was geeindigd
geeindigd!!
Met
ladder kwam
kwam hij
hij recht
recht op
de plaats
plaats af...
af ...maar
maarhij
hij
Met de ladder
op de
had zich
zich vergist
vergist —
- het
het lijk
lijk lag
lagererniet
niet11
had
Koornaert kreeg
hij keek
keek rond,
rond, tastte
tastte over
over den
den grond,
grond.
kreeg koud; hij
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alhoewel het
helder genoeg
genoeg was
was om alles
te onderscheiden.
onderscheiden.
alhoewel
het helder
alles te
de tabak
tabak lag
lagafgekraakt,
afgekraakt, tegen
tegen de
deeerste
eersterei
reiplanten
plantendie
die
Waar de
was geen droom
er nog stonden
stonden -— daar
daar was 't gebeurd.
gebeurd. Het was
er
het honden.
-— de
blaren lagen
lagen er
er nog!
nog! En
En 't geweerschot,
de blaren
geweerschot, het
honden,
geblaf en
en die
die vervaarlijke
vervaarlijke doodskreet,
doodskreet, was
dan al
al be,
beo
geblaf
was het
het dan
goocheling? Neen,
Neen, den
den man
man had
hadhij
hijduidelijk
duidelijkzien
zienliggen,
liggen,
...
morsdood!! Voetprentsels
Voetprentsels van
zware schoenen
schoenen waren
waren er
van zware
ernog
nog...
morsdood
er met
met ledige
ledige handen,
handen, als
als een
een gek
gek en
en nu
nu
stond er
Koornaert stond
overviel hem
hem een
een akelige
akelige spookschrik, hij
stond voor
voor iets
iets dat
dat
overviel
hij stond
niet meer
meer in
in den
den natuurlijken
natuurlijken loop
loop der
der dingen
dingen bleef.
bleef. Hij
Hij
niet
moest houden
houden om niet
niet te
te vluchten.
vluchten.
moest
Maar nu
belangde hem
hem de
de zaak,
zaak, hij
hij wilde
wilde niet
niet voor
voor den
den
Maar
nu belangde
gek staan.
gek
staan. Hij
Hij werd
werd stout,
stout,enenging
gingbeslist,
beslist,recht
rechtnaar
naarden
den
te zien
zien van
van ginder
ginder uit
uit en
en stapte dan
in die
die
kriekelaar om
om te
dan in
punt terecht
terecht en stond
stond weer
weer
richting, maar
richting,
maar kwam
kwam op 't zelfde
zelfde punt
een bloote vlek.
voor een
de kerel
kerel misschien
misschien niet
niet dood,
dood, en
enwas
washij
hijweg
weggekropen?
gekropen?
Was de
hield
hield hij
hij zich
zich gescholen?
beet op
de tanden;
angst-zindering door.
op de
tanden ; eene angst,zindering
Koornaert beet
door,
ziedde
zijn lijf,
lijf, bij
bij balde
balde de
de vuisten
vuisten en
en in
in eene vervoering
ziedde zijn
van redelooze verbolgenheid
die hem
hem plots
plots bemeesterde, greep
verbolgenheid die
tot bij
bij de
de
hij de spade
spade en
en stapte
stapte vastberaden
vastberaden rond.
ging tot
hij
rond. Hij
Hij ging
was leelijk geschonden en
en een
een breede gleuf
gleuf gaapte,
gaapte,
haag -— zij
zij was
dief binnen
binnen gekomen
gekomen was.
was. In
In zijn
zijn besluit
besluit
langs
waar de
langs waar
de dief
met stoute
stoute
de spokerij
spokerij te
te tarten,
tarten, stapte
stapte Koornaert nu
om de
nu met
voeten tusschen de reken,
reken, dwars
dwars door
door zijn
zijntabak
tabak en
en sloeg
sloeg met
met
spade, onbekommerd om
de vernieling
vernieling die
die hij
hij aanrichtte.
om de
de spade,
aanrichfte.
Hij wilde,
wilde, hij
hij moest
moest het
het lijk
lijk hebben! Zijn
eigen veiligheid
veiligheid
Hij
Zijn eigen
zou hij
hij het
het
hing
er van
van af! Hij
voelde geen
geen gruw
gruw meer
meer;; nu zou
hing er
Hij voelde
Nog
in
de
armen
opnemen
en
het
verpurren
zonder
vrees.
in de armen opnemen en het
zonder vrees.
liever een lijk
lijk tetesleuren
sleurendan
dandie
dieschromelijke
schromelijke onzekerheid het
liever
later als
als
morgen in den
den helderen
helderen dag
dag ergens
ergens te
te vinden
vinden -— of later
morgen
't in
ontbinding zijn
zijn zou
zou en
en 't op
den reuk
reuk moest
moest ontdekt
ontdekt
in ontbinding
op den
worden!
worden1
tabak lag
lagvertrappeld,
vertrappeld, verwoest,
verwoest, zoodat het maanlicht
De tabak
onbelemmerd tusschen de gekrookte en ontbladerde
ontbladerde stammen
stammen
drong; —
- maar
er niet
niet te
te vinden!
maar een
een lijk
lijk was
was er
vinclen!
Koornaert werd
ongeduldig. Hij
Hij ging
ging zoeken
zoeken tusschen de
werd ongeduldig.
erwten,
erwten, de suikerboonen, in de koolbedden tot aan het boschje.
Alles werd
werd afgeketst
afgeketst en
en doorzocht, maar
zoomaar niets
niets te vinden, zoo,
dat
hij het
het opgeven
opgeven moest
moest en
en tenden adem,
hangende
dat hij
adem, met hangende
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armen bleef staan,
armen
staan, radeloos
radeloosvan
vanvertvvijfeling.
vertwijfeling. Om
Omhet
hetonwaar.
onwaarschijnlijke ook
ook eens
schijnlijke
eens te
te beproeven
beproeven ging
ging hij
hij kijken
kijken tot
tot zelfs
zelfs in
in
den put
I
put!
Hij was
was kapot
kapotvan
vanvermoeienis,
vermoeienis,beefde
beefdeop
opde
debeenen
beenenen
enwerd
werd
put gaapte
gaapte als
als een
een graf
graf en
en nu
numoest
moest
flauw
maag. De put
flauw aan
aan de
de maag.
hij
hem vullen
vullen zonder
zonder een
een lijk
lijk!1 De dingen
dingen van
van dien
dien spook.
spook.
hij hem
nacht
wonderlijk dooreen
zijn geest,
geest, het
het was
was
nacht draaiden
draaiden zoo
zoo wonderlijk
dooreen in zijn
even
een nare
nare droom
droom waar
waar de
dewerkelijkheid
werkelijkheid van
van 't gebeurde
even een
niet meer
meer afgelijnd
afgelijnd isis van
vandedeverbeelding,
verbeelding,waar
waartusschenkomst
tusschenkomst
van
vreemde
machten
in
bemoeid
is.
Terwijl
hij
nu den
den put
put
van vreemde machten in bemoeid is. Terwijl hij nu
aan 't vullen
was, kwam
kwam dedevoorstelling
voorstellingals
alseene
eenebekoring
bekoring:
vullen was,
:
dat
het lijk
lijk erertoch
tochin lag
in lag;
eringedragen
gedragenhad.
had.
dat het
; datdat
hijhij
hethet
erin
Hij
tastte met
met de
de spade
spade om
omeen
eentegenstand
tegenstand tetevoelen
voelenII
Hij tastte
Bonken
eerde keerde
keerde hij
hij ererover,
over,schepte
schepte en
enruifelde
ruifelde met
met
Bonken eerde
groeiende
gedaan, want,
want, zie,
zie, de
de dag
dag en
en de
de
groeiende bezetenheid
bezetenheid om
om gedaan,
klaarte
er en
en hij
hijwilde
wildehier
hierweg
wegvan
vandie
dieplaats
plaatswaar
waar 't
klaarte was
was er
spookte en
en de
degeest
geestvan
vanden
dendief
diefhem
hemdeed
deedsidderen
sidderenvan
vanangst
angst!!
Om de
planten,
Om
de andijvie
andijvie nu
nuweer
weerte te
planten,had
hadKoornaert
Koornaert den
den
moed niet.
niet. Morgen
Morgen....
morgen durfde
durfde hij
hij niet
niet
moed
. . . . maar
maar aan
aan morgen
denken;
dan maar
maar op goed
goed geluk
geluk verloren
verloren en
en in
in
denken ; hij
hij gaf
gaf zich
zich dan
de handen
handen van
van het
het kwaad.
kwaad.
hij beletten
beletten moest
moest 't was
Diktus tetekomen,
komen,morgen
morgen!
Wat hij
was Diktus
1
Hij wilde
wilde hier
hier alleen
alleen zijn,
zijn, zonder
zonder getuigen.
getuigen.
Hij
Hij vluchfte
vluchtte in
in huis,
huis, waschte
waschte zich
zich de
dehanden
handenenenbezag
bezagzich
zich
Hij
in den
den spiegel
spiegelom
omteteweten
wetenofof
luttele
haartressendie
diehij
hij
in
dede
luftele
haartressen
over de
deslapen
slapenhangen
hangenhad,
had,niet
nietwitter
wittergeworden
gewordenwaren
waren
nog over
dan gister.
gister. Hij
Hij dronk
dronk een
een grooten
grooten teug
teug koud
koud water
water en
en sloop
sloop
dan
naar boven.
boven. En
En toen
toenhijhijdede
kleerenhad
hadweggestopt
weggestopten
enhij
hij
naar
kleeren
uitgestrekt te
bedde lag,
lag,begon
begonhijhijmet
metdedevraag
vraag:
watstaat
staat
uitgestrekt
te bedde
: wat
er mij
mij morgen
morgen tetedoen
doen?
Hijmoest
moestgereed
gereedzijn
zijnmet
met 't geen
er
? Hij
hij te
te zeggen
zeggen had
had!!
hij
Nu de
detabak
tabakvermorzeld
vermorzeld lag,
lag,kreeg
kreeg 't geval
geval een
een ander
ander karakter.
karakter.
Nu
zoueerder
eerder 't uitvverksel
uitwerksel zijn
zijn van
van wraak.
wraak. Hij
Hij zou
zou zich
zich
Dat zou
houden alsof
alsof hij
hij van
van niets
niets wist,
wist, het
het schot
schothad
hadhij
hijgelost
gelostaan
aan
houden
en was
wasweer
weernaar
naar
achterdeur, met
poer, in de
de lucht,
lucht, en
de achterdeur,
met loos
loos poer,
Hetkon
konuituit
jaloerschheidgebeurd
gebeurd zijn,
zijn, niet
niet
bed gekomen.
gekomen. Het
bed
jaloerschheid
om de
de weerde
weerde van
vanden
dentabak
tabakmaar
maar om
om 't leedvermaak
leedvermaak van
van
om
afgunstigen kweeker.
kweeker.
den afgunsfigen
Die inval
invalstond
stondKoornaert
Koornaertaan
aan;; zoo
zoo kreeg
kreeg het
het geval
geval een
een heel
heel
Die
was maar
maar best dat
dat er
er geene
geene opzoekingen
opzoekingen
ander wezen
wezen en
en 't was
ander
op een
eenlijk
lijk konden
kondenuitkomen!
uitkomen I
gedaan werden al den kant waar ze op
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Terwijl zijn
zijn gedachten
Terwijl
gedachten nu
nu toch
toch aan
aan 't doordraven
war~n.
doordraven waren,
beeldde
hij zich
zich de
demogelijkheid
mogelijkheidinindat
dathet
heteen
eenzijner
zijnervrienden
vrienden
beeldde hij
kon
zijn die 't gedaan
om den
den smaad ...
hij draafde
draafde
kon zijn
gedaan had
had om
. . . en
en hij
Nacht brengt
door . . . —
raad ! besloot
- Nacht
brengt raad!
nu
maar door...
besloot hij
hij en
en nu
wilde
hij berusten
berusten met
met de
de troostreden
wilde hij
troostreden :-:- dat
dat zulke dingen altijd
alfijd
hun eigen
nemen ;j dat
hun
eigen loop
loop nemen
men best
best doet
doet niets
niets teteschikken,
schikken,
dat men
zich enkel
zich
enkel vasthouden moet
aan de
de onschuld
onschuld gelijk
gelijk aan de
moet aan
wezenlijke waarheid
wezenlijke
waarheid -— zich
inbeelden dat
dat het
het geschied
geschied is
is
zich inbeelden
gelijk
begeert dat
dat het zou
zou geschied
geschied zijn.
zijn.
gelijk men
men begeert
Koornaert
verwachtte den
slaap, maar
maar de slaap
slaap kwam
kwam niet.
niet.
Koornaert verwachfte
den slaap,
Het hamerde in
zijn hoofd,
hoofd, zijn polsen
klopten en
en zijn
zijn hert
hert
in zijn
polsen klopten
joeg
joeg om
om 't zeerst
met zijn
zijn ademhaling
j
de
gebeurtenissen
zeerst met
ademhaling ;
gebeurtenissen
bleven
zoo helder
helder in
in zijn
zijn geest
geest staan
staan alsof
alsofhet
hetverloop
verloop ervan
ervan
bleven zoo
gedurig, vóór
zijne oogen,
oogen, herhaald
begoocheling
v6ór zijne
herhaald werd.
werd. De begoocheling
had hem
trachfte eene andere
had
hem zoo te
te pakken
pakken dat
dat hij
hij trachtte
andere wending
te
geven aan
aan 't verloop
zijner handelingen.
handelingen. In
plaats van in
in
te geven
verloop zijner
In plaats
huis te
te vluchtten,
het schot,
schot, stapte
stapte hij
hij recht
recht op
op het
het lijk
lijk
huis
vluchften, na
na het
af
en sleepte
sleeptehet
hetmaar
maar in
in den
den put
put om
om het
hetniet
niettetelaten
laten ont.
af en
ont,
snappen
, maarterwijl
terwijl hij
hij de
de eerdeknuisten er op wierp, wilde
snappen...maar
de dief
dief er
er maar
maar altijd
altijd uit
uit vluchten. .... 't Geen hij
hij wenschte te
beletten, gebeurde
gebeurde toch
toch en
en eindelijk
eindelijkwerd
werdhij
hijgewaar
gewaardat
datalles
alles
beletten,
doorrotterde en zijn
zijn voorgewezen weg volgde
volgde gelijk
gelijk 't geschikt
was en
en Koornaert stond
erbij als
als een
een toeschouwer
toeschouwer die
die alles
alles
was
stond erbij
laten uitwerken
uitwerken terwijl
terwijl hij
hij er
eronmachtig
onmachtigop
opstaat
staattetezien
zien
moet laten
vrees dat
dat het
het tegen
tegen hem
hem zal
zaluitvallen.
uitvallen.
in vrees
niet. De gedachten sprongen
Hij wilde
wilde bidden
bidden maar 't ging
Hij
ging niet.
zijn gebed en
en de
dezotste
zotstevoorstellingen
voorstellingen kwamen zijne
zijne
tusschen zijn
aandacht
aandacht afleiden.
afleiden. Waar
Waar 't eene
eene eindde
eindde en
en 't andere
andere begon,
begon.
of waar
waar de
de scheidslijn
scheidslijn was
was die
die 't hem aanduiden moest,
moest, kreeg
kreeg
hij niet
niet teteweten.
weten. Hij
Hij werd
werd gestooten en
en geklutst
geklutst door
door aanhij
aan,
slaakte noodkreten, werd
werd gedoening, door
door vrees
vrees en
en angst
angst ;j slaakte
doening,
ge,
smacht
door het
smacht door
het lijk
lijk dat
dat hij dragen
dragen moest
dat hij
hij in
in den
den
moest en
en dat
gevolg:: als
als de put
put
niet kreeg
kreegtenzij
tenzijrechtstaande,
rechtstaande, met
met 't gevolg
put niet
reeds gevuld
gevuld was,
was, dat
dat de
dekop
koptot
totaan
aandedeschouders
schouderserboven
erboven
reeds
uitstak en
en hij
hij telkens
telkens weer
weer herbeginnen moest.
moest. En 't einde was
dat
dat het
het lijk
lijk zelf
zelf de
de spade
spade nam
nam en
en Koornaert onder
onder de eerde
eerde
stopte, waar
waar' hij
hij onder
onder de
devracht
vrachtdreigde
dreigdetetesmachten
smachten tot
tothij
hij
stopte,
eindelijk met een
een geweldigen
geweldigenkreet
kreetontwaakte.
ontwaakte.
eindelijk
En nu
nu had
had hij
hijhet
hetlijk
lijk
verkendwaarmede
waarmede hij
hijheel
heelden
den
En
verkend
nacht
en met
met ontzefting
ontzetting werd Koornaert gewaar
nacht geworsteld
geworsteld had
had en
dat hij
hij dokter
dokter Blondeel
Blondeel had doodgeschoten
doodgeschoten!!

STORM.
SOER.
ELISE SO
ER.

bonzende schreden
schreden gaat
gaat de wind
wind
Met bonzende
strand;;
In reuzenvaart, langs 't eenzaam strand
branding bruist
bruist;; door storm
storm gezweept,
gezweept,
De branding
Beklimt de
het lage
lage land.
land.
Beklimt
de zee het
Grauwzwarte wolken pakken
pakken saam
Grauwzwarte
kwijnend licht
licht;; mat zongeglim,
In 't kwijnend
Bleek solfer
solfer gloort
gloort als
als verre
verre brand,
brand,
Bleek
aan westerkim.
Als doovend vuur aan
Veel witte
fladderen wild,
wild,
meeuwen fladderen
wifte meeuwen
daar;;
N u hoog
hoog dan
dan laag,
laag, nu
nu hier
hier dan
dan daar
Nu
Zij
schreeuwen in het
het stormgeloei,
Zij schreeuwen
Doordringend
schel . .. . .Prophete
Prophetenmaar
' nmaar 11
Doordringend schel
Wild, hevig
hevig hijgend
hijgend holt
holt d'orkaan
duin,
In
dollen ren
ren naar
naar 't deinzend
deinzend duin,
In dollen
En
tiert en
en brult,
brult, en
en zweept
zweept de
de zee
zee
En tiert
T
ot bergen
bergen op, om
om Hollands
Hollands tuin.
tuin.
Tot
De duinen
duinen weren
weren 't woest geweld
geweld
Van
en storm,
storm, met
met stille
stille kracht;
kracht ;
Van zee en
Wie van
van hen
hen sneeft, slaakt
zucht,
slaakt kreet
kreet noch zucht,
Valt waar
waar hij
hij stond,
stond, als
alsSparta's
Sparta's wacht.
wacht.
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STORM.
STORM.

Maar
golvenheir
Maar dieper
dieper bijt
bijt het golvenheir
oeverzand;;
Zich
vast in 't't weeke oeverzand
Zich vast
hun prooi
prooi::
Als slangen
slangen kronkelend
kronkelend om hun
Het stervend
stervend duin,
duin, 't verstikte
strand
verstikte strand . . .
Op
vale vleugelen
vleugelen daalt
Op vale
daalt de
de nacht
nacht .. . .
't Is
de storm
storm nog
nog woester
woester gilt,
gilt,
Is of de
De zee
zee nog
nog feller
feller 't't duin bespringt,
En heel
En
heel de kust
kust in
in doodstuip
doodstuip trilt.
trilt.

.

Een
bajert schijnt
Een bajert
schijntèn
èn aarde
aardeèn
èn zee
zee .. . .
Maar eindlijk
scheppingswoord
Maar
eindlijk 't oude scheppingswoord
Uit grauwe,
grauwe, verre
verre heemlen
heemlen klinkt,
klinkt,
Als weer
weer een
een nieuwe
nieuwe morgen
morgen gloort.
gloort.

.

Een morgen,
Een
morgen, die 't ontstelde strand,
strand,
Het zwaar
zwaar gewonde duin
duin belicht,
belicht,
Met vreemden
vreemden glans,
glans, zooals
zooals een
een lach
lach
Van
weemoed, op het
het bleek
bleek gezicht
gezicht
Van weemoed,

Totmet
metmajesteit,
majesteit,
Eens stervende
Eens
stervende .. . .. . .Tot
volle dag
dagverschijnt
verschijnt op
opaard
aard;
De volle
;
dag, die
die smart
smart en
en dood
doodverwint,
verwint,
De dag,
engel met
methet
hetvlammend
vlammend zwaard.
zwaard.
De engel
Zijn blik
blik gebiedt
Destorm
storm deinst
deinst af
af
Zijn
gebiedt .. .. .. .
. De
Langs 't maatloos
maatloos ruim.
diep ontzag
ontzag
ruim. Met diep
zee
Begroeten hemel,
hemel, aarde
aarde en
en zee
Begroeten
eersten schoonen
schoon en lentedag.
lentedag.
Den eersten

CI

DE
VERGIFTIGING VAN
DEN ASSISTENT
ASSISTENT
DE VERGIFTIGING
VAN DEN
LEBAK, CAROLUS.
CAROLUS.
RESIDENT
RESIDENT VAN LEBAK,
JHR.
W. H.
H. W.
W. DE
DEKOCK.
KoeK.
IHR. W.
't Zal niet gezegd
gezegd worden dat
niemand de
de
dat niemand
ziekte aantastte, de rottende
roftende ziekte: de Leugen.
Ik
doen wat
wat ik
ik kan.
kan. (Brief
(Brief aan
aan den
den uit.
lk zal
zal doen
Vrijen arbeid
arbeid in N.I.»
N. I.» Ven.
Verz.
"Over Vrijen
gever,
gever, in «Over
Werken, Deel 2, BI.
Bl. 89).
Juist tegen
Juist
tegen dat
dat slikken
slikken van
van nonsens
nonsens isis m'n
stuk gericht. En
al ware
ware 't ophemelen uit
En al
uit de
mode,
toch bestaan
bestaan nog
nog altijd
altijd de
de gevolgen
gevolgen
mode, toch
maken aan
aan leugens
leugens en
en onzin.
onzin.
van 't gewoon
gewoon maken
(Brief
XXVIII van
van Multatuli
Multatuli in
in Brieven,
(Brief XXVIII
Deel 1870-1875 blz. 176 e. v.).
v.l,

OOFDSTUK 17
17 van
van den Max
Max Havelaar
Havelaar eindigt
eindigt met
met de
de
H 00FDSTUK
woorden: : «Flij
«Hij isisvermoord.»
vermoord.»
woorden
Havelaars onmiddellijke
Assistent~
Deze hij is Havelaars
onmiddellijke voorganger,
voorganger, de Assistent,
Carolus.
Resident Carolus.
Multatuli
met vermoord:
moge dit
Multatuli bedoelt met
vermoord: vergiftigd.
vergiftigd. Men
Men moge
slechts
een klein
klein verschil
verschil in
in omschrijving
omschrijving achten,
achten, in
in elk
elk geval
geval
slechts een
vermoord, eene
beschuldiging
wordt met
met de
de woorden
woorden:: hij isis vermoord,
wordt
eene beschuldiging
van misdrijf
misdrijf uitgesproken.
Intusschen lezen we
we4 4bladzijden
bladzijdenverder
verder:
«Hoedit
ditzij,
zij, ik kan
: %Hoe
niet bewijzen
bewijzen dat Havelaars
Havelaarsvoorganger
voorgangervergiftigd
vergiftigd
was, (ik
was,
niet
curs.)
daar men
men Havelaar
Havelaar den
dentijd
tijdniet
nietheeft
heeftgelaten
gelatendeze
dezezaak
zaak
curs.) daar
tot klaarheid
klaarheid te
brengen.
Doch
wel
kan
ik
bewijzen
dat
zijn
te brengen. Doch wel kan ik bewijzen dat zijn
omgeving hem voor
voor vergiftigd
vergiftigd hield.»
hield.»
omgeving
Meer dan
dan 50
50jaren
jarenlang
langisisdoor
doorMultatuli,vergoders,
Multatuli~vergoders, zich
zich
Meer
blindstarende op
stralenkrans der
der Waarheid,
Waarheid, waarmede
waarmede
blindstarende
op den
den stralenkrans
zij hem,
hem, onverdiend,
onverdiend, sierden,
sierden, over
over zulke
zulke kleinigheden
kleinigheden heen~
zij
heen,
gestapt:: eene openlijke,
schriftelijke beschuldiging van
vanmoord,
moord,
openlijke, schriftelijke
gestapt
welke
de beschuldiger
beschuldiger zelf
zelfverklaart
verklaart niet te
te kunnen
kunnen bewijzen
welke de
bewijzen11
Kan het
het ergerlijker
ergerlijker?
Kan
?
19dr
het %koninklijk
«koninklijk boek»,
boek», %het
«het mooiste
mooiste boek
boekdat
datinindede19de
En het
eeuw
aan Nederlands
Nederlands lefteren
letteren werd
werdtoegevoegd»,
toegevoegd», dat
dat(teen
«een
eeuw aan

VAN DEN
DE 'VERGIFTIGING
VERGIfTIGING VAN
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ASSISTENT.RESIDENT.
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in de
eereplaats in
de letterkunde
letterkunde van
van alle
allevolken
volkeninneemt»,
inneemt», dat
dat
strijd aanbindt
aanbindt tegen
tegen de
delogen»,
logen»,zooals
zooalsMr.
Mr.Van
VanDeventer
Deventer
«den strijd
beweert, wemelt
wemelt van
van zulke
zulkeafschuwelijke
afschuwelijkeergerlijkheden1
ergerlijkheden !. ...
beweert,
Het dringend,noodzakelijke
dringend-noodzakelijke bewijs
kan Multatuli,
Multatuli, —
- als
als
bewijs kan
gewoonlijk —
- niet
niet leveren,
leveren, maar
maarwel
welkan
kanhij,
hij,naar
naarzijn
zijnzeggen,
zeggen,
iets,dat
datniemand
niemandbelang
belang
iets anders
anders staven.
staven. Doch
Dochdat
datandere
andereisisiets,
sikkepitje kan
kan het,
het, wien
wien ook,
ook, schelen,
schelen,
inboezemt. Want
inboezemt.
Want geen sikkepitje
wat de
de omgeving
de zaak
zaak dacht. Van het
hetgrootste
grootste belang
belang
wat
omgeving van
van de
zeker te
weten of
ofCarolus
Carolus al of niet verdaarentegen
daarentegenisis het,
het, zeker
te weten
ver,
is. Immers,
Immers, van
vandie
diedoor
doorhem
hembeweerde
beweerdevergiftiging
vergiftiging
giftigd is.
giftigd
uitgaande,
uitgaande, isis door
door Multatuli
Multatuli tegen
tegen dedeambtenaren
ambtenaren van
van het
het
ver_
Binnenlandsch Bestuur
ernstige en
en voor
voor hen
hen zeer
zeer ver,
Binnenlandsch
Bestuur eene
eene ernstige
nederende
beschuldiging uitgesproken,
uitgesproken,om
om zich
nederende beschuldiging
zich zelven
zelven een
ee.n
wapperende pluim
denhoed
hoedtetesteken
stekenenendedeLebaksche
lebaksche
wapperende
pluim op den
dwaasheid
een heldendaad
heldendaad teteverheffen
verheffen!
dwaasheid tot een
We
willenden
denlijder
lijderaan
aanchronische
chronischelogikazwakte,
logikazwakte, die
dienooit
nooit
We willen
zijner afschuwelijke
afschuwelijke beschuldigingen
beschuldigingen kan
kan staven,
staven, het
het bewijs
een zijner
bewijs
dat Carolus
Carolus vergiftigd
Indien hij
hij ons
ons de
de
dat
vergiftigd zou
zou zijn,
zijn, schenken.
schenken. Indien
maakt, zullen
zullen we
we
beweerde vergiftiging
vergiftiging slechts
slechts aannemelijk
beweerde
aannemelijk maakt,
meer
dan tevreden,
tevreden, zullen
zullen we
weverrukt
verrukt zijn.
zijn.
meer dan
Evenals bij
bij een,
een, aan
aan de
deeischen
eischenvoldoend
voldoendtreurspel,
treurspel, worden
worden
Evenals
langzaam voorbereid
voorbereid op
op de
dekatastrofe
katastrofe:: de
deopenbaring
openbaringvan
van
we langzaam
vergiftiging.
de vergiftiging.
plotselinge, tetegauw
gauwgeuite
geuitezinsnede
zinsnede:
vermoord,
Die plotselinge,
: hij isis vermoord,
is, wat
wat bij
bij de
de uitvoering
uitvoering van
van een
een tooneelstuk
tooneelstuk zou
zou zijn,
zijn, het
hettete
vroeg invallen
invallen van
van een
een der
derakteurs.
akteurs.Overigens
Overigensschrijdt
schrijdt de
de
vroeg
handeling regelmatig
regelmatig voort naar
naar het zenuwschokkend oogenblik.
persoon die
die ons
onshet
hetnoodlottig
noodlottigbericht
berichtder
dermisdaad
misdaad
De persoon
zal openbaren,
openbaren, isis Mevrouw
Mevrouw Carolus,
Carolus, de
de weduwe
weduwe
geleidelijk
geleidelijk zal
voorganger. In
In den
den Max
MaxHavelaar
Havelaar
van Multatuli's onmiddelijken voorganger.
Multatulizijne
zijneafdeeling
afdeeling
heet deze
deze Slotering.
Slotering. Nauwelijks
Nauwelijkstoch
tochisisMultatuli
we hooren
hoorenover
overMevrouw
MevrouwCarolus
Carolusspreken.
spreken.
binnengereden, of we
binnengereden,
Resident nl.nl.«daartoe
«daartoedoor
doorhaar
haaraangezocht,»
aangezocht,»vraagt
vraagt aan
aan
De Resident
of
zij,
aangezien
er
te
Rangkas
Betoeng
twee
woningen
Havelaar
Havelaar zij, aangezien er te Rangkas Betoeng
woningen
het assistent,rosidentserf
assistent.rosidentserf staan,
wel hare
hare bevalling zou mogen
mogen
op het
staan, wel
afwachten
in het
hetniet
nietmeer
meertot
totverblijf
verblijfgebezigde
gebezigde huis.
huis. Havelaar
Havelaar
afwachten in
en
Tine stemmen
stemmen dadelijk
dadelijk toe.
toe.
en Tine
Bij die
die gelegenheid
gelegenheidvernemen
vernemenwe
wedat
datMevrouw
MevrouwCarolus
Carolus eene
eene
Bij
Deze, door
doorMultatuli
Multatuli gebezigde
gebezigde uit,
uit.
«inlandsche
«inlandschevrouw»
vrouw»is.is. Deze,
drukking isis niet
niet juist,
juist, want
want uit
uithet
hetvervolg
vervolgvan
vanden
denMax
Max
drukking
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Havelaar
moet opgemaakt
opgemaakt worden,
dat hij
hij bedoela
bedoela heeft
heeft te
te
Havelaar moet
worden, dat
zeggen eene
eene <<inlandsche
«inlandsche dame,»
w. z.z.iemand
iemandvan
van gemengd
gemengd
dame,» d.
d. w.
noemt hij
hij haar
haar dan
dan ook
ook«inlandsch
«inlandsch
bloed. Elders
Elders (blz.
(blz. 201)
201) 11 noemt
bloed.
kind». Wij
Wij hooren
hooren verder
verderdat
datzijzij«eens.voor.al
«eens-voor-al gevrijwaard
gevrijwaard
kind».
nooit anders
anders dan
dan
was voor fouten
fouten in
in 't Hollandsch, omdat
was
omdat ze nooit
sprak.»
Maleisch sprak.»
In
den loop
loopvan
vanhet
hetverhaal
verhaalvernemen
vernemen we,
we, dat
datMevrouw
Mevrouw
In den
Carolus Tine's
Tine's aanbod
aanbod om
om van
van de
dekeuken
keuken mede
mede gebruik
gebruik te
te
Carolus
maken,
afsloeg en
en dat
zij verder
verder haar
haar dag
dag plach
plach door
door te
te
maken, afsloeg
dat zij
brengen met
houden op ieder
ieder die
die
brengen
met «altijd
«altijdeen
een wakend
wakendoog
oog te
te houden
of Havelaar's
Havelaar's woning
woningnaderde»,
naderde», om
om«met
«methevige
hevigegebaren»
gebaren»
hare
hare of
de
menschen die
erf wilden
wilden betreden,
betreden, weg
weg te
te jagen,
jagen, zeer
zeer
de menschen
die het erf
aande
de
tpt ongerief
ongerief van
van Tine,
Tine, die
die geen
geen kippen,
kippen, groenten
groenten e.e.d.d.aan
tpt
deur kon
kon koopen
koopen (blz.
(blz. 194).
194).
deur
«Men was
was echter
echter gewoon
gewoon geraakt
geraakt aan
aan wat
wat men
menhaar
haar mono.
mono«Men
manie begon
begon te
te noemen,
noemen, enenlefte
lettedaarop
daaropweldra
weldraniet
nietmeer,»
meer,»
manie
Multatuli.
zegt Multatuli.
op een
eenmiddag
middagechter
echterdat
datHavelaar
Havelaarzijn
zijnkamer
kameruitkwam
uitkwam
Eens op
en
«zijn
Tine»
we
zijn
nog
in
Indië
en
nog
niet
in
Italië—
en «zijn Tine» — we zijn nog in Indië en nog niet in Italië
ookMevrouw
Mevrouw
hem
in de
devoorgalerij
voorgalerij met
metdedethee
theewachfte,
wachtte,trad
tradook
hem in
Carolus
haar huis
uit. Zij
Zijscheen
scheen zich
zich naar
naar de
deHavelaars
Havelaars te
te
Carolus haar
huis uit.
willen begeven,
begeven, maar
maar eensklaps
eensklaps kwam
kwam dat
datkolderachtige
kolderachtige
willen
naar't
heken
en «met
«met
wederom
bij haar
haar boven.
boven. Zij
Zij wendde
wenddezich
zichnaar
wederom bij
't hek
zij waarachtig
waarachtig weer
weer een
eeninlander
inlanderhet
heterf
erf
hevige gebaren»
gebaren» joeg
joeg zij
hevige
zich
verzekerdhad
haddat
dathij
hijnaar
naar
af.
Zij «bleef
«bleefstaan
staantot
totzijzij
af. Zij
zich
verzekerd
buiten was
was gegaan.»
gegaan.»
buiten
Of Havelaar
Havelaar nu
begon te
te denken
denken dat
dat de
deweduwe
weduweniet
niet
nu ook begon
niet;; ininelk
elkgeval
gevalwilde
wildehij
hij«eindelijk»
«eindelijk»
recht
snik was, weten
weten we
weniet
recht snik
w. z.z. na
naeen
eenmaand,
maand,gedurende
gedurendewelke
welkeTine
Tinemaar
ma~r
eens,
d. w.
eens, d.
geen
kippen enz.
enz. op
op haar
haar erf
erf kon
kon koopen,
koopen,vernemen
vernemen wat
wat dat
dat
geen kippen
voortdurend wegjagen
wegjagen van
van menschen
menschen van
van zijn
zijn erf
erfbeduidde.
beduidde.
voortdurend
nu vertelt
vertelt Mevrouw
Mevrouw Carolus
Carolusdat.
dat·«haar
«haar man
man ten
tenhuize
huize van
van
En
En nu
het districtshoofd
districtshoofd van
vanParoeng.Koedjang
Paroeng-Koedjangvergiftigd
vergiftigdwas»
was»want,
want,
«hij wilde
wilde rechtvaardig
rechtvaardig zijn,
zijn, m`nheer
m'nheer Havelaar
Havelaar ;; hij
hij wilde
wilde een
een
«hij
eind
maken
aan
de
mishandeling
waaronder
de
bevolking
eind maken aan de mishandeling waaronder de bevolking
dat gij,
gij, evenals
evenals mijn
mijn echtgenoot
echtgenoot U
U
zucht.» «Ik
heb gehoord,
gehoord, dat
zucht.»
«Ik heb
de misbruiken
misbruiken die
diehier
hierheerschen,
heerschen,enendaarom
daaromheb
heb
verzet tegen de
verzet
ik geen
geen gerust
gerust oogenblik.
oogenblik. Ik
Ik had
haddit
ditalles
allesvoor
voorUUwillen
willen
ik
be~
verbergen om
U en
enMevrouw
Mevrouw niet
niet angstig
angstig te
te maken
maken en
en be.
verbergen
om U
1. De verwijzingen
verwijzingen naar
naar den Max
Max Havelaar
J-Iavelaar hebben,
hebben, tenzij
tenzij anders
anders vermeld
nrmeld wordt,
wordt,
betrekking op de
Neder!. Bibliothcckuitgave.
Bibliotheekuitgave.
dc Ncdcrl.
bctraking
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paalde
mij dus
dus tot
paalde m1j
tot het
het bewaken
bewaken van
van tuin
tuin en
en erf,
erf, opdat
opdatgeen
geen
vreemden toegang
hebben tot de
de keuken.»
keuken.»
vreemden
toegang zouden
zouden hebben
«N uwerd
werd het
hetTine
Tineduidelijk,
duidelijk,—- beweert
beweertMultatuli,
Multatuli,—- waarom
waarom
«Nu
Slotering haar
haar eigen
eigenhuishouding
huishoudingwas
wasblijven
blijvenvoeren
voeren
mevrouw Slotering
en zelfs
zelfs geen
geen gebruik
gebruik had
had willen
willen maken
maken van
van de
dekeuken,
keuken, die
en
(Blz. 300
300 en
en 301).
301).
zoo ruim
ruim was.»
was.» (Blz.
toch zoo

was blijkbaar
blijkbaar gelukkiger
gelukkiger dan
dan wij
wij het
het nil
nu zijn,
zijn, want
wantde
de
Tine was
is ons heelemaal niet
niet duidelijk.
geschiedenis is
geschiedenis
Mevrouw Carolus
Carolus toch
toch schijnt
schijnt dadelijk
dadelijk geinfecteerd
geinfecteerd te
te zijn
zijn
Mevrouw
door de
de logikazwakte
logikazwakte van
van Multatuli.
Multatuli. Immers,
Immers, dat
dat
geworden door
geworden
men
een
mogelijk
gevaar,
dat
iemand
buiten
zijn
schuld
zou
men een mogelijk gevaar, dat iemand buiten zijn schuld zou
kunnen
kunnen treffen,
treffen, verzwijgt,
verzwijgt, om
om hem
hem niet
nietontijdig
ontijdigongerust
ongerust tete
maken is begrijpelijk
begrijpelijk;; maar
men iemand
iemand het
het ongeluk,
ongeluk, dat
dat
maken
maar dat
dat men
hij zelf bezig
bezig is
is zich
zich ontwijfelbaar
ontwijfelbaar op
den hals
hals te
te halen,
halen, niet
niet
hij
op den
«Om hem
hem niet
nietangstig
angstigtetemaken»
maken»isisgekkemansdoen.
gekkemansdoen.
mededeelt «om
zij het
het«verbergen
«verbergenom
omHavelaar
Havelaaren
en Tine
Tine
En dan,
dàn, wanneer
wanneer had
had zij
En
angstig te
te maken»
maken» willen
willen staken
stakcn?
Wanneer het
hetverbeide
verbeide
niet angstig
? Wanneer
knechtje gebaard
gebaard zoude
zoude zijn?
volgens de
de leer
leer
maagdje of knechtje
zijn ? dus volgens
maagdje
après
nous le
Ie déluge,
déluge, of,
of,wanneer
wanneeralaldedebewoners
bewoners van
van het
het
après nous
Assistent-Residentserf vergiftigd,
zouden ter
ter
Assistent,Residentserf
vergiftigd, zieltogende
zieltogende zouden
neder liggen
liggen?
neder
?
Mevrouw Carolus
Carolus kon,
kon, naar
naarhet
hetschijnt,
schijnt,allergenoegelijkst
allergenoegelijkst
Mevrouw
«omong-omong
praten). En
En heel
heel veel
veel ver,
ver«omong,omong kossong»
kossong» (onzin
(onzin praten).
zij zelve
zelve niet,
niet, want
wantper,
pertrouwen
haar bewakingstalent
bewakingstalent had
trouwen in haar
had zij
soonlijk
zij uit
uit de
deHavelaar's
Havelaar's keuken.
keuken.
soonlijk bleef zij
had:: Mevrouw
Mevrou wCarolus
Carolus isis een
een
Als
Multatuli ons
onsverteld
verteldhad
Als Multatuli
zij
de
keuken
van
Tine
«inlandsche
dame»
en
daarom
wilde
«inlandsche dame» en daarom wilde zij de keuken van Tine
~iet
met deze
deze deelen,
deelen, want
wantinlandsche
inlandsche dames
dames koken
koken en
eneten
eten
niet met
een
ander, daarom
daarom niet
niet minder
minder smakelijk
smakelijk potje
potje dan
dan een
een vol,
voleen ander,
bloed Europeesche
Europeesche en
en voelen
voelenzich
zichininhaar
haargedoe
gedoeniet
niet«senang»
«senang»
(prettig)
in de
de onmiddellijke
onmiddellijke omgeving
omgeving van
vaneen
eentottoksche
tottoksche
(prettig) in
hebben:
dàtbegrijpen
begrijpen
(niet
Indische) dan
dan zouden
zouden we
wegezegd
gezegdhebben
(niet Indische)
: dat
we,
want dàt
waar. Het is
is nu
nu eenmaal
eenmaal zoo,
zoo, menschen
menschen die
die
we, want
dat is waar.
elkaar
begrijpen, sympathiseeren
sympathiseeren niet
nieterg
ergmet
metelkander,
elkander,
elkaar weinig begrijpen,
zoeken
Zegt Multatuli
Multatuli zelf
zelf niet
nict inineen
eenzijner
zijner
zoeken elkaar
elkaar niet.
niet. Zegt
eerste periode
periode 1846-1859,
1846-1859, blz.
blz. 61)
61)
brieven
brieven aan
aan Tine
Tine (Vervolg eerste
«de kloof
klooftusschen
tusschenindische
indischeen
eneuropeesche
europeeschedenkbeelden
denkbeelden isis niet
niet
weg
te nemen,»
nemen,» ja, nog
nog sterker,
sterker, beweert
beweert hij
niet in den
den Max
Max
weg te
hij niet
Havelaar
99);; «Maar
«Maar 't goede
en 't verkeerde,
aan
Havelaar (blz.
(blz. 99)
goede en
verkeerde, dat aan
loopt teteveel
veeluit
uitelkander
elkander dan
dan dat
dat hun
hun ver,
ver.
beiden
eigen is,
is, loopt
beiden eigen
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keering over
algemeen tot
tot wederzijdsch
wederzijdsch genoegen
genoegen kan
kan
over 't'talgemeen
strekken»?
dat Mevrouw
Mevrouw Carolus
Carolus de keuken
keuken van
van Tine
Tine
strekken»? Doch
Doch dat
niet wilde
wilde deelen,
deelen, omdat
omdat ze
ze bang
bang was
wasvoor
voorvergiftiging,
vergiftiging,gaat
gaat
niet
werkelijk
die
vrees
koesterde,
ons begrip
begrip te
te boven.
boven. Als
Alszijzij
werkelijk die vrees koesterde,
dan op het
het gevaarlijke
gevaarlijke erf?
In Indië
Indië isis de
de
waarom bleef
waarom
bleef ze
ze dan
erf? In
gastvrijheid zeer
en het
het«goede
«goedehart»
hart»komt
komtereroveral
overal
gastvrijheid
zeer groot
groot en
voor.
Zij had
haddus,
dus,niet
niet
minstalsalsoud,Njonja
oud~NjonjaAssistén,
Assistén,
voor. Zij
hethet
minst
(oud~Assistents~Residentsvrouw) en
«inlandsche dame»
dame» zeer
zeer
(oud,Assistents,Residentsvrouw)
en «inlandsche
anderesobat
sobat(vriendin)
(vriendin)ofofkakenalan
gemakkelijk
bij de
deeene
eeneofofandere
gemakkelijk bij
kakenalan
(kennis)
onder dak
dak kunnen
kunnen komen.
komen. Zwangere
Zwangere vrouwen,
vrouwen, die
die
(kennis) onder
in
soesah (moeilijkheid)
(moeilijkheid) verkeeren,
verkeeren, worden
worden in
in Indië
Indië altijd
in soesah
altijd
geholpen.
Vooral ininvroegere
vroegerejaren
jarenwas
wasdit
ditiningroote
grootemate
mate zoo.
zoo.
geholpen. Vooral
dat, nu
nu haar
haar
Als inlandsche
inlandsche dame
damewist
wistzij
zij ook
ook zeer
zeer goed,
goed, dat,
man
eerst onlangs
onlangs vergiftigd
vergiftigd was,
was, Multatuli
Multatuli en
enzijn
zijngezin,
gezin, die
die
man eerst
buitendien nog geen
geen maand
maand ter
ter plaatse
plaatse waren,
waren, geruimen
geruimen tijd,
tijd,
buitendien
en
zeker hiår
háárzwangerschap
zwangerschap uit,
uit, veilig
veiligzouden
zoudenkunnen
kunneneten,
eten,
en zeker
alvorens
No. 11
11de
defamilie
familie zou
zoubereiken.
bereiken. Z66
Zóó slim,
slim, dat
dat
alvorens pil
pil No.
zij wel,
wel, zijn
zijn de
de Hoofden
Hoofden ook,
ook, om
omniet
nietspoed
spoedachter
achter een
een
wist zij
wist
Wantargwaan
argwaan zou
zougewekt
gewekt
tweede vergiftigingszaakje
vergiftigingszaakje te zetten. Want
tweede
en de
de aandacht
aandacht natuurlijk
natuurlijk dadelijk
dadelijk op hen
hen gevallen
gevallen zijn,
zijn,
en
En
al ging
ging Multatuli
Multatuliverkeerde
verkeerde handelingen
handelingen tegen,
tegen, dat
datwas
was
En al
toch nog
nog geen
geen reden
redenom
omhem
hemsubiet
subietmaar
maartetevergiftigen
vergiftigen?
toch
? 1I
Meende Mevrouw
Mevrouw Carolus
Carolus echter
echter dat
daterergevaar
gevaarbestond,
bestond,
Meende
omdat
Multatuli tegen
teg~n den
den Regent
Regent ageerde,
ageerde, dan
dan vragen
vragen we,
we,
omdat Multatuli
zijdat
dat?
WantMultatuli
Multatulivertelt
verteltimmers
immerszelf,
zelf,dat
datalles
alles
wist zij
hoe wist
? Want
«diep
geheim» toeging
alleen de
de Regent
Regent (tegen
(tegen wien
wienn.b
n.b!
«diep geheim:0
toeging en
en alleen
!
gewaar~
geheime onderzoek
onderzoek ging) en
en de
de Patteh
Patteh «loyaal»
«loyaal» gewaar,
het geheime
schuwd
waren?? (blz. 315).
315).
schuwd waren
Nog
duisterder
wordt
hetgeval,
geval, als
alswe
weuit
uitden
denMax
MaxHavelaar
Havelaar
Nog duisterder wordt het
dat reeds
reeds den
den dag
dag na
na zijne
zijne aan,
aan~
vernemen
vernemen(blz.
(blz. 193
193 en
en 202), dat
aankomst
Rangkas Betoeng,
Betoeng, toen
toen Verbrugge
Verbrugge en
enDuclari
Duclaribij
bij
aankomst te
te Rangkas
Multatuli te gast
gast waren
waren en
enhun,
hun,instede
instedevan
vanomelette,
omektte,smerige
smerige
Multatuli
laster
betreffende den
denGouverneur
Gouverneur Michiels
MichieIs werd
werdvoorgezet,
voorgezet,
laster betreffende
Mevrouw Carolus
Carolus al
al bezig
bezig was
was om
om inlanders
inlanders van
van het
het erf
erf te
te
Mevrouw
jagen en
en ook
ookalaltetekennen
kennengegeven
gegeven had
had dat
dat zij
zij geen
geen mede,
mede~
jagen
wenschte tetemaken
makenvan
van de
de keuken
keuken in
in Havelaars
Havelaars woning.
woning.
gebruik wenschte
Deze dame
dame was
was dus
dusblijkbaar
blijkbaar een
een soort clair,voyante,
clair~voyante, die
dietoen
toen
reeds
geweten moet
moet hebben
hebben dat
datMultatuli
Multatulizich
zichverzetten
verzetten zou
reeds geweten
tegen de
de Lebaksche
Lebaksche misbruiken.
misbruiken. Zij
Zij moet
moettoen
toenalalvergiftigings,
vergiftigings~
tegen
visioenen hebben
hebben gehadl
gehad I 't Is
kras 1Maar
Maar...
stillekracht
kracht11t!
Is krasl
. . . stille
visioenen
reis, na
na een maaltijd
maaltijd bij
bij een
een inlandsch Hoofd,
Hoofd,
Haar man was op reis,
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vergiftigd.
dus ook
ook uit
uit dit geval,
vergiftigd. Mevrouw
Mevrouw Carolus
Carolus wist
wist het
het dus
dat als
als men
men Multatuli
Multatuli zoude
zoudewillen
willenopruimen,
opruimen,dedegelegenheid
gelegenheid
dat
zich,
om zoo
zoo tetezeggen,
zeggen, elk
elkoogenblik
oogenblikzou
zouaanbieden
aanbieden als
als hij
hij
zich, om
op
tournée zoude
zoude zijn.
zijn. Want
Want bij
bijgebrek
gebrekaan
aande
denoodige
noodige
op tournée
logementen
de binnenlanden,
binnenlanden, zou
zouhij,
hij,als
alshij
hijerereenmaal
eenmaal
logementen in
in de
toe zou
zou besluiten
besluiten eens
eens uit
uitzijn
zijnarchief
archieftetestappen
stappenom
omvan
van
toe
jantaisie.reizen effektieve
eJfektieve rondgangen
maken, evenals
evenals
rondgangen te maken,
de fantaisie,reizen
al
zijn collega's,
collega's, vaak
gast zijn
zijn der
Hoofden. Een
Eenkopje
kopje
al zijn
vaak de
de gast
der Hoofden.
een frikkadel
frikkadel (gehakt)
(gehakt)met
methethet
noodige,
langzaam
wer.
koffie, een
noodige,
langzaam
wet.%
kende vergift
vergift er
erininzijn
zijn
gauw
klaar
gemaaktenen...
geslikt11
kende
gauw
klaar
gemaakt
. . . geslikt
Waarom
zouden de
de Hoofden
Hoofdenzich
zichdus
dusdedemoeite
moeiteenenhet
hetgevaar
gevaar
Waarom zouden
getroosten om
getroosten
om Multatuli
Multatuli de
devoor
voorhem
hembestemde
bestemde dosis
dosis thuis
thuis
te zenden,
zenden, aan
aan. het
hetadres
adresvan
vanzijn
zijnkeuken,
keuken,enenbinnen
binnentetebrengen
brengen
door
die niets
door koopwarenventers,
koopwaren venters, die
niets in
in de
de kookplaats
kookplaats tete maken
maken
hadden?
hadden ?
Men ziet
ziet het,
het, uit
uit een
een zielkundig
zielkundig oogpunt
oogpunt isis de
defiguur
figuur van
van
Men
Carolus een
eenongerezen
ongerezenplumpudding,
plumpudding,een
eenonge'éven
ongeëven.
Mevrouw Carolus
aard
Natuurlijk 1Iwant
niet. Z66
Zóó
aard misbaksel.
misbaksel. Natuurlijk
want het
het recept
recept deugt
deugt niet.
maakt men
niet «inlandsche
«inlandsche dame.»
dame.»
maakt
men niet
Multatuli heeft
heeft het
dan ook zoo
zoo juist
juist gezegd
gezegd in
in zijn
zijn brief
brief
Multatuli
het dan
aan
Ds. Francken,
Francken, (Verzamelde
(Verzamelde Werken
Werken deel
deel 10,
10, blz.
blz.7)7):
aan Ds.
:
«Wat er
er goeds
goeds moog
moogwezen
wezenininm'n
m'n boek,
bock, had
hadikikmaar
maar te
te
«Wat
kopiëeren naar
Waar ik
ik
kopiëeren
naardede waarheid
waarheiddie
dievoor
voor me
me lag.
lag. Waar
schiep,
deugde m'n
m'n schepsel
schepsel niet.»
niet.» Maar
Maar bovendien
bovendien is
is het
het
schiep, deugde
als
altijd, geweldige
geweldige onzin
onzin wat
wat Multatuli
MuItatuli ons
onster
terzake
zakevertelt,
vertelt,
als altijd,
erger!! het
het zijn
zijn opzettelijk,verdraaide
opzettelijk.verdraaide voorstellingen,
voorstellingen, welke
welke
ja, erger
hij
opdischt aan
aan zijn
zijn slachtoffer,
slachtoffer, den
den zeuropeeschen
»europeeschen lezer.»
lezer.»
hij opdischt
Maar
grootsten onzin
onzin en
endedemeest
meesttastbare
tastbareonwaarheid
onwaarheid
Maar den
den grootsten
heb
ik nog
nog niet
nietaangegeven.
aangegeven.
heb ik
hijalles
alles
Multatuli
verheft er
meer dan
dan eens,
eens, dat
dathij
Multatuli verheft
er zich
zich op,
op, meer
van Lebak
Lebak wist
vóór dat
dat hij
hij er
in had
had gezet.
gezet.
ft den
van
wist nog vóór
den voet in
dezelfpleidooi.theorie,
zelfpleidooi.theorie, volgens
volgens welke
welkemen
menmeer
meervan
van
Dit isis de
als men
men er
er
een
streek te
weten komt,
komt, als
als men
men er
er naast, dan
een streek
te weten
dan als
in is
is.
in
sten Januari
Welnu
aanvaardde hij
hij het
het bestuur
bestuur
Welnu 11 den 22
22sten
Januari 1856
1856 aanvaardde
zijner afdeeling,
hij, de
deAlles,Wetende
Alles. WetendeI 1die
dienauwelijks
nauwelijkszijn
zijn
zijner
afdeeling, en hij,
ressort
binnengereden,
zijn
kontroleur,
«die
de
afdeeling
kende
ressort binnengereden, zijn kontroleur, «die de afdeeling kende
nagenoeg
als die
die door
dooréén
éénpersoon
persoongekend
gekendworden
worden
nagenoeg zoo
zoo goed als
kan»,
(blz. 95)
95)verbaasde
verbaasdedoor
doorzijn
zijn kennis
kennis van
van wat
wat daar
daar in
in
kanz, (blz.
omging;
MuItatuli, die
dieter
ter zake
zake van
van de
de vergiftiging
vergiftiging van
van Carolus,
Carolus,
omging ; Multatuli,
den Gouverneur.Generaal
Gouverneur.Generaal Duijmaer
Duijmaer van Twist
Twist een
een«schelm»
«schelm»
den
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noemt, omdat
omdat onder
onder diens
diensbestuur
bestuur(dat
(dat
zoowatgelijktijdig
gelijktijdig
noemt,
zoowat
met Havelaars
Havelaarsontslagsaanvrage
ontslagsaanvrage1)!) het
hetmisdrijf
misdrijfongestraft
ongestraft
afliep met
bleef; Multatuli
Multatuli die
diebeweert
beweert dat
dat de
demoord
moordven
venCarolus
Carolus»in
»in
bleef;
elk ander
ander land
land een
een cause
cause célèbre
célèbre zou
zou geworden
geworden zijn,»
zijn,» (Verz.
(Verz.
Werken deel
deel 2,
2, blz.
blz. 24
24 en
en 25)
25) had
had den
den 24sten
Usten Februari d. a.
a. v.
v.
Werken
nog altijd
altijd niet
nietgehoord,
gehoord,datdat
zijnonmiddellijke
onmiddellijkevoorganger
voorgangercirca
circa
nog
zijn
twee maanden
maanden te voren
voren vergiftigd
vergiftigd was,
was, en
en nog
nogwel,
wel,zooals
zooals
twee
Multatuli zelf
zelfvertelt,
vertelt, onder
onderzulke
zulkeopzienbarende
opzienbarendeverschijnselenl
verschijnselen I
Beklagenswaardige «Europeesche
lezer» I Multatuli
Multatuli heeft
heeftbij
bij
Beklagenswaardige
«Europeesche lezer»!
welgerekend
gerekend op
opeen
eencasuarismaag!
casuarismaag ! Meer
Meer speciaal
speciaal voor
voor U
U wel
schijnt dan
dan ook
ook Idee
Idee523
523tetezijn.
zijn.«Geen
«Geen
schrijverisisverstandig
verstandig
schijnt
schrijver
genoeg om
om de
dedomheid
domheidzijner
zijnerlezers
lezerstetebegrijpen.»
begrijpen.»
Het kan
kan ook
ook zijn
zijndat
dathijhiju ual aldien
dienonzin
~nzinvertelt
vertelt als
als op,
op~
Het
voedingsmiddel. Immers
Immers hij
hij schreef
schreef eens
van
voedingsmiddel.
eens aan
aan Mr.
Mr. J.
J. N. van
Hall
tracht
Hall;; «Het isiswiár
wáárdat
datik ik
trachtopoptetewekken
wekkentot
totzelfdenken.»
zelfdenken.»
Wies baden blz.
blz. 179).
179).
(Brieven, Wiesbaden
(Brieven,
ditmaal doet
doet de
de Al,Wetende
Al. WetendeMultatuli
Multatuli
Maar niet
niet alleen
alleen ditmaal
Maar
verhaal waaruit
waaruit blijkt
blijkt zijn
zijn absolute
absoluteonwetendheid
onwetendheidomtrent
omtrent
een verhaal
in zijne
bekendezaken.
zaken. Zoo
zijne afdeeling
afdeeling algemeen
algemeen bekende
Zoo bijv.
bijv. moest
moest
dat
hij eerst
eerst jaren
jaren later
later van
van den Minister
Minister Hasselman
Hasselman hooren,
hooren, dat
hij
Regent vrouwen
vrouwen leverde
leverdeaan
aan den Resident
Resident Brest
Brest van
vanKempen.
Kempen.
de Regent
de,bijbijhem
hemgebruikelijke
gebruikelijke
Als dit
ditverhaal
verhaalvan
vanMultatuli
Multatuliniet
nietisisde,
laster, bewijst
bewijst het
hij, nog
nog teteLebak
Lebak zijnde
zijnde en
en ook
ookvóór
vóór
laster,
het dat
dat hij,
was, nooit
dien,
toen hij
hij er
er naast was,
nooit gehoord
gehoord had
had van
van iets
iets dat
dat
dien, toen
zijn geweest.
geweest. Want
daar
Wanteene
eeneliefhebberij
liefhebberij
moet zijn
daar algemeen bekend moet
van
de soort
soort welke
welke den
denResident
Resident wordt
wordt toegedicht,
toegedicht, (om
(om
van de
achterna
hem toegekende
toegekende zucht
zucht:: het
hetonder
onderalle
alleomstanomstanachterna de
de hem
digheden
sparen van
van den
den Regent,
Regent, aannemelijk
aannemelijk te
te maken),
maken), isis
digheden sparen
in
Indië's binnenland
binnenland dadelijk
dadelijk publiek
En het
het isis wel
wel
in Indië's
publiek geheim.
geheim. En
merkwaardig
Carolus, die
dieals
als«inlandsche
«inlandsche dame»
dame»
merkwaardig dat
dat Mevrouw Carolus,
natuurlijk
Multatuli er
er nooit
nooit
natuurlijkdat
datpubliek
publiek geheim
geheim ook
ook kende,
kende, Multatuli
recht~
opmerkzaam
zijn pogen,
pogen, om
om recht,
opmerkzaamop
op heeft
heeft gemaakt,
gemaakt, dat
dat al
al zijn
vaardig
wezen, ijdel
ijdel zou
zou zijn,
zijn, omdat
omdatde
deKandjeng
Kandjeng meer
meer
vaardig te
te wezen,
hield
van het
hetvroolijke
vroolijke Trijntje
Trijntje dan
dan van
van de
dedeftige
deftigeJuffrouw
Juffrouw
hield van
Justitia.
Inlandsche dames
dames toch
toch kunnen
kunnen zulke
zulke praatjes
praatjes nooit
nooit
Justitia. Inlandsche
voor
houden.
voor zich houden.
Maar
Multatuli, zoo
zoo lezen
lezen we
weininzijn.
zijnbrief
briefaan
aanVosmaer
Vosmaer
Maar Multatuli,
(deel
van de
de Verzamelde
Verzamelde Werken
Werken blz.
blz. 308)
308)—- was
wascer
«erblij
blij
(deel 11 van
om»
dat hij
hij «die
«diebijzonderheid
bijzonderheidininde
deverhouding
verhoudingvan
vanSlijmering
Slijmering
om» dat
Zoolicht
lichthad
had ik
ikererop
opgedoeld
gedoeld
met
den Regent
Regent niet
niet wist.
wist. Zoo
met den
in
den Havelaar,
Havelaar, en
endan
danware
warededezaak
zaakafgedaald
afgedaaldtot
totchronique
chronique
in den
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scandaleuse van
de gemeenste
gemeenste soort.»
soort.» Nui
Nu!wijwij
vinden:
dàthad
had
van de
vinden
: clAt
er
nog best
bestbijgekund
bij gekundopopdedeschuldrekening
schuldrekeningvan
vanden
dengemeenen
gemeenen
er nog
Slijmering!
En de
de afdaling
afdaling van
van «de
«de zaak»
zaak» zou
zou ook
ook niet
niet zoo
zoo
Slijmering! En
erg zijn
zijn geweest,
geweest, want
wantdedechronique
chroniquescandaleuse,
scandaleuse,die
dieMultatuli
MuItatuli
in den
denMax
MaxHavelaar
Havelaaropdischt
opdischtbetreffende
betreffendeden
denGouverneur
Gouverneur
meer dan
En clan!
dan! wij
wij zijn
zijnovertuigd
overtuigd
Michiels,
Michiels, is
is meer
dan liederlijk.
liederlijk. En
dat,
even goed als
als hij
hij later
later er
er over
over dacht
dacht om
om van
van dat
datzaakje
zaakje
dat, even
(<<Thansna
nade
demanier
manier
gebruik te
te maken
maken voor
voor eigen
eigen doeleinden,
doeleinden, («Thans
gebruik
waarop mijne
mijne pogingen
pogingen door
door Regeering
Regeering en
en Natie
Natie ontvangen
ontvangen
waarop
wat anders».
anders». -— id.
-), hij
hijniet
niet'vies
viesgeweest
geweestzou
zou
zijn, is 't't wat
zijn,
id. id. —),
zijn
er in
in den
denMax
Max
Havelaarpartij
partij van
van tetetrekken,
trekken, als
alshij
hij
zijn er
Havelaar
toen
maar
aan
die
onbewezen
aantijging,
welke
zoo
riekt
naar
toen maar aan die onbewezen aantijging, welke zoo riekt naar
eene
vinding van
van later
later tijd,
tijd, gedacht
gedacht had.
Want zij
zij zou
zou in
in
eene vinding
had. Want
Multatuli's
snijdend wapen
wapen geworden
geworden zijn
zijn ten
ten
Multatuli's handen
handen een
een snijdend
voordeele van
van den
denMax
MaxHavelaar,
Havelaar, zijn
zijnzelfipleidooi,
zelf-pleidooi,gelet
geletaltijd
altijd
de gewillige
gewillige maag
maag van
vanden
den«europeeschen
«europeeschen lezer.»
lezer.»
op de
Multatuli
alles behalve
behalve kieskeurig
kieskeurig in
in zijn
zijnwapens.
wapens.
Multatuli was
was alles
Trouwens hij
hij erkent
erkent het
het zelf.
zelf. InInzijn
zijnBrief
Briefaan
aanFunke
Funke(Br.
(Br.
Trouwens
1870-1875 blz. 170)
zegt hij
hij:: «En
«En één
één wapen
wapen zou
zou te
te laag
laag
170) zegt
staan
om de
deprincipes
principes aan
aantetetasten,
tasten,die
dieveroorzaken
veroorzaken dat
dat ik
ik
staan om
werken moet om
om geen
geenhonger
hongertetelijden
lijden!»
Eenredeneering
redeneering van
van
werken
1» Een
Jan
Kalebas overigens,
overigens, maar
maar dat
zijn we
we gewoon
gewoon van
van den
den
Jan Kalebas
dat zijn
Wijsgeer!I
Wijsgeer
dan! hoe vindt men
men de
de logika
logika:: geen chronique scandaleuse
En clan!
nuRegeering
RegeeringenenNatie
Natiehem
hem
van de
de gemeenste
gemeenste soort,
soort, maar
maar ....
van
. . nu
geen recht
recht hebben
hebben gedaan,
gedaan, wel chronique
scandaleuse van
van de
de
chronique scandaleuse
gemeenste soort
nog wel
wel betreffende
betreffende iemand,
iemand, die
die niet
niet
gemeenste
soort en
en nog
de
minste schuld
schuld had
had aan
aandedehouding
houdingvan
vanRegeering
Regeering en
en
de minste
Natie? !
Natie?!
Inderdaad, geen
wapen stond
stond voor
voorMultatuli
Multatulitetelaag
laag!
Inderdaad,
geen wapen
1
is ons
onsvertrouwen
vertrouwen ininmoeder
moederCarolus
Carolus
N a het
het bovenstaande
bovenstaande is
Na
als getuige,
getuige, wel
wel een
een beetje
beetje geschokt.
geschokt. Ons
Onsvertrouwen
vertrouwen in
in
als
we maar
maar als
als «diep
«diep geheim»
geheim» behandelen.
behandelen. We
We
Multatuli zullen
Multatuli
zullen we
willen
echter, nu
nu we
we iningezelschap
gezelschapzijn
zijnvan
vaneen
eenals
als«onbe
«onbe.
willen echter,
vooroordeeld
denker» openlijk
openlijk gehuldigde,
gehuldigde, de
de conclusies
conclusies van
van
vooroordeeld denker»
Mevrouw Carolus
onbevooroordeeld aanhooren.
aanhooren. Ze
Ze zijn
zijn te
te
Mevrouw
Carolus onbevooroordeeld
vinden in Hoofdstuk
Hoofdstuk 18 van
van den
den Max
MaxHavelaar.
Havelaar.
vinden
dame dan,
dan, vo'ert,
voert, volgens
volgens Multatuli,
Multatuli, ten
ten bewijze
bewijze dat
dat
Deze dame
haar man
man vergiftigd
vergiftigd is,
is, aan
aan::
haar
Ie.
dat hij
hij «altijd
«altijd een
een voorbeeld
voorbeeld (toonbeeld
(toonbeeld?)
was geweest
geweest
le. dat
?) was
11.
5
II.
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van
goede gezondheid»
gezondheid» en
engezond
gezondwas
wastoen
toenhij
hijop
opzekeren
zekeren
van goede
dag op
op inspektiereis
inspektiereis ging
ging;;
2e. dat
dat hij,
hij, na
na dien
diendag
dag«het
«(het
middagmaalten
tenhuize
huize van
van
middagmaal
den
Dhemang van
van Paroeng
ParoengKoedjang
Koedjangtetehebben
hebben gebruikt,
gebruikt, kort
kort
den Dhemang
daarop
deerniswaardigen toestand thuis
thuis werd
werdgebracht»;
gebracht»;
daarop in deerniswaardigen
3e. dat hij,
hij, weinige uren
uren later
Brief aan den Gouver.
later (in den Brief
Gouver,
neur.Generaal
ruste, voorkomende
voorkomende in
in deel
deel 2 van
Verneur,Generaal in
in ruste,
van de Ver,
zamelde Werken,
zamelde
Werken,blz.
blz.2424staat
staat:: «weinige
oogenblikken daarna»)
daama»)
«weinige oogenblikken
vuur I»
stierf,
roepende, op de
de maag
maag wijzende:
wijzende: vuur1
vuur 1vuur1»
stierf, roepende,
Mevrouwtje
Apa Mevrouw
brani soempah?
soempah?
Mevrouwtje11 Mevrouwtje
Mevrouwtje1Apa
Mevrouw brani
(Durft
u
het
te
bezweren?)
(Durft u het te bezweren?)
Multatuli zelven
zei ven betreft,
betreft, die
diede
deconclusies
conclusiesoverneemt,
overneemt,
Wat Multatuli
in Idee
Idee 949
949vertelt
vertelthij
hijvan
vaneen
eenzieke
ziekedie
diesteeds
steedsschreeuwde
schreeuwde:
:
zuur 1 zuur!
DepatiEnt
patiënt ging
ging dood
dood en
enwat
watbleek
bleek?..
«dat de
de
zuur1
zuur De
? . . . «dat
man te
te kureeren
kureeren was
wasgeweest
geweestmet
met'n'npaar
paarcitroenen.»
citroenen.» Multatuli
Multatuli
man
heeft zich
zich dus
dusblijkbaar
blijkbaar dit
dit«Idee»
«Idee»niet
nietherinnerd
herinnerd toen Mevrouw
Mevrouw
Carolus
de laatste
laatste oogenblikken
oogenblikkenvan
vanhaar
haarman
manbeschreef,
beschreef,
Carolus hem de
hebben dat,
dat,evenals
evenalshet
hetschreeuwen
schreeuwen
want anders zou hij begrepen hebben
zuur 1zuur
zuur!1van
van den
dencitroenen,patiënt,
citroenen.patiënt, ook
ook het
hetroepen
roepen vuur
vuur 1
zuur
vuur
beeldspraakwas
was en
en de stervende
vuur 11beeldspraak
stervende Carolus
Carolus bedoelde
bedoelde:: ik
ik
wil heete
heete pappen
pappen op
opdedelever
leverhebben
hebben!
Alleenvergiste
vergisteCarolus
Carolus
! Alleen
zich in de
de ligging
ligging van
van zijn
zijn lever
lever toen
toen hij
hij op
opzijn
ZIJnmaag
maagwees.
wees.
zich
Maar
kan reflex-pijn
reflex-pijn zijn
zijn geweest.
geweest.
Maar het
het kan
Dadelijk
na de
demededeelingen
mededeelingen van
van Mevrouw
Mevrouw Carolus
Carolus liet
liet
Dadelijk na
Havelaar
kontroleur roepen
tevens richtte
richtte hij
hij aan
aan den
den
Havelaar den
den kontroleur
roepen en tevens
geneesheer te Serang,
Serang, die
dieCarolus
Carolusbehandeld
behandeldhad
had«een
«eenverzoek
verzoek
geneesheer
om opgave
opgave der
der verschijnselen
verschijnselen bij
bij Slotering's
Slotering's (zooals
(zooalswij
wij weten
weten
Carolus)
dood».
Carolus) dood».
Mij
dunkt, als Prof.
Prof. van
van Hamel
Hamel Sr.
Sr. den
den Max
MaxHavelaar
Havelaar ge,
ge.
Mij dunkt,
lezen heeft,
heeft, moet
moethij,
hij,begrijpelijkerwijze
begrijpelijkerwijze!! ziedend
ziedendzijn
zijngeweest
geweest
van boosheid
boosheid over
over zulk
zulkeen
eenbespofting
bespottingvan
vanhet
hetambtsgeheim
ambtsgeheim
van
van den
den medicus.
medicus. En
En de
demedicus
medicus sprong
sprong waarlijk
waarlijk zoo
zoo lucht,
luchtvan
zijn ambtsgeheim,
ambtsgeheim, dat
dat hij
hij aan
aan het
het verzoek
verzoek voldeed
voldeed!
hartig om met zijn
!
Vergeten we
we echter
echterniet
nietdat
dathet
hetininIndië
Indiëgebeurde,
gebeurde,enenclààr
dààr—
Meyer bracht
bracht het
het onlangs
onlangs nog
nogzoo
zoovriendelijk
vriendelijkin
inherinne,
herinne.
Dr. Meyer
hun geweten
geweten
ring, Gids
Gids Mei
Mei1910
1910—- clààr
dààrhadden
haddende
demenschen
menschenhun
ring,
voor goed aan
aan den
denevenaar
evenaartetedrogen
drogengehangen
gehangenbehalve
behalve. ...
voor
..
Multatuli 11maar
dan ook
ookaltijd
altijderg
ergveel
veellast
lastvan
vanzijn
zijn
Multatuli
maardie
die heeft
heeft dan
wateen
eenland
landdat
datIndië.
Indië.Men
Menheeft
heefter
er nog
nog
geweten gehad. En dan 1wat
onlangs
niet eens
eens de
deHooge
HoogeKunst
Kunstvan
van«grooten
«grootenLouis»
Louis»genoeg
genoeg
onlangs niet
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weten
betalen. Daarom
Daarom noemt
noemt hij
hij Indië
Indiëinineen
eender
derbekende
bekende
weten te betalen.
N
ederlandsche periodieken,
goed voor
voor
Nederlandsche
periodieken,dan
danook
ook een
een land
land goed
naaktloopers, voor pisang,
pisang< en
en roode
rooderijsteters.
rijsteters. Zelfs
Zelfs het
hetberoemde
beroemde
Indische
deugt er
er niet
niet;; de
deHollandsche
Hollandschecichorei,
cichoreiIndische kopje
kopje koffie deugt
mélange
Indische cir,
cirmélange smaakt
smaakt hem
hem blijkbaar
blijkbaarbeter.
beter. Alleen
Alleen het
het Indische
culatiemiddel
schijnt het
het Nederlandsche
N ederlandsche in
in deugdelijkheid
deugdelijkheid tete
culatiemiddel schijnt
evenaren.
Het antwoord
antwoord van
vanden
dengeneesheer
geneesheermoest
moestzich
zichlaten
latenwachten,
wachten,
want
Serang lag
niet vlak
vlak naast
naast de
dedeur
deur;; het
hetligt
ligt4242paal
paald.d.i.i.
want Serang
lag niet
14
uur gaans
gaans van
vanRangkas
Rangkas Betoeng.
Betoeng. De
Dekontroleur
kontroleurdaarentegen
daarentegen
14 uur
kwam
dadelijk en
en werd
werd «kortaf:0
«kortaf» overvallen
overvallen met
met de
devraag
vraag
kwam dadelijk
«waaraan is
is m'nheer
?»
«waaraan
m'nheer Slotering
Slotering gestorven
gestorven?»
Gelukkig schrok
de kontroleur
kontroleur niet
niet zoo
zoo hevig
hevig als
als na
na het
het
schrok de
verhaal
van den
denRegent,
Regent,betreffende
betreffende 's Resident's
tot
verhaal van
Resident's poging
poging tot
omkooping;
minste Multatuli
Multatulivertelt
verteltnununiet
nieteclat
«datde
debrave
brave
omkooping ; ten minste
man
doodsbleek was
was en
en moeite
moeite had
had tetespreken.»
spreken.»
man doodsbleek
Gelukkig ook
ook liet
liet zijn
zijngezond
gezondverstand
verstand hem
hem niet
niet in
in den
den
Gelukkig
steek,
want hij
hij antwoordde:
antwoordde:
steek, want
«Dat weet
ik niet.
niet.
weet ik
-— Is hij
hij vergiftigd
vergiftigd?»
vroeg Havelaar.
Havelaar.
?» vroeg
wij ons
onsniet
nietvergissen,
vergissen,heeft
heeftMultatuli
Multatuliinindenzelfden
denzelfden
Als
Als wij
Max Havelaar,
Havelaar, den
den Gouverneur
Gouverneur Michiels
Michiels verweten,
verweten, in
Si
Max
in de Si
Pamaga<zaak pressie
getuigen, om
om
Pamaga,zaak
pressietete hebben
hebben uitgeoefend
uitgeoefend op
op getuigen,
beklaagdes onschuld
bewijzen. We
We herinneren
herinneren ons
ons ten
ten
beklaagdes
onschuld tete bewijzen.
minste den regel
regel:: «Ik
«Ik heb
hebme
metegen
tegendie
die. ...
onnauwkeurigheid
minste
. . onnauwkeurigheid
Hetverhaal
verhaalisiswel,
wel,alsals
altijd,absoluut
absoluut
verzet» (blz.
212). Het
verzet»
(blz. 212).
altijd,
onwaar (verg.
(verg. bijv.
bijv. Meerkerk, Vragen
Vragen des
des Tijds
Tijds van
van Okt.
Okt. 1910),
1910),
onwaar
maar we
weten dan
dan toch,
toch, dat
dat Multatuli
Multatuli zich
zich tegen
tegen zulke
zulke«on,
«onmaar
we weten
verzette...
als het
het anderen
anderen zou hebben
nauwkeurigheden» verzette
. . . als
gegolden
gegolden!I
kontroleur bleef
bleef gelukkig verstandig
verstandig en
en blijkbaar
blijkbaar nog
nog
De kontroleur
altijd onaandoenlijk
onaandoenlijk voor
voor uiterlijke
uiterlijke invloeden.
invloeden. Hij
Hijantwoordde
antwoordde:
altijd
:
weet ik
ik niet.»
niet.»
«Dat weet
duimschroeven werden
werdenhem
hemnunuaangedaan
aangedaanen
enwat
wataange,
aangeDe duimschroeven
draaid,
doch blijkbaar
draaid, doch
blijkbaar niet vast
vast genoeg.
genoeg.
«Spreek duidelijk,
duidelijk, Verbrugge
Verbrugge!»
het.
I» luidde het.
Maar de kontroleur,
kontroleur, die
die«in
«inveel
veelschriftelijke
schriftelijkerapporten
rapporten niet
niet
Maar
altijd had kunnen
kunnen vermijden
vermijden de
dewaarheid
waarheid tetezeggen,
zeggen,ook
ookwaar
waar
altijd
soms gevaarlijk
gevaarlijk was.
was. Hoe
Hoezou
zou't 'tzijn
zijnalsalsHavelaar
Havelaardaarvan
daarvan
die soms
gebruik maakte
maakte?»
319) kon
kon n6
nu niet tot het
hetspreken
spreken van
van
gebruik
?» (blz.
(blz. 319)
de vereischte
vereischte «waarheid»
«waarheid» geknepen
worden.
Hij
bracht
het
geknepen worden. Hij bracht het
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niet verder
verder dan
dan tot
tot«Ik
«Ikben
benovertuigd
overtuigd dat
dat hij
hij . .. .. zou
zouvergiftigd
vergiftigd
hier was
was gebleven
gebleven'•1.
geworden zijn als
als hij
hij langer
langer hier
«Schrijf dat
dat op
op 1»
klonk het
het bevel.
bevel.
I» klonk
(lVerbrugge heeft die
die woorden
woorden opgeschreven.
opgeschreven. Zijn
Zijnverklaring
verklaring
«Verbrugge
voor mij»,
mij», zegt
zegt Multatuli.
Multatuli.
ligt voor
Laten we niet
niet lachen,
lachen, want
wanthet
hetgeldt
geldteen
een
vergiftigingszaak: :
Laten
vergiftigingszaak
verklaring van
vanden
denkontroleur
kontroleur Verbrugge
Verbruggedat
dat hij
hij overtuigd
overtuigd
deze verklaring
dat Carolus
Carolusbij
bijlanger
langer verblijf
verblijf vergiftigd
vergiftigdzou
zouzijn
zijngeworden
geworden
was, dat
het bewijsstuk
bewijsstuk van
vanMultatuli,
Multatuli, dat
datdedegomgeving»
«omgeving» het
het er
er
is het
hield, dat
dat Carolus
Carolus vergiftigd
vergiftigd was.
was.
voor hield,
zijn twee
twee vliegen
vliegen ininéén
éénklap
klap1J
Dat zijn
zat Verbrugge
Verbrugge nog steeds
steeds in
in de
deduimschroef.
duimschroef.
Intusschen zat
«Nog iets.
iets. IsIs't wiár
't wáárof of
't niet
waar
gekneveld
«Nog
is 'tisniet
waar
datdat
er er
gekneveld
1» vroeg
vroeg Havelaar.
Havelaar.
in Lebak
Lebak1»
wordt in
niet, maar
maar zal
zalbij
bijzich
zichzelven
zeI ven gedacht
gedacht
Verbrugge antwoordde niet,
hebben:: nou 1I die vraagt
vraagt ook
ook naar
naar den
denbekenden
bekendenweg
wegI1
hebben
Verbrugge 1»
hem toegedonderd.
toegedonderd.
«Antwoord Verbrugge
I» werd hem
durf
niet.»
Verbrugge
antwoordde:
«Ik
Verbrugge antwoordde :
durf niet.»
dat je
je niet
nietdurft,»
durft,»bulderde
bulderdeHavelaar.
Havelaar.
«Schrijf 't't op, dat
En
nutoch
tochzeker
zeker wel
welbleek
bleekgezien
gezienzal
zal
En de
de kontroleur,
kontroleur, die
die nu
en niet
nietzal
zalhebben
hebbenkunnen
kunnenspreken,
spreken,schreef
schreefdat
dathij
hijniet
niet
hebben en
durfde antwoorden
vraag of
of ererininLebak
Lebak al
al of
ofniet
niet
durfde
antwoordenop
op de
de vraag
gekneveld werd.
werd.
die verklaring
verklaring «ligt
«ligt voor
voor mij»
mij» zegt
zegtMultatuli.
Multatuli.
Ook die
Wc willen
willen een
een heel
heel eenvoudige,
eenvoudige, voor
voor dedehand
handliggende
liggende
We
doen:
Als
er
niet
gekneveld
werd
in
Lebak
Verbrugge
vraag
werd
in
Lebak
en
Verbrugge
vraag doen :
er
was
toevallig een
een echte
echte struisvogel
struisvogel geweest,
zou hij
hij dan
dan ook
ook
was toevallig
geweest, zou
zijn
kop in
in het
het zand
zand hebben
hebbengestoken
gestoken?
zijn kop
? ....
..
Maar
was struisvogelNerbrugge
struisvogel-Verbrugge niet
niet uit
uit handen
handen van
van
Maar nog was
den Lebakschen
Lebakschen Véerenplukker.
Vêerenplukker.
«Nog iets,
iets, jejedurft
durftniet
niet
antwoordenopopdede
laatstevraag,
vraag,
antwoorden
laatste
me onlangs,
onlangs, toen
toen ererspraak
spraak was
was van
vanvergiftiging,
vergiftiging,
maar
maar je
je zei
zei me
dat
je de
deeenige
eenigesteun
steunwas
was
van
je zusters
Batavianiet
nietwaar
waar?
dat je
van
je zusters
te te
Batavia
?
Ligt
dáárin
misschien
de
oorzaak
van
je
vrees,
de
grond
van
Ligt diárin misschien de oorzaak van vrees, de grond van
wat
halfheid noemde?»
noemde?»
wat ik halfheid
De Generaal
Generaal Michiels
Michiels moet,
zich in
in zijn
zijn grat
graf
moet, dunkt
dunkt mij,
mij, zich
omgedraaid
hij geweten
geweten heeft,
heeft, dat
dathet
hetvroegere
vroegere
omgedraaid hebben
hebben als
als hij
jonge controleurtje
controleurtje hem
hem de
debaas
baasbleek
bleekinin«onnauwkeurigheid.»
«onnauwkeurigheid.»
«J
a» sta:nelde
«eenige steun.»
steun.»
«Jay
stamelde het
het «eenige
«Schrijf dat
dat op.»
1. De puntjes zijn
Multatuli.
zijn van Multatuli.
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schreef het
het op
»Verbrugge schreef
op;; zijn
zijn verklaring
verklaring ligt
ligt voor
voor mij5)
mij J»
zegt Multatuli.
Multatuli.
Als Dr.
Dr. Kuyper
Kuyper zijn
zijn vlugschrift
vlugschrift den
dennaam
naamgeeft
geeftvan
van «Afge,
«Afgeperst» had
had de
deongelukkige
ongelukkigeVerbrugge
Verbruggewel
weleen
eenbrochure
brochuremogen
mogen
perst»
schrijven
titel:: «Uitgeperst.»
«Uitgeperst.»
schrijven onder
onder den titel
ik genoeg.
genoeg. En
Ver«'t Is
Is wel,
wel,vervolgt
vervolgtMultatuli,
Multatuli, nu
et
nu weet ik
En Ver,
brugge kon gaan.»
gaan.»
brugge
dus verklaard
verklaard:: ik
ik Verbrugge,
Verbrugge, verklaar,
verklaar, dat
dat
er is dus
In 't kort; er
durf verklaren,
verklaren, dat er
er in
in Lebak
lebak wel gekneveld wordt,
wordt,
niet durf
ik niet
omdat
vrees vergiftigd
vergiftigd te
zullen worden.
worden. Ik
Ik vrees
vrees dit
dit niet
niet
omdat ik
ik vrees
te zullen
mij zelven,
zelven, heelemaal
heelemaal niet,
niet, maar
maar alleen
alleen en
enuitsluitend,
uitsluitend,
voor mij
voor
omdat
de eenige
eenige steun
steun ben
benvan
vanmijne
mijnezusters
zusters teteBatavia.
Batavia.
omdat ik
ik de
Laten
herinneren, dat
noot 68
68 van
van den
den Max
Max
Laten we
we ons
ons herinneren,
dat we
we in
in noot
Havelaar kunnen lezen,
dat Multatuli
Multatuli ininhet
hetbezit
bezitwas
wasvan
van een
een
lezen, dat
briefje van
Verbrugge, waarbij
waarbij deze,
bij eene
eene vorige
vorige gelegen,
gelegen.
briefje
van Verbrugge,
deze, bij
heid «Havelaar
«Havelaar uitnoodigde,
uitnoodigde, den
denRegent
Regenteens
eensonder
onderhanden
handen
heid
Dusook
ookVerbrugge
Verbruggewas
was door
door
te
nemen over
over de
de misbruiken.»
misbruiken.» Dus
te nemen
MuItatuli's
logikazwakte deerlijk
deerlijk geinfecteerd
geinfecteerdgeraakt.
geraakt.
Multatuli's logikazwakte
inderdaad recht
recht onpleizierig
onpleizierig voor
voorVerbrugge,
Verbrugge,dat
dathij
hij
Het isis inderdaad
in
den Max
Max Havelaar
Havelaar voorgesteld
voorgesteld wordt,
eens als
als doods,
doods.
in den
wordt, nu
nu eens
oud wijf,
wijf, dan
danweder
wederals
alsopsnijerige
opsnijerigestruis,
struis.
bleek,
sprakeloos oud
bleek, sprakeloos
vogel. Maar
Maar het
het zou
zou trouwens
trouwens hier
hier niet
niet bij
bij blijven.
blijven. In
In 1880
1880
vogel.
toch
bleek de
de ongelukkige
ongelukkige Verbrugge
Verbrugge een
een soort
soortwaterig
waterigslan,
slan.
toch bleek
genmensch te zijn
zijn geworden,
geworden, ten
tenminste
minsteMultatuli
Multatulibeschrijft
beschrijft
genmensch
hem aan
aan den
den heer
heerRoessingh
Roessinghvan
vanIterson
Itersonaldus
aldus(Br.
(Br.laatste
laatste
hem
80?)
zag, begon
begon hij
hij als
als
periode blz.
138) :: ozToen
«Toen hij
periode
blz. 138)
hij mij
mij (in
(in 80
?) zag,
'n kind
schreien, en viel
viel slap
slap tegen
tegen mij
mij aan.
aan. Hij
Hijhuilde
huilde zoo
zoo
kind te schreien,
van mij
mijverkrijgen
verkrijgen kon
kon hem
hem op
opkosten
kostenvan
van krachts,
krachtsdat ik
ik 't niet van
dat
karakter.inspanning tetejagen.»
hier de
de invloed
invloedvan
van
of karakter,inspanning
jagen.»Of
Of zou hier
den «volstrekt
«volstrektniet
nietonverdienstelijken:o
onverdienstelijk en» en «in
«in veel
veelopzichten
opzichten
den
Bilderdijh gestelden
gestelden Rhynvis
Rhynvis Feith
Feithwerken,
werken,waar,
waar.
ver
boven Bilderdijk»
ver boven
van Multatuli
Multatuli zegt
zegt (Laatste
(Laatste periode
«Hij laat
laat z'n
z'n
van
periode blz.
blz. 295).
295). «Flij
helden en
en heldinnen
heldinnen schreien
schreienzonder
zonderdat
datiemand
iemand ter
ter wereld
wereld
helden
begrijpen
waarom?»?» Intusschen
Intusschen bleek
bleek Verbrugge
Verbrugge te
te
begrijpen kan,
kan, waarom
waterig en
slap om
omhem
hemtetekunnen
kunnengebruiken
gebruikenals
als«getuige»
«getuige»
waterig
en te slap
ten behoeve
behoeve van
van het
hetvoor
voorde
dederde
derdemaal
maal op
optouw
touwtetezeften
zetten
ten
nationale
MuItatuli.H uldeblijk.
nationale Multatuli,Huldeblijk.
AI dien
dien onzin
onzinover
overhet
hetverhoor
verhoormoest
moestdedezeuropeesche
»europeeschelezer»
lezer»
Al
een maag
I ...
maar goedsmoeds
maar
goedsmoedsslikken
slikken! !Wat
Wateen
een maag
maag! !Wat
Wat een
maagl...
T
och was
was Multatuli
Multatuli met
methet
hetmaagsucces
maagsuccesniet
niettevreden,
tevreden, want
want
Toch
hij
teekent speciaal
speciaal aan
14S), dat
dat ook
ook van
van die
dieverkla,
verklahij teekent
aan (noot
(noot 149),
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ringen
schijnen er
er zelfs
zelfs drie
drie bestaan
bestaan tetehebben)
hebben) van
van
ringen (er
(er schijnen
Verbrugge
inzage gevraagd
gevraagd is.»
Mij dunkt
dunkt hij
hij moest
moest
Verbrugge «nooit
«nooit inzage
is.» Mij
het prettig
het
prettig gevonden
gevonden hebben
hebben zoo geloofd
geloofd te
te worden
worden op
op zijn
zijn
woord,
dat men
men aan
aan bewijzen
bewijzen geen
geen behoefte
behoefte had.
Dat was
was
woord, dat
had. Dat
zijn· geluk,
«europeesche lezer»
lezer» hem
hem zoo
zoo onvoor,
onvoor.
juist zijn.
geluk, dat
dat de «europeesche
waardelijk
Max Havelaar
Havelaar (blz.
(blz.225),
225),
waardelijk geloofde.
geloofde. Immers
Immers in
in den Max
had hij
hij gezegd,
gezegd, dat
dat het
hetzijn
zijnvoornemen
voornemen niet
nietwas
wasininclAt
dàtboek
boek
had
bewijzen te
leveren «schoon
«schoon ik
ik vertrouw
vertrouw dat
dat men
men het
hetniet
nietuit
uit
bewijzen
te leveren
de
hand leggen
leggen zal
zal zonder
zonder te
gelooven dat
dat ze
ze bestaan.»
bestaan.» Ge,
Ge.
de hand
te gelooven
looven
aan het
het bestaan,
bestaan, maakt
maakt toch
toch raadpleging
raadpleging ter
ter over,
overlooven aan
tuiging overbodig?
Gelooven op
opgezag
gezagisisechter
echtereen
eenkwaad
kwaad
tuiging
overbodig? Gelooven
ding
voor vrijdenkers,
vrijdenkers, heeft
heeft Dr.
Dr. Meyer
Meyerons
onsgeleerd
geleerd (Gids,
(Gids,
ding voor
Mei
1910), maar
maar ....
een vrijdenker
vrijdenker kan
kan daarom
daarom wel
wel geloof
geloof
Mei 1910),
. . een
op gezag
gezag van
van een
een ander
ander eischen1
eischen! . .. ..
De «bewijsstukken»
«bewijsstukken» zijn,
zijn, zooals
zooals we
we weten,
weten, steeds
steedsbeschikbaar
beschikbaar
De
gehouden voor
voor «den
«den nazaat»,
nazaat», die
die ze
ze evenwel
evenwel nooit
nooitontving.
ontving.
gehouden
Maar misschien
«nazaat» ze
nog wel
wel teteeeniger
eenigertijd
tijd
Maar
misschien vindt
vindt die
die «nazaat»
ze nog
originali in
in het
hetMultatuli,museum
Multatuli~museum !I ....
in originali
De brief
brief van
van den
denSerangschen
Serangschen geneesheer
geneesheer viel
viel Diet
niet mee.
mee.
«Het antwoord
niet in
in den
den geest
geestder
dervermoedens
vermoedens van
van
0:Het
antwoord was
was niet
de weduwe».
weduwe». Immers,
Immers, volgens
volgensden
dendokter
dokterwas
wasCarolus
Carolus ge,
ge~
de
storven
aan een
een absces
in de
de lever.
lever.
storven aan
absces in
dan vermoedens
vermoedens?
Wijdachten
dachtendat
datde
devergiftiging
vergiftigingook
ookbij
bij
En dan
? Wij
Mevrouw Carolus
Carolus vaststond.
was er zoo
zoo van
van
Multatuli zelf
zelf was
Mevrouw
vaststond. Multatuli
overtuigd,
hij niet
niet eens
eens het
hetantwoord
antwoordvan
vanden
dengeneesheer
geneesheer
overtuigd, dat
dat hij
o. a.a. dadelijke
afwachtte
om zijn
zijnmissive
missiveteteverzenden
verzendenwaarin
waarinhij
hij o.
afwachfte om
dadelijke
verwijdering van den Regent
Regent verzocht,
verzocht, uit
uitvrees
vreesvoor
;voorvergiftiging.
vergiftiging.
Multatuli laat
laat zich
zich echter
echterniet
niet uit
uithet
hetveld
veldslaan
slaan door
door het
het ant,
ant,
Multatuli
woord. Wat kan
kan hem
hem feitelijk
feitelijk de
de dokter
dokter schelen
schelen nu
nu deze
deze niet
niet
woord.
zijn kraam
naar wensch
getuigt?? In
In zijn
kraam komt vergiftiging
naar
wensch getuigt
vergiftiging te pas,
zijn I
dus
het zal en moet
moet vergiftiging zijn1
dus het
«Het
mijniet
nietgebleken,
gebleken,—- zegt
zegthijhijrecht
rechtgewichtig
gewichtig en
en
«Het isis mij
ofzoodanige
zoodanigekwaal
kwaal (1)
(!) zich
zich zoo
zoo
deftig
van het
het leverabsces,
leverabsces, —
- of
deftig van
kan
openbaren op
opeenmaal
eenmaalen
enden
dendood
doodveroorzaken
veroorzaken in
in weinige
weinige
kan openbaren
Ik geloof
geloofhier
hierte te
moeten
achtslaanopopdedeverklaring
verklaring
uren. Ik
uren.
moeten
achtslaan
van mevrouw
mevrouw Slotering,
Slotering, dat
dathaar
haarechtgenoot
echtgenootvroeger
vroegeraltijd
altijd
van
gezond
geweest was.
was. Doch
Dochalsalsmen
mengeen
geenwaarde
waardehecht
hechtaan
aan
gezond geweest
begrip:: ge,
gezoodanige verklaring,
verklaring, omdat
omdat de
de opvatting
opvatting van
van 't'tbegrip
zoodanige
zondheid, vooral
vooral inindedeoogen
oogenvan
vanniet,geneeskundigen,
niet-geneeskundigen, zeer
zeer
zondheid,
onderwerpelijk
toch de
degewichtige
gewichtigevraag
vraagbestaan,
bestaan,
onderwerpelijk(?)
(?) is,
is, blijft toch
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of iemand
iemand die
die heden
heden sterft aan
in de
de lever
lever zich
aan een absces
absces in
gister
te paard
paard zetten
het doel
doel om
om een
eenbergachtige
bergachtige
gister kon
kon te
zeften met
met het
landstreek
in sommige
sommige richtingen
richtingen twintig
twintig
die in
landstreek te inspekteeren, die
De arts,
is?? De
arts, die
die Slotering behandelde
kan een
een
uren
breed is
uren breed
behandelde kan
bekwaam
zijn en
en zich
zich niettemin
bekwaam geneesheer
geneesheer geweest
geweest zijn
nieftemin vergist
van de
der ziekte,
hebben
het beoordeelen van
de verschijnselen
verschijnselen der
hebben in
in het
onvoorbereid
was op
op het
het vermoeden
vermoeden van
van misdaad.»
onvoorbereid als
als hij
hij was
Was dan
Was
dan dat
dat wijzen
wijzen op de
de maag en het roepen vuur J1 vuur JI
voor den
voor
den dokter
dokter niet
niet de
de minste «voorbereiding op 't vermoeden
vragen we
we??
van misdaad» vragen
Jonges JI Jonges JI we
we beginnen
beginnen een
een beetje
beetje te
te twijfelen,
twijfelen, ook
ook
al
laat Multatuli
Multatuli voor
voor onze
onze geruststelling,
geruststelling, Mevrouw
Mevrouw Carolus
Carolus
al laat
zeggen : »Ik
zeggen:
»Ik durfde
den dokter
dokter mijn
mijn vermoeden
vermoeden (??) niet
durfde den
meedeelen, omdat
ik wegens
wegensmijn
mijntoestand
toestandvoorzag
voorzagdeze
dezeplaats
plaats
omdat ik
niet
te kunnen
kunnen verlaten
verlaten en
enbevreesd
bevreesdwas
was voor
wraak::o;
niet spoedig te
voor wraak»;
k al
begrijpen we,
dat voor
voor Mevrouw
Mevrouw Carolus
Carolus het
het ambts~
al begrijpen
we, dat
ambts,
geheim van
van den
den dokter
dokter minder
minder betrouwbaar
betrouwbaar was
was dan
dan de
de stil~
geheim
stil,
Havelaar en
en Tine
Tine;; ook
al
vinden
we
het
zwijgendheid van
van Havelaar
ook al vinden we het
dat Multatuli
Multatuli Mevrouw
Mevrouw Carolus
Carolus een
een maand
heel
natuurlijk, dat
heel natuurlijk,
haar monomanie
monomanie om
om alle
alleinlanders
inlanders0:met
«methevige
hevige gebaren»
lang haar
gebaren:o
van
zijn erf te
te jagen,
jagen, zeer
zeer tot
tot ongerief van
van zijn
van Tine,
Tine, die maar geen
deur kon
kon koopen, deed botvieren,
botvieren,
groenten enz.
enz.aan
aan de
dedeur
kippen, groenten
alvorens een
een onderzoek
onderzoek in
intetestellen
stellennaar
naardedebeweegredenen
beweegredenen
alvorens
daarvan. Maar
Maar één omstandigheid
begrijpen we
we niet,
niet, ondanks
ondanks
daarvan.
omstandigheid begrijpen
al de
de troostmiddelen voor 't ongeloof. Serang ligt 14 uur gaans
al
van Rangkas
Vóór dat
dokter geroepen
geroepen was
was en
en
Betoeng. Vóór
Rangkas Betoeng.
dat de dokter
deze te
te Rangkas
Rangkas Betoeng zijn
zijn kon,
kon, moet
moetbijkans
bijkans een
eenetmaal
etmaal
deze
zijn, want
want treinen
treinen liepen
liepen er
er toen,
toen, en
en ook
ookheden
heden
verloopen zijn,
nog niet
niet;; de communicatiemiddelen
communicatiemiddelen waren
waren primitief
primitief en
en alles
alles
natuurlijk niet voor
voor dadelijk
dadelijk gebruik gereed. Toch stierf
stond natuurlijk
onder dokters
doktersbehandeling
behandeling «weinige
«weinige uren»
uren» na zijn
zijn
Carolus onder
kon dat?
thuiskomst ja,
ja, «weinige oogenblikken
oogenblikken daama.»
daarna.» Hoe kon
Is die
die onmogelijkheid
onmogelijkheid Multatuli
Multatuli ook
ook niet
nietopgevallen,
opgevallen, toen
toen
Is
Mevrouw Carolus
Carolus hem
hem hare
hare «vermoedens» mededeelde
mededeelde?
Mevrouw
? 't Is
net of
ofde
destralenkrans
stralenkrans der
der WAARHEID den
raar
raar!! heel raar!
raar! 't't is net
begint in te
te gaan 1J •••
Poolnacht begint
...
34 leert
leert: : «Wie
«Wie steeds
steeds naar
naar z'n
z'n beste
beste weten
weten zegt
zegt wat
wat
Idee 34
hem voorkomt,
voorkomt, waar
waar tetezijn,
zijn,kan
kannooit
nooitmet
metzich
zichinintegenspraak
tegenspraak
komen.» Akkoord.
Akkoord. Dus
Dus wanneer
wanneer Multatuli
Multatuli met
met zich
zich zelf
zelf in
in
tegenspraak komt
zegt hij
hij niet. ....
tegenspraak
komt zegt
Ziehier nog
nog een
eenIdee
Ideevan
vanMultatuli,
Multatuli, maar
maar ongenummerd
ongenummerd::
Ziehier
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«Göthe was
onwaar en
en (als
(alsalle
alleleugenaars)
leugenaars)onbekwaam
onbekwaamgeo
ge~
was onwaar
«Giithe
noeg
om zich
zich te
te laten
laten betrappen.»
betrappen.» (Laatste
(Laatste periode
periode blz.
blz. 65).
65).
noeg om
Naar aanleiding
aanleiding van
van het
het vergiftigingsverhaal
vergiftigingsverhaal in den
den Max
Max
Naar
Havelaar
verscheen er
de Nieuwe Rotterdamsche
Rotterdamsche Courant
Havelaar verscheen
er in
in de
Courant
van
Januari 1861
1861 het
het volgende
volgende stuk
stuk::
van 30 Januari
Mijnheer
Redakteur.
Mijnheer de Redakteur.
Een mijner
mijner vrienden
vrienden in
inIndië
Indiëverzoekt
verzoektper
perlaatste
laatstemail
mailmijne
mijne tusschen,
tusschen.
Een
tot een
een feit in Max
komst
het ondervolgende,
ondervolgende, betrekking
betrekking hebbende
hebbende tot
komst om
om het
Havelaar voorkomende,
lande te
te doen
doenpubliceeren.
publiceeren.
Havelaar
voorkomende, hier
hier te lande
Hij zegt
zegt dat
dat zijne
zijnepositie
positiehem
hemdezen
dezen
weg
doet
verkiezenboven
boven
Hij
weg
doet
verkiezen
hij heeft
heeft daar
daar tot
totheden
hedenAàcontre
contre
rechtstreeksche
rechtstreekschepublicering
publiceringin
in Indië:
Indië: hij
coeur
gezwegen, maar
maar meent
meent dit
ditniet
nietmeer
meertetemogen
mogendoen,
doen,daar
daarde
dewijze
wijze
coeur gezwegen,
doorM.M.wordt
wordt
verhaald,
eene
blaamkan
kanwerpen
werpen
hoe het
het bedoelde
bedoeldefeit
feitdoor
verhaald,
eene
blaam
op den
den algemeen
algemeen geachten,
geachten, om
om zijne
zijne talenten
talenten als
als geneesheer
geneesheer hoog
hoog ge,
ge.
schatten
Dr. Bensen
Bensen thans
thans eerst,aanwezend
eerst'aanwezend officier
officier van
van gezondheid
gezondheid tete
schatten Dr.
totheden
hedenniemand
niemandisisopgekomen
opgekomen
Makassar, eiland
Celebes, en
en daar
daar tot
Makassar,
eiland Celebes,
M. H.
H. ten
tendeze.
deze.
tegen de onjuistheid
onjuistheid der
der mededeeling
mededeeling van
van M.
tegen
Tijdens
Max Havelaar
Havelaar teteRangkas
RangkasBetoeng
Betoengwoonde,
woonde,was
washij,
hij,de
demede,
medeTijdens Max
het onderstaande,
onderstaande, ingezeten
ingezeten van
van Serang,
Se rang, de
dehoofdplaats
hoofdplaatsder
der
deeler van het
deeler
residentie Bantam.
Bantam.
en
Hij
zich verantwoordelijk
verantwoordelijk voor
voor de
dejuistheid
juistheidder
dermededeeling
mededeelingen
Hij stelt zich
heeft mij
mij geautoriseerd,
geautoriseerd, in
vantegenspraak
tegenspraak zijn
naam bekend te
te
in geval van
zijn naam
maken.
de verzekering
verzekering mijner
mijner hoogachting.
hoogachting.
Ontvang de
27 Januari,
27
Januari,1861.
lgl.
UEd. dw. dienaar
dienaar
NN.
Waarde vriend
vriend::
In
het laatst
laatst van
van1855
1855werd
werdaan
aandenden
toenmaligeninspecteur
inspecteurder
der
In het
toenmaligen
Cultures Boutmy
Boutmy eene
eene commissie
commissie opgedragen,
opgedragen, om
om inindederesidentie
residentie
Cultures
wel na
natete
Bantam de
werking der heerendiensten
heerendiensten te
onderzoeken, dan
Bantam
de werking
te onderzoeken,
dan wel
gaan, in
in hoever
hoeverdede
intrekking
pepercultuur(de
(deandere
anderecultures
cultures
gaan,
intrekking
derder
pepercultuur
waren
reeds ingetrokken)
ingetrokken) met
belangen der
der bevolking
bevolkingstrookte.
strookte.
waren reeds
met de belangen
Die ambtenaar
ambtenaar kwam
kwam teteLebak
Lebak(Rangkas
(Rangkas Betoeng)
Betoeng) en
en stapte
stapte af
af bij
bij
den Heer
Heer Carolus,
Carolus, assistent,resident
assistent'resident aldaar,
aldaar, die
die ongesteld,
ongesteld, ofofgelijk
gelijk men
men
zeer onlekker
was. In
In weerwil
weerwil der
der door
doorden
deninspecteur
inspecteur
op Java
Java zegt,
zegt, zeer
onlekker was.
aangewende
om hem
hemvan
vanzijn
zijnvoornemen
voornementetedoen
doenafzien
afzien bleef
bleef
aangewende pogingen, om
opzijne
zijnereis
reistetevergezellen.
vergezellen.
de heer
heer Carolus
Carolus volhouden
volhouden den
deninspecteur
inspecteurop
de
Inspectiën in de
deafdeeling
afdeelingLebak
Lebakgeschieden
geschiedengrootendeels
grootendeelstetepaard
paard;;
het kon
kon dus
duswel
welniet
nietanders,
anders,ofofdie
diereis
reismoest
moestop
opdedeongesteldheid
ongesteldheid
het
Bij zijn
zijn
van den
den heer
heer Carolus
Carolus een
eenongunstigen
ongunstigen invloed
invloed uitoefenen.
uitoefenen. Bij
van
die ongesteldheid
ongesteldheid zoo
zooverergerd,
verergerd, dat
dat hij
hij ver,
ver.
terugkomst
terugkomst was
was dan
dan ook die
plicht was
was het
het bed
bed tetehouden.
houden. DeDe
patiëntklaagde
klaagdeover
overpijn
pijnaan
aan de
de
plicht
patiënt
lever
en kreeg
kreeg zware
zware koortsen.
koortsen. Twee
Tweeofofdrie
driedagen
dagendaarna
daarnakwam
kwam de
de
lever en
heer v.
v. Lawick
Lawick van
van Pabst,
Pabst, secretaris
secretaris der
der residentie
residentie Bantam,
Bantam, toevallig
toevalligtete
heer
troften
tenhuize
huize
heer
Carolusden
deninspecteur
inspecteur
Lebak
en trof
Lebak aan
aan en
vanvan
denden
heer
Carolus
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bezig was
was zijn
zijn rapport
rapport op te
te maken.
maken. Hij
Hijraadde
raaddeCarolus
Carolus
die bezig
Boutmy, die
ten sterkste
sterkste aan,
aan, zich
zichonder
ondergeneeskundige
geneeskundigebehandeling
behandelingtetebegeven
begeven;
ten
;
die raad
raad werd
werd opgevolgd.
Dr.Bensen
Bensenwerd
werdvan
vanSerang
Serang ontboden
ontboden en
en
die
opgevolgd. Dr.
verleende
lijder zijne
met die
die bereidwilligheid
bereidwilligheid en
en dien
dienijver
ijver
verleende den
den lijder
zijne hulp met
die ieder
ieder hem
hem toekent.
toekent.
De groote
groote afstand
afstandtusschen
tusschen Serang
Serang en
enLebak
Lebak (42
(42 palen)
palen) belefte
belette Dr.
Dr.
Bensen, den
den patiënt
patiënt dagelijks
dagelijks tetebezoeken
bezoeken;
hijkwam
kwamechter
echterom
omde
detwee
twee
Bensen,
; hij
dagen en
herhaalde zijn
drie malen.
malen. Bij
Bij het
hetlaatste
laatste verge,
verge.
dagen
en herhaalde
zijn bezoek
bezoek tot
tot drie
Lawickvan
vanPabst
Pabstomdat
omdatCarolus
Carolus hem
hem in
in
zelde
hem de
desecretaris
secretaris v.v.Lawick
zelde hem
zijne
van fungeerend notaris
notaris wenschte
spreken.
wenschte te spreken.
zijne kwaliteit van
den lijder
lijderwas
waszeer
zeerverergerd
verergerd;; hij
hij klaagde
klaagde bovenal
bovenal
toestand van
van den
De toestand
hadDr.
Dr.Bensen
Bensenhem
hemaangeraden
aangeraden
over pijn
pijn aan
aan de
de lever.
lever.Reeds
Reedsvroeger
vroegerhad
zich
te Serang
Serang te
te laten
laten verplegen
verplegen;; Carolus,
Carolus, die
diehet
hetgevaar
gevaarwaarin
waarinhij
hij
zich te
zweefde, niet
niet inzag,
inzag, was
was daartoe
daartoe niet
niet tetebewegen
bewegengeweest
geweest;; doch
dochtoen
toen
zweefde,
het
Dr.
Bensen andermaal
andermaal bij
bij hem
hem aandrong
aandrong naar
naar Serang
Serang te
gaan tot het
Dr. Bensen
te gaan
ontvangen
geregelde behandeling,
hij toe.
toe.
ontvangen eener
eener geregelde
behandeling, toen
toen gaf hij
heer Carolus
Carolus had
had een
eenzeer
zeergemakkelijk
gemakkelijkrijtuig;
rijtuig; dit
ditwerd
werdzoodanig
zoodanig
De heer
ingericht
erin kon
kon liggen.
liggen. Dr.
Dr.Bensen
Bensenging
gingdenzelfden
denzelfdendag
dagnaar
naar
ingericht dat
dat hij
hij erin
Serang
voor den
denzieke
ziekeeene
eenekamer
kameriningereedheid
gereedheidbrengen
brengen
Serang terug
terug en
en liet voor
in het
het Militaire Hospitaal,
Hospitaal, omdat
daar beter
zijn zoude,
zoude, dan
dan in
in een
een
omdat hij
hij daar
beter zijn
huis.
particulier huis.
stapvoets te rijden;
volgenden
patiënt was
was aanbevolen
aanbevolen stapvoets
rijden ; maar
maar den volgenden
Den patiënt
morgen vertrekkende,
vertrekkende, deed
deed ongeduld
ongeduld of
ofkoorts
koorts hem
hem den
denkoetsier
koetsierge
ge~
morgen
lasten de zweep
zweep over
overdedepaarden
paardente te
leggen;
hij kwam
kwam in
in een ongelooflijk
leggen
; hij
levensge~
korten
tijd te
te Serang
Serang aan,
aan,maar
maargeheel
geheeluitgeput
uitgeput en
en inineen
eenlevensge,
korten tijd
vaarlijken toestand.
toestand.
vaarlijken
Om
een ure
urewas
washij
hijteteSerang
Se rangaangekomen
aangekomen;; ten
ten vier
vieruur
uur stierf
stierfhij
hij
Om een
het Militair
Militair Hospitaal.
Hospitaal.
in het
Carolus aan
aan Max
Max Havelaar
Havelaar verdichtselen
verdichtselen op
Heeft de
de weduwe
van Carolus
Heeft
weduwe van
den
mouw gespeld
gespeld (tweede
(tweede deel
deel blz.
blz.132)
132) ofofheeft
heefthij
hijdie
diezelf
zelfuitge,
uitge.
den mouw
vonden?? Ik
Ik zal
zaldaarover
daarover niet
niet beslissen.
beslissen. lk
Ikheb
hebgeene
geenereden
reden om
om de
de
vonden
goede trouw
trouw van
van den
denschrijver
schrijverinin
twijfelte tetrekken,
trekken,doch
dochverklaar
verklaar
goede
twijfel
dat hetgeen
hetgeenhij
hijover
overhethet
overlijden
van
zijn
voorgangerschrijft
schrijft
plechtig, dat
plechtig,
overlijden
van
zijn
voorganger
ONWAAR
is.
ONWAAR iS.
is mogelijk,
mogelijk, dat
dat de
de heer
heerCarolus
Carolus het
hetslachtoffer
slachtoffer zijner
zijner edele
edele be,
be~
Het is
voortvarendheid is
is geweest, doch
het isisonwaar
onwaardat
datCarolus
Carolus
ginselen en voortvarendheid
doch het
heeft
gebruikt
middagmaal tcn
ten huize
huize van
van den
den Demang
Demangvan
vanP.P.K.K.
het middagmaal
ng.ng.
heel
gebruikt
en
eenige uren
uren daarna
daarna isisoverleden.
overleden.
en eenige
Carolus
was reeds
reeds ongesteld
ongesteld toen
toen hij
hijmet
metden
deninspecteur
inspecteur op
opreis
reis
Carolus was
ging;
zijn ongesteldheid
ongesteldheid nam
nam door
doordede
doorgestanevermoeienissen
vermoeienissen
ging; zijn
doorgestane
uren maar verscheidene dagen
dagen na
gaande
toe;; hij
hij stierf
stierf niet
niet eenige uren
gaande weg toe
de terugkomst
terugkomst;; hij
hij stierf
stierf niet
nietteteLebak,
Lebak,maar
maarin in
Hospitaal
te Serang.
hethet
Hospitaal
te Serang.
Zou iemand,
iemand, den
den boven
bovenelke
elkeverdenking
verdenkingverheven
verhevenDr.
Dr.Bensen
Bensendurven
durven
te beschuldigen,
beschuldigen, dat
dat deze
dezeverklaard
verklaard had,
had, dat
datCarolus
Carolus aan
aan een absces aan
aan
lever was
overleden, indien
indien het
hetgeringste
geringstespoor
spoorvan
vanvergiftiging
vergiftiging
de lever
was overleden,
ware aanwezig
aanwezig geweest?
geweest?
ware
zij zich
zich heeft
de
Ik heb
heb U
U de
dezaak
zaakmedegedeeld,
medegedeeld, gelijk
gelijk zij
lk
heel. toegedragen;
toegedragen ; de
Max Havelaar
Havelaar mogen
mogen voor
voor zijne
zijne rekening blijven.
beweringen van
beweringen
van den Max
Geloof
mij.
Geloof mij.
1860.
Uw toegenegen
toegenegen
Java
December 1860.
Java 6 December
Y.

74

VERGIITIGING VAN DEN
DENASSISTENT=RESIDENT.
ASSISTENT.RESIDENT.
DE 'VERGIFTIGING

Is
Is het
het hier
hierniet
nietiets
ietsdergelijks
dergelijksals
alsmet
metdat
datbericht
bericht uit
uit de
de
20jaar,
jaar,
Courant, betreffende
betreffende den
den moord,
moord,door
dooreen
eenstudent
studentvan
van20
Courant,
10 uur
uur op
opstraat
straat gepleegd
gepleegd op
op
met bruin
bruin haar,
haar, 's's avonds
avonds om
om 10
met
meisje van
van 18
18jaar,
jaar,waarvan
waarvandederectificatie,
rectificatie,den
denvolgenden
volgenden
een meisje
luidde:: het
het was
wasgeen
geenstudent
studentvan
van
jaar
metbruin
bruinhaar,
haar,
dag, luidde
2020
jaar
met
maar een
die, niet
niet 's avonds
maar
een slachter
slachtervan
van 52
52 met
met kaal
kaal hoofd,
hoofd, die,
10uur
uureen
eenmeisje
meisjevan
van1818jaar
jaarvermoordde,
vermoordde, doch
doch
straat om
om 10
op straat
's middags
middags om
uur in
in het
hetabaftoir
abattoir een
een varken
varken van
van niet
niet
wel 's
om 2 uur
18
nauwkeurig te
bepalen leeftijd,
leeftijd, maar
maar beslist
beslist beneden
beneden de
de 18
nauwkeurig
te bepalen
jaar, per
per schietmasker
schietmasker afmaakte?!
afmaakte?!
jaar,
hetverhaal
verhaal juist.»
juist.»
«Overigens, stond
stond er,
er, isis het
(‹Overigens,
Zoo isis het
hetook
ookhier
hier:
Allesis is
onwaar,maar
maaroverigens
overigens isis
Zoo
: Alles
onwaar,
verhaal juist. En
En met
metwoorden
woordenvan
vanDr.
Dr.dedeHaan
Haan(Priangan
(Priangan
het verhaal
blz. 227)
227) kunnen
kunnen we
we ook
ookvan
vanMultatuli
Multatulizeggen,
zeggen,dat
dat((zijn
«zijn
blz.
adelaarsvlucht hem buiten
buiten de
derealiteit
realiteitder
der dingen
dingenhad
had gevoerd.»
gevoerd.»
adelaarsvlucht
Ik heb
hebzezeniet
nietnoodig.
noodig.Gelijk
Gelijkieder
ieder
«Ik schrijf
schrijf geen
leugens. Ik
geen leugens.
exIk
mijvergissen
vergissen ininde
deappreciatie,
appreciatie, doch
dochwaar
waar ik
ik
ander kan
kan ik
ik mij
ander
feiten vermeld,
vermeld, zijn
waar,» roept
roept Multatuli
Multatuli in
in een
eenCourant
Courant
zijn ze waar,»
brutaal een
een oud,officier
van het
het NA.
Noorden) brutaal
oud.officier van
N.=!. leger
leger
(Het Noorden)
die opgekomen
opgekomenwas
wastegen
tegendedeergerlijke
ergerlijkebeschuldiging
beschuldigingden
den
toe, die
G .• G. Duijmaer
Duijmaer van
van Twist
Twistdoor
doorden
deneerste
eerstenaar
naarhet
hethoofd
hoofd
G.,G.
Wies baden
geslingerd, naar
naar aanleiding
aanleiding van
van de
de werving.
werving. (Br.
(Br. Wiesbaden
geslingerd,
blz. 102).
102).
blz.
Het marktgeschreeuw
marktgeschreeuw van
van Multatuli
Multatuli betreffende
betreffende zijn
zijn waar,
waarheidsliefde,
hebben de
de bewonderaars,
bewonderaars, hebben
hebben tallooze
tallooze lezers,
lezers,
heidsliefde, hebben
zonder
eenig onderzoek
onderzoek in te
te stellen,
stellen, eenvoudig
eenvoudiggeloofd.
geloofd. Zijn
Zijn
zonder eenig
praatjes
hebben
zij
verspreid
en
zóó
hebben
de
parasitische
praatjes hebben zij verspreid en zóó hebben de parasitische
Wilmen
men bewijzen?
bewijzen?
Multatuli.legenden
kunnen voortwoekeren.
voortwoekeren. Wil
Multatuli,legenden kunnen
De zooeven
zooeven bedoelde,
bedoelde, D.
D.v.v.T.T.
toegedichtehandeling
handelingwordt
wordt
toegedichte
zijn, want
want zulk
zulk een
eensmerige
smerige
niet
bewezen en
en moet
onwaar zijn,
moet onwaar
niet bewezen
daad,
zulk onwaardig
onwaardig gedraai
gedraai heeft
heeftonmogelijk
onmogelijksamen
samenkunnen
kunnen
daad, zulk
gaan
met het
heteerlijke,
eerlijke,strikt,rechtvaardige
strikt-rechtvaardige karakter
karakter van
van den
den
gaan met
heer
v. T.
T.
heer D.
D. v.
S. Kalif
Kalff in
in zijn
zijn Indische menschen
menschen
Niettemin
heer S.
Niettemin vindt
vindt de
de heer
42, (Feuilleton
(Feuilletonvan
van de
de Nieuwe
en
dingen uit
uitvroeger
vroegertijd,
tijd, No. 42,
en dingen
om frischweg
frischwegtetespreken
sprekenvan
van:
«demanier
manier
Courant)
aanleiding, om
: ((de
Courant) aanleiding,
waarop
Indische regeering
regeering de
de inlanders
inlanders placht
plachtteterekrutee,
rekruteewaarop de Indische
ren,
waarvoor Multatuli
Multatuli het
het bestuur
bestuur van
van den
denGouverneur,
Gouvemeurren, en
en waarvoor
Generaal
Duijmaer van Twist
Twistbrandmerkte.»
brandmerkte.»
Generaal Duijmaer
De heer
heer Kalif
Kalff vergist
vergist zich
zich blijkbaar
blijkbaar heel
erg in de
de ligging
ligging
heel erg
van
het
brandmerk.
Hij
raadplege
eens
den
brief
van
Lion.
van
brandmerk. Hij raadplege eens
brief van Lion.
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Evenzoo verklaarde
navolging van
van den
den Meester,
Meester,
verklaarde Meerkerk,
Meerkerk, in navolging
ofblozen
blozen(Multatuli
(Multatuli blz.
blz. 135)
135):
«Maartoch
toch
zonder
blikken of
zonder blikken
: «Maar
zijn
de feiten
feiten door
doorhem
hemmedegedeeld,
medegedeeld, waar
waar hij
hij ze
ze geeft
geeft als
als
zijn de
feiten,
volkomen juist.))
juist.»
feiten, volkomen
Er
zijn echter
echter wel
wel een
eenbeetje
beetjeverzachtende
verzachtendeomstandigheden
omstandigheden
Er zijn
voor deze
dezeen
enandere
andere bewonderaars,
bewonderaars, want
wantwie
wiekon
konnu
nuvermoeden
vermoeden
dat een
Onbevooroordeeld Denker,
Denker, zoo'n
zoo'n
een Waarheidszoeker,
Waarheidszoeker, een Onbevooroordeeld
«verkwikkenden
liegen» had,
had,dat
dathet
hetalle
allespuigaten
spuigaten
«verkwikkenden afkeer
afkeer van liegen»
uitliep II
uitliep
Het isis verder
verdereen
eenmerkwaardig
merkwaardig verschijnsel,
verschijnsel, hoe
hoe velen
velen de
de
leugens
van
Multatuli
niet
naderen,
of
zij
maken
vooraf
een
leugens van Multatuli niet naderen, of zij maken vooraf een
doet bijv.
bijv. zelfs
zelfseen
eenzoo
zooverstan,
verstaneerbiedige
eerbiedige «sembah.»
«sembah.» Dit
Dit doet
VanSandick,
Sandick, die
die toch
toch met
met zulk
zulk een
een
dig
man als
als de
deheer
heerVan
dig man
logischen
zijn Leed
Leed en
en Lief
Lief uit
uit Bantam
Bantam schreef.
schreef. Zie
Zie hier
hier
logischen zin
zin zijn
het
bewijs. Fen
Fen waarheidszoeker,
waarheidszoeker, dit
staat geloof
geloof ik
ik vast,
vast, kan
kan
het bewijs.
dit staat
zich
in eene
eene opvatting
opvattingvergissen,
vergissen, maar
maar opzettelijke
zich in
opzettelijke onwaarheid
Nuzegt
zegtdedeheer
heerVan
VanSandick
Sandick
spreken
hij natuurlijk
natuurlijk niet.
niet. Nu
spreken doet hij
in zijn
zijn even
evenaangehaald
aangehaald werk
werk (blz.
(blz. 184)
184):: «Neen,
«Neen, voorwaar,
voorwaar,
in
Menhandelt
handelt
het
eenheilig
heiligrecht,
recht, het
hetrecht
rechtder
derkritiek
kritiek I1 Men
het isis een
toch in
in den
dengeest
geestvan
vanMultatuli,
Multatuli,alsalsmen
menook
ookhier
hierde
dewaarheid
waarheid
toch
En bij
bijhet
hetzoeken
zoekennaar
naarde
dewaarheid
waarheidbij
bij door
doorden
den Waal.,
Waarzoekt.» En
heidszoeker vermelde
vermelde waarheden,
waarheden, vischt de
de heer
heer Van
VanSandick
Sandick
heidszoeker
in
in het
hetvoorbijgaan
voorbijgaan een
eenpartijtje
partijtje opzettelijke
uit
opzettelijke onwaarheden
onwaarheden uit
den Max
Max Havelaar
Havelaar op.
op. De
Deheer
heerVan
VanSandick
Sandickdan
danconstateert
constateert
den
ter loops,
loops, dat
datMultatuli's
Multatuli'sbeweringen
beweringen::
ter
dat hij
hij sedert
sedert jaren
jaren op Lebak
Lebak het
het oog
ooggehouden
gehoudenhad
had;
dat
;
dat hij
hij in
in zijn
zijn uitgestrekte
uitgestrekte afdeeling
afdeeling dorpen
dorpen bezocht
bezocht die
die 20
20
dat
dat Regent
Regent of
ofKontroleur
Kontroleur het
het
uren verwijderd
verwijèlerd waren,
uren
waren, zonder
zonder dat
wisten
wisten;;
dat hij
hij die
die dorpen
dorpen geheel
geheelalleen,
alleen,zonder
zondergeleide
geleidebezocht
bezocht;
dat
;
hij de
dedorpelingen
dorpelingenhoorde
hoordeenenhunne
hunneklachten
klachtenonderzocht
onderzocht
dat hij
dat nog
nogwel,
wel,waar
waardedeklagers
klagersniet
nietanders
anders
zonder helper,
helper, en
en dat
zonder
spraken dan
der bergen,
bergen, de
debasa
basagoenoeng
goenoeng;;
spraken
dan het bizonder idioom der
ongeloofwaardig zijn,
zijn, terwijl
terwijl het
hetberuchte
beruchteravijn
ravijn niet
niet bestond.
bestond.
ongeloofwaardig
al het
het ter
ter zake
zakedoor
doorMultatuli
Multatuli ininden
denMax
MaxHavelaar
Havelaar
Van al
Van
dood van
van Carolus
Carolus
verhaalde omtrent
vergiftiging en den
den dood
verhaalde
omtrent de
de vergiftiging
duszoo
zoowat
watniets
nietswaar,
waar,zooals
zooalsdede
Bantamschetijdgenoot
tijdgenoot
is dus
Bantamsche
aantoont. En
En zijn,
zijn, in
in dat
datboek
boekmet
metzooveel
zooveelgewichtigheid
gewichtigheid
ons aantoont.
voorgedragen argumenten
argumenten::
voorgedragen
dat men
men te
te doen
doen had
hadgehad
gehadmet
meteen
eenkwaal
kwaal(I)
(l)die
die«zich
«zichop
op
dat
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eenmaal» openbaarde
openbaarde en den
den dood
doodveroorzaakte
veroorzaakte «in
«in weinige
weinige
uren» ;
uren»;
als men
men nog
noggister
gistergezond
gezondtetepaard
paardzat
zatenenheden
hedensterft,
sterft,
dat als
dat
geen leverabsces
leverabsces isis;
dit geen
;
hebben niet
niet de
deminste
minstewaarde,
waarde,omdat
omdatzezeopop
opzettdijke
hebben
opzettelijke
berusten.
onwaarheden berusten.
Maar kan
kan dit
ditalles
allesons
onseigenlijk
eigenlijkwel
welverbazen
verbazenininiemand,
iemand,
Maar
zulk een
een «verkwikkenden
«verkwikkend en afkeer
afkeer van
van liegen»
liegen» had
had en
en zoo
zoo
die zulk
«getoond had
had de
de waarheid
waarheid zelve
zelve boven
bovenalles
allesteteschaften,»
schatten,» dat
dat
«getoond
«Wat drommel,
drommel, 't't is
is de
deschuld
schuldvan
vandedewaar,
waarhij eens
eens schreef:
schreef: «Wat
hij
heid zelf,
zelf, die
die er
er dan
dan ook
ookmeestal
meestal zoo
zoosimpel
simpel en
ennuchter
nuchter uit
uit
heid
nu en
en dan
dan
ziet, dat
dat men
men een
eentrappist
trappist moet
moet wezen,
wezen, om
om niet
niet nu
ziet,
haar te verwaarloozen
verwaarloozen voor
voor een
eenbeetje
beetjeopgeschikte
opgeschikte leugen.»
haar
(Br. aan
aan Ds.
Ds.Francken,
Francken, Verspreide
Verspreide stukken
stukken blz.
blz. 7); die in den
(Br.
Max Havelaar
Havelaar (blz.
vraagt of
of het
het zijn
zijn schuld
«dat de
de
schuld is «dat
Max
(blz. 297) vraagt
waarheid om
vinden zoo
zoo vaak
vaak het
hetkleed
kleed moet
moet
waarheid
om toegang
toegang te
te vinden
borgen van
van 'cle
'de leugen»
leugen» en
die beweerd
beweerd heeft
heeft (Idee
(Idee 527)
527) dat
dat
borgen
en die
een schrijver
schrijver de
een~
een
de waarheid
waarheidniet
nietgeven
geven mag
mag «zooals
«zooals ze
ze is,
is, een,
enkort.
kort. Hij
Hijmoet
moethaar
haar kleuren,
kleuren, opsieren,
opsieren, aankleeden
aankleeden ...
voudig en
...
dat is,
is, met
met ëén
éénwoord,
woord,hijhijmoet
moethaar
haartot
totleugen
leugenmaken».
maken».
dat
Rock, die
dieleugens
leugenstot
totwaarheden
waarhedenschreeuwde,
schreeuwde, wordt,
wordt,
Vogel Rock,
zooals
men
ziet,
bij
wijze
van
zandlooper,
soms
omgedraaid
zooals men ziet, bij wijze van zandlooper, soms omgedraaid
onder~
en
Multatuli «affecteert»
«affecteert» zelfs
zelfs niet
niet te
te weten,
weten, dat
datereronder.
en Multatuli
scheid
tusschenleugen
leugenenenfantasie
fantasie1 I. ...
scheid isistusschen
..
Dit alles
alles ter
ter wille
willevan
vanhet
hetpermanente
permanentezelfpleidooi
zelfpleidooi1 1
Hoe verantwoordt
verantwoordt Multatuli
die hem
hem in
in het
het open.
openMultatuli zich
zich op
op die
baar toegeworpen
toegeworpen beschuldiging
beschuldiging van
van ook
ook ditmaal
ditmaal te
te hebben
hebben
baar
gelogen?
Hij
schreef een artikel
artikel in de
de Nieuwe
RotterdammerCourant
Courant
Hij schreef
Nieuwe Rotterdammer
21 Februari
Februari 1861
1861 (en
(entetevinden
vindenin
inde
de Brieven,
Brieven, deel
deel Minne.
Minne.
van
van 21
brieven~tijd
e. v.)
v.)
brieven,tijd1861
1861 blz.
blz. 22
22 e.
Het luidt
luidt aldus:
aldus:
«Eerst
in gelegenheid.
gelegenheid ...
was ik
ik in
..
eEerst voorgister was
Wanneer
schrijver van
het stuk
stuk in
in de
de N.
R. C.
van den
den 31en
31en
C. van
N. R.
Wanneer de
de schrijver
van het
Januari
heeft bekomen
bekomenuit
uitden
denmond
monddes
desgeneesheers
geneesheers
Januari zijne
zijne inlichtingen heeft
benikikgeneigd
geneigdhem
hem
die
den voorganger
voorganger van
van Havelaar
Havelaar behandelde,
behandelde, ben
die den
vertrouwen
schenken;; want ook
ook bij
bij mij
mijisisdedegeloofwaardigheid
geloofwaardigheidvan
van
vertrouwen te
te schenken
Heb ikikininmijn
mijnboek
boekhet
het
Dr.
Bensen verheven
verheven boven
boven allen
allen twijfel.
twijfel. Heb
Dr. Bensen
tegendeel
gezegd? IkIkheb
hebgezegd,
gezegd,enenditdit
herhaalikik:
«degeneesheer
geneesheer
tegendeel gezegd?
herhaal
: wzle
die
Havelaars voorganger
voorganger behandelde,
kan een
een zeer
zeerbekwaam
bekwaam mensch
mensch
die Havelaars
behandelde, kan
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geweest zijn,
zijn, en
geweest
en evenwel
evenwelzich
zichvergist
vergist hebben
hebben in
inde
debeoordeeling
beoordeeling der
der
het
verschijnselen
verschijnselenbij
bij Slotering's
Slotering'sdood,
dood, onvoorbereid
onvoorbereidals
alshij
hij was
was op het
vermoeden van misdaad.»
vermoeden
misdaad.»
lk heb
Ik
meer dan
danooit
ooitredenen
redenenom
omden
denvoorganger
voorgangervan
vanHavelaar
Havelaar
heb thans meer
voor vergiftigd
te houden,
voor
vergiftigd te
houden, —
- doch,
doch, waarom
waarom heeft
heeft men
men het
het lijk
lijk niet
niet
opgegraven?
Een wetenschappelijk
wetenschappelijk onderzoek
misschien alle
alle ver,
ver.
opgegraven ? Een
onderzoek zou
zou misschien
schil van
schil
van lezing
lezing over
over de
de geschiedenis
geschiedenis der
derziekte
ziekteoverbodig
overbodigmaken.
maken.
voor een
eenoogenblik
oogenblik aan
aan dat
dat de
de loop
loopder
derziekte
ziekte anders
anders is
is
Ik
neem voor
Ik neem
geweest dan
geweest
dan de
de weduwe
weduweaan
aanHavelaar
Havelaar mededeelde,
mededeelde, ja
ja ik
ik wil
wil verder
verder
stellen dat
dat dedenatuurlijke
natuurlijkedood
doodvan
vandiens
diensvoorganger
voorganger kon
kon
gaan,
gaan, en
en stellen
bewezen
worden, dan
dan zou
zou dit
dittoch
tochniet
nietwegnemen
wegnemen dat
datHavelaar
Havelaar alle
alle
bewezen worden,
vroegere welwillende
welwillende consideratiën
omtrent den Regent
Regent van
van Lebak
Lebak ter
ter
vroegere
consideratiën omtrent
zijde stelde
stelde van
zijde
van het
het oogenblik
oogenblik af,
af, dat
dater,
er, hoe
hoeongegrond
ongegrond dan
dan ook,
ook,
sprake was
was van
sprake
van levensgevaar
levensgevaar; ; —
- dat
dat hij
hij zachtmoedig,
zachtmoedig, toegevend
toegevend en
en
hulpvaardig
hij meende
meende de
de sterkste
sterkste te
te zijn
zijn;; dat
dathij
hij
hulpvaardig isis geweest
geweest zoolang
zoolang hij
streng werd
werd en
en onverbiddelijk,
der weduwe
weduwe hem
hem
streng
onverbiddelijk, toen
toen het
hetvermoeden
vermoeden der
hetgevolg
gevolgwezen
wezen
kon
van
onverbiddelijke
streng.
voorspiegelde wat
wat het
kbn
van
diedie
onverbiddelijke
streng%
heid. Havelaar
heid.
Havelaar was
was excentriek.
excentriek. Men
Men leze
leze het
het boek
boeknog
nogeens
eensover,
over, en
en
af of
ofik,
ik,over
overhet
hetgeheel,
geheel,onwaarheid
onwaarheidkan
kanhebben
hebbengesproken,
gesproken,
vrage zieh af
vrage
tenzij er
er tevens
zij in de
tenzij
tevens onwaarheid
onwaarheid zij
de herhaalde
herhaalde betuiging
betuiging., «dit
«dit of
ofdat
dat
stuk
voor mij?»
mij ?» Welnu,
Welnu, diårvan
dáárvan kan
kanmen
menzich
zichovertuigen.
overtuigen. Ik
Ikben
ben
stuk ligt voor
bereid iederen
iederen belangstellende
belangstellende inzage
inzage te
te geven
geven in
inde
debescheiden,
bescheiden, die
die
bereid
ik aanhaal
aanhaal in mijn
mijn boek.
boek. Die
Die bescheiden
bescheiden zijn
zijn grootendeels
grootendeels in
inafschrift
afschrift
denGouverneur,Generaal
Gouverneur.Generaal in
in
overgelegd
overgelegd bij
bij de
debekende
bekendememorie
memorie aan
aan den
ruste; ; ik
weet, dat ik
ik de
de waarheid
waarheid heb
heb gezegd.
gezegd. DeDeziektegeschiedenis
ziektegeschiedenis
ruste
ik weet,
mij niet.
niet. lkIkheb
hebtetebewijzen
bewijzen:: «dat
«dat
Havelaar's voorganger
voorganger regardeert
regardeert mij
van Havelaar's
die voorganger
voorganger trachfte
trachtte misbruiken
misbruiken te keer
keer tetegaan
gaan;;
hij daarover
daarover (blijkens
(blijkenseigenhandige
eigenhandigenota's)
nota's)herhaaldelijk
herhaaldelijkmet
metden
den
«dat hij
Resident van
van Bantam
Bantam had
hadgesproken
gesproken;
Resident
;
«dat zijne
hem voor vergiftigd
vergiftigd hield;
hield;
mclat
zijne omgeving
omgeving hem
«dat dit vermoeden
vermoeden in
inverband
verbandwerd
werdgebracht
gebracht met
metzijne
zijneplichtsver,
plichtsver.
vulling
vulling;;
eclat
uit
«dat de
de controleur
controleur Verbrugge
Verbrugge zijn
zijn plicht
plicht deed
deed met
metschroom,
schroom, uit
vrees voor
;
voor vergiftiging
vergiftiging;
«dat Havelaar
Havelaar integendeel
energie zijn
zijn plicht
plicht deed,
deed,juist
juisttoen
toenen
en
integendeel met energie
er sprake
sprake was
was van
van vergiftiging.»
vergiftiging.»
omdat er
Maar
dat alles
alles roert
roert men
men niet
nietaan
aan1I
Maar dat
Nu het
..
het stuk
stuk van
van den
den heer
heer Lion.
Lion ..•
Rotterdam, Hotel
Hotel Weimar,
Weimar, 19
19Febr.
Febr. 1861.
Rofterdam,
Multatuli.

zijn gewone
gewonewijze
wijzedus,
dus,praat
praatMultatuli
Multatulilangs
langsde
dezaak
zaak
Op zijn
met phrases
phrases ronflantes,
ronflantes, en
enkrijgen
krijgenwe
wewEer
wêergeweldigen
geweldigen
heen met
onzin te
te hooren.
hooren.
Geen enkel
enkelder
derininhet
hetstuk
stukvan
vanzijn
zijnterechtwijzer
terechtwijzergestelde
gestelde
dezijne
zijneweerspreken,
weerspreken, bestrijdt
bestrijdthij
hij;; alleen
alleen houdt
houdt
welkealalde
feiten, welke
zonder eenig
eenigbewijs
bewijsaan
aantetevoeren,
voeren,zijne
zijnebeschuldiging
beschuldigingvan
van
hij, zonder
vergiftiging vol. Hij
Hij erkent
erkent dus
dusstilzwijgend,
stilzwijgend,dat
datzoowat
zoowatalles
alles
vergiftiging
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wat
hij ter
ter zake
zakeininden
den
Max
Havelaarschreef
schreefomtrent
omtrent de
de
wat hij
Max
Havelaar
omstandigheden
waarop zijne beschuldiging
beschuldiging berust,
berust, verzonnen
verzonnen
omstandigheden waarop
is.
En ininplaats
plaatsvan
vanden
denonbekenden
onbekendenschriiver,
schrijver, door
doortegens
tegen.
is. En
spraak,
te houden
houden om
omzijn
zijnnaam
naamtetenoemen,
noemen,
spraak, aan
aan diens
diens belofte te
door hem
hem in
in
wordt de
wordt
de gewezen
gewezen Serangsche
Serangsche dokter
dokter Bensen
Bensen door
stroop en honing
stroop
honing geconfijt.
geconfijt.
Praatjes,
praatjes krijgen
hooren:: de
de
Praatjes, niets
niets dan
dan praatjes
krijgenwe
we weer
weer te hooren
geloofwaardigheid
Dr. Bensen
Bensenisisbij
bijhem
hem«verheven
«verheven boven
boven
geloofwaardigheid van Dr.
allen twijfel»;
allen
twijfel»; hij
hij heeft
heeft «thans
«thans meer
meer dan
dan ooit
ooitredenen
redenen (welke
(welke
natuurlijk weer
weer niet worden
natuurlijk
worden vermeld)
vermeld) om
omden
denvoorganger
voorgangervan
van
Havelaar voor
voor vergiftigd
Havelaar
vergiftigd te houden,
houden, —
- doch
dochwaarom
waarom(vraagt
(vraagt
hij),
heeft men
men het
het lijk
lijk niet
nietopgegraven?
opgegraven? een
eenwetenschappe,
wetenschappe.
hij), heeft
lijk onderzoek
zou misschien
alle verschil
van lezing over
lijk
onderzoek zou
misschien alle
verschil van
over de
de
geschiedenis
der ziekte
ziekte overbodig
overbodig maken.»
maken.» Hierna
Hierna wordt
wordt er
er
geschiedenis der
iets besproken
besproken dat
dat heelemaal
heelemaal niet
niet aan
aan de
de orde
orde is,
is,doch
dochwaarbij
waarbij
hij kans
hij
kans ziet
ziet zich
zich zelven,
zelven, als
als naar
naar gewoonte,
gewoonte, op
op tetehemelen.
hemelen.
Immers we vernemen
vernemen den vervaarlijken
vervaarlijken onzin,
dat hij
hij «Ale
«alle
onzin, dat
vroegere
welwillende considerafiën
consideratiën omtrent
omtrent den
den Regent
Regent van
van
vroegere welwillende
af, dat
dater,
er, hoe onge,
ongel
Lebak ter
zijde stelde
stelde van
van het
het oogenblik
oogenblik af,
Lebak
ter zijde
dan ook
ook (11),
sprake was
was van
vanlevensgevaar»;
levensgevaar»; dat
dat hij
hij
grond
grond dan
(!!), sprake
vroeger, toen
hij meende
meende de
desterkste
sterkste te
te zijn,
zijn, tegenover
tegenover den
den
vroeger,
toen hij
Regent zacht,
zacht, toegevend
en hulpvaardig
hulpvaardig was
was en,
en, —
- men
men lette
lette
Regent
toegevend en
detegenstelling
tegenstellingenendedelogika!
logika streng
1 strengenenonverbiddelijk
onverbiddelijkwerd
werd
op de
op
grond van
van .. ..
een vermoeden
van en
eninlandsche
inlandsche dame!
dame I
op grond
. . een
vermoeden van
niet teteslikken
slikkenpilpilwordt
wordtverguld
vergulddoor
doordedebijvoeging
bijvoeging:
Deze niet
:
«Havelaar was
was excentriek».
excentriek».
«Havelaar
zijn vraag
vraag of
ofhij
hij«over
«overhet
hetgeheel»
geheel»0 (11)
onwaarheidkan
kan
Op zijn
1) onwaarheid
zij inindedeherhaalde
herhaalde
hebben gesproken,
gesproken, tenzij
tenzij er
er onwaarheid
onwaarheid zij
hebben
ofdat
datstuk
stukligt
ligtvoor
voormij
mij?»
moethet
hetantwoord
antwoord
betuiging:: «dit of
betuiging
?» moet
Waarheid onmeedogend
onmeedogend
luiden:: dat
dat hij
hij meer
meerdan
danéén
éénBarbertje
Barbertje Waarheid
luiden
vermoord heeft,
heeft, zoodat
zoodat we
we reden
reden hebben
hebben heel
heelvoorzichtig
voorzichtig tete
vermoord
zijn en
en de
de vóór
vóórhem
hemliggende
liggendestukken,
stukken,zoo
zoo
nietals
als«fancy»
«fancy»
zijn
zijzijniet
tooneele verschenen,
verschenen, vermoedelijk
vermoedelijk niet
niet bewijzen,
bewijzen, hetgeen
hetgeen
ten tooneele
hij er
er uit
uitbewezen
bewezenwil
wilhebben,
hebben,referte
r~ferte
bijv.aan
aandedeverklaringen
verklaringen
hij
bijv.
van Verbrugge,
Verbrugge, omtrent
omtrent de
de omkooping
omkooping van
van den
den Régent
Régent van
van
van
Lebak en aan
aan «het
«het gevoelen
gevoelen van
de omgeving.»
omgeving.» Wij
Wij weten
weten
Lebak
van de
het toch,
toch, Multatuli
Multatuli heeft
heeftabsoluut
absoluutgeen
geenbegrip
begripvan
vanbewijs,
bewijs,
het
althans «affecteert»
«affecteert» hij het.
het.
althans
Verder doet hij
hij in
in zijn
zijn stuk
stukweer
weererg
ergvogel,Rockerig,
vogel-Rockerig, door
door
Verder
ook thans
thans tetegillen
gillen:
«Ik
weet
dat
ik
de
waarheid
heb
gezegd.»
: «Ik weet dat ik de waarheid heb gezegd.»
MeeT gemoedelijk
gemoedelijk dus
dusdan
danovertuigend
overtuigend1I
Meer

DE VERGIFTIGING
VERGIfTIGING VAN DEN
DENASSISTENT,RESIDENT.
ASSISTENT.RESIDENT.

79

En
hij, die
diezich
zichniet
nietontzien
ontzienheeft
heeftininden
denMax
MaxHavelaar
Havelaar
En hij,
openlijk
verklaren: : «Carolus
dat boek
boek
openlijk te
te verklaren
«Carolusisis vermoord»
vermoord» en
en in
in dat
allerlei
onware
omstandigheden
te
vermelden
om
toch
maar
te
allerlei onware omstandigheden te vermelden om toch maar te
doen gelooven,
gelooven, dat
datdiens
diensziektegeschiedenis
ziektegeschiedenis vergiftiging
vergiftiging was,
doen
verbijsterend1):
1): «De
«Deziektegeschiedenis
ziektegeschiedenis
vervolgens (het
(hetisisverbijsterend
zegt vervolgens
van
Havelaars voorganger
hij (Mul,
(Mulvan Havelaars
voorganger regardeert
regardeertmij
mij niet»,
niet», want hij
had, beweert
beweert hij,
hij, slechts
slechts tetebewijzen
bewijzen:
tatuli) had,
:
dat
zijne omgeving
omgeving Carolus
Carolus voor
vergiftigd hield
hield 1;
dat zijne
voor vergiftigd
;
dit vermoeden
vermoedenininverband
verbandwerd
werdgebracht
gebrachtmet
met zijn
zijn plichts,
plichtsdat dit
vervulling;;
vervulling
dat
controleur Verbrugge
Verbrugge zijn
zijn plicht
plicht deed
deedmet
metschroom,
schroom,
dat de controleur
vrees voor
voor vergifiiging
vergiftiging 2;
uit vrees
2;
DAT
HAVELAAR INTEGENDEEL
INTEGENDEEL MET
MET ENERGIE
ENERGIE ZIJN
ZIJN PLICHT
PLICIIT DEED,
DEED,
DAT HAVELAAR
JUIST TOEN
TOEN EN
EN OMDAT
OMDAT ER
ER SPRAKE
SPRAKE WAS
WAS VAN
VANVERGIFTIGING.
VERGIFTIGING. 3.
JUIST

allesroert
roertmen
men niet
nietaan
aan I»
I» roept
roept hij
hij verongelijkt
verongelijkt uit.
uit.
«Maar dit alles
Er
met zulk
zulkeen
eenman
maneenvoudig
eenvoudigniet
nietteteredeneeren!
redeneeren 1...
Er is met
De meeste
meeste gevallen
gevallen van
van gemis
gemis aan
aan logika
logika bij
bijMultatuli
Multatuli
werken
prikkelend, soms
zelfs tergend.
tergend. Maar
Maar zie
zie hier
hier voor
voor
werken prikkelend,
soms zelfs
afwisseling
er een
een dat
dat tot
totvroolijkheid
vroolijkheidstemt.
stemt.
afwisseling er
Multatuli was,
weten, tot
tot ver
ver over
overde
deooren
ooren ver,
verMultatuli
was, zooals
zooals we weten,
43. Dat
Datwas
waseen
een
liefd op
op een
een 22jarig
22jarig meisje.
meisje. Hij
Hij zelf
zelf was
was 43.
liefd
vervelende omstandigheid,
omstandigheid, te
meer omdat
omdat de
de laatste
laatste 77jaren
jaren
vervelende
te meer
niet medegewerkt
medegewerkt hadden
hem te
te verjeugdigen
verjeugdigen en
en te
te
niet
hadden om
om hem
adoniseeren. Toch
Toch wilde
wildehijhijbijbijhet
hetbalzen
balzengaarne
gaarnejong
jongschijnen,
schijnen,
adoniseeren.
het doen
doen voorkomen
voorkomenofofhijhijbest
bestzijn
zijnpartij
partijkon
konmedeblazen.
medeblazen.
het
Let eens
eens op,
op,hoe
hoededelogika
logika
kurkentrekkervormaanneemt
aanneemtI I
Let
denden
kurkentrekkervorm
«In dat
dat stuk,
stuk, schrijft
schrijft hij
hij aan
aan zijn
zijn geliefde,
geliefde, staat
staat dat
dat ikikjong
jong
«In
ben. Maar
Maar ook
dàt isis niet
niet onwaar.
onwaar. Ik
Ik ben
benzoo
zoojong
jongals
alsgij.
gij.
ben.
ook dit
Mijn
nieuw en
en fris
fris als
als 't uwe.
uwe. Mijn
Mijn lichaam
lichaam moge
moge
Mijn gemoed
gemoed is
is nieuw
nader staan
krijgen we
we een
eensier,
sier#
nader
staan aan
aan de'
de- ontbinding,
ontbinding, -— en
en nu krijgen
lijke, oratorische
oratorische krul,
krul, die
dieons
ons
haarvalse,vertigineuse,draai
valse#vertigineuse#draai
lijke,
inin
haar
een
oogenblik benevelt
benevelt —
- 't is niet
niet ouder
ouder dan
dantoen
toenikikkorter
korter
een oogenblik
had». En
doodleuk vervolgt
vervolgt hij
hij:: «wordt
«wordt de
delente
lente oud
oud
En doodleuk
geleefd had».
omdat
haar veel lentes
lentes voorafgingen
voorafgingen?? Is
Is niet
nietelke
elkenachtegaal,
nachtegaal,
omdat haar
bode? Zou
Zoumen
menkunnen
kunnen
weer de nachtegaal,
nachtegaal, de bode,
dezelfde bode?
weer
bode, dezelfde
zeggen,
worden. oud
oud die
die diertjes?»
diertjes?»
zeggen, «ze
«ze worden
1.
de verklaring
verklaring van
van «de
«de omgeving»
omgeving» niet
nietblijkt.
blijkt.
Hetgeen uit de
1. Hetgeen
2. Ja.
maar alleen
uitsluitend omdat
omdat hij
hij «eenige
«eenige steun»
steun» was
wasvan
vanzijn
zijnzusters
zusterstete
Ja, maar
alleen en uitsluitend
2.
Batavia. anders
hij als
als zijn
zijn chef
chef«den
«dengiftdood
giftdoodgetrotseerd.»
getrotseerd.»
Batavia,
anders had
had hij
3. Dié fancy
kenn~n we
we1I
fancy kennen
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Ach! ach wat een naïve man, die niet
niet wist
wistdat
datde
denachtegaaltjes
nachtegaaltjes
hij zelf,
zelf,die
dieop
opdat
dat
elk jaar
jaar één
jaar ouder
worden, net
net als
als ...
elk
één jaar
ouder worden,
... hij
oogenblik 43
43 nachtegaaljaartjes
nachtegaaljaartjes telde!
niet wist
wist dat
dateen
een
oogenblik
telde ! die niet
43jarig nachtegaaltje
nachtegaaltje niet
niet meer
meer zoo
zoo zang,
zang43jarig
niet meer
meer zoo
zoo vief,
vief, niet
lustig
is als
als het
hetjeugdige
jeugdigenachtegaaltje,
nachtegaaltje, waarvan
waarvan Boccacio
Boccacio ons
ons
lustig is
zijn Decamerone
Decamerone vertelt
vertelt!1 (Nouvelle
IV, cinquième
cinquièmeJournée).
Journée).
in zijn
(Nouvelle IV,

Multatuli zou
zou het
hetbijbijbovenstaande
bovenstaandeprachtige
prachtigeverdediging
verdediging
Multatuli
laten.
niet laten.
Toen Busken
Busken Huet,
Huet, na
nade
deaanvallen
aanvallenop
opden
denMax
MaxHavelaar,
Havelaar,
bij den
den schrijver
schrijver daarvan
daarvan aandrong
aandrong op
op openlijke
openlijketegenspraak,
tegenspraak,
bij
had Multatuli
Multatuli de
de brutaliteit
brutaliteit teteantwoorden
antwoorden:: aWat
«Wat moet
moet ik
ik
had
betoogen, bewijzen?
is weersproken
weersproken (en
(en ikikdenk
denk
betoogen,
bewijzen ? Één
Ëén feit
feit is
terecht). Mijn
Mijn voorganger
voorganger isis niet
nietdenzelfden
denzelfden dag,
dag, maar
maar (ik
(ik
terecht).
mij
meen) den
den volgenden
volgenden morgen
morgen gestorven.
gestorven. Hierin
Hierin heb
heb ik
ikmij
meen)
vergist.
Overigens isis::
vergist. Overigens
Ie.
Niemandopgekomen
opgekomentegen
tegenmijne
mijnebeweringen
beweringen;
le. Niemand
;
2e.
De
hoofdzaak
toegestemd».
2e. De hoofdzaak toegestemd».
slaat nb.
nb. op
ophet
hetboven
bovengeciteerde
geciteerde stuk
stuk uit
uit de
de Nieuwe
Dit slaat
Multatuli zich niet
niet heett
heettkunnen
kunnenvex.,
verRotterdammer, waarop
waarop Multatuli
Rotterdammer,
antwoorden;
zijn waarheidsliefde
waarheidsliefde op
op de
demeest
meestpertinente
pertinente
antwoorden ; dat zijn
wijze
in twijfel
twijfel trekt,
trekt, en
endat
datalsalsdoodsoorzaak
doodsoorzaakvan
vanCarolus
Carolus
wijze in
lever~absces.
aangeeft lever,absces.
aangeeft
Maar nog
zou hij
hij niet
nietuitscheiden.
uitscheiden.
Maar
nog zou
151 van
van de
de uitgaaf
uitgaaf van
van 1875
1875 van
van den
den Max
Max Have
Have~
In
noot 151
In noot
laar, welke
welke met
met den
den gewonen
gewon enbluf
blufbegint
begint:
«ikmeen
meentetekunnen
kunnen
laar,
: eik
bewijzen
het aantal
aantal vergiftigingen
vergiftigingen—- ook
ookininEuropa
Europaschrik,
schrikbewijzen dat het
I, doch
doch ik
ikbewaar
bewaar dit
dittreurig
treurigbetoog
betoogvoor
vooreen
een
barend groot
barend
groot is ',
andere
plaats» (welke
(welke natuurlijk
natuurlijk nooit
nooit aan
aan de
de beurt
beurt komt!)
komt 1)
andere plaats»
geeft
hij, naar
naar gewoonte,
gewoonte, een
eengeheel
geheelverdraaid
verdraaid overzicht
overzicht van
van
geeft hij,
de kwestie.
kwestie. En
En ofschoon
ofschoon hij
hij geen
geenenkelen
enkelengrond
grondaanvoert
aanvoertom
om
te bewijzen
bewijzen dat
dat het
hetdede
officiervan
vangezondheid
gezondheidBensen
Bensenzelf
zelf
te
officier
zou
zijn geweest,
geweest, die
die hem
hem in
in de
de Nieuwe Rotterdammer
Rotterdammer zoo
zou zijn
op
de
vingers
tikte,
(de
gansche
vorm
van
den brief
brief toont
toont
op de vingers tikte, (de gansche vorm van den
1. Vergiftiging
Vergiftiging schijnt
schijnt bij
bij Multatuli
Multatuli een
een waanvoorstelling
waanvoorstelling te
te zijn
zijngeworden.
geworden. caoen
«Toen
H., zegt
zegt Marie
MarieAnderson,
Anderson, (Uit
(UitMultatuli's
Multatuli'sLeven
Levenblz.
bi:.23)
23)overleden
overleden was
wasen
enDekker
Dekker
H.,
naar Holland,
Holland, om
om bij
bij de
de begrafenis
begrafenis te
zijn van
den man,
man, aan
aan wien
wien hij,
hij, après
après tout,
tout,
naar
te zijn
van den
gedachte, dat
dat mevr.
mevr. H.
H. haar
haar
verplicht was, kwam
kwam hij
hij zonder
zonder eenig
eenig bewijs
de gedachte,
bewys op de
veel verplicht
mij teteWiesbaden
Wiesbadentetekennen.
kennen.I lij
lIijhad
hadeenigen
eenigen
man vergiftigd
vergiftigd had,
gaf die
die suspicie
suspiciemij
man
had, en gaf
VAL gelezen,
dacht nu
nu iiberhaupt,
überh;aupt, dat
dat er
erveel
veelmeer
meer
tijd
voren den
den geheelen
geheelen PITA
PITAVAL
gelezen, en dacht
tijd te voren
waarvan onze
onze wijsheid
wijsheid droomt.»
droomt.»
vergiftigingen en
moorden voorkomen,
voorkomen, dan waarvan
vergiftigingen
en moorden
blz. 24
24 vertelt
vertelt Marie
Marie Anderson
Anderson nog
nogheel
heelwat
watergers
ergersvan
vanMultatuli
Multatuliter
terzake
zakevan
van
Op blz.
vergiftigingswaan.
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daarentegen duidelijk
Dr. Bensen
Bensen ererdedeschrijver
schrijverniet
niet
daarentegen
duidelijk aan
aan dat
dat Dr.
officier van gezondheid
schrijft hij
hij:: 0:De
«De officier
gezondheidBensen
Bensen
van kan zijn), schrijft
na het
hetverschijnen
verschijnen van
van den Havelaar,
Havelaar, in
in de
de N. Rotterdam,
Rotterdamheeft na
sche Courant
Courant meegedeeld dat de
deheer
heerCarolus
Carolusna
na z'n
z'n terugkomst
terugkomst
van
Parang~Koedjang niet
niet 0:weinige
«weinige uren»
uren» geleefd
geleefdhad,
had,maar
maar
van Parang,Koedjang
- ik meen
meen —
- twee dagen
dagen (altijd onwaarheid
onwaarheid;; het
het moet
moetzijn
zijn
nog —
minstens
dagen). IkIkneem
neemdeze
dezegetuigenis
getuigenisvan
vanden
denheer
heer
minstens 99 dagen).
Bensen, dien
dien ik
ik voor
voor'n'nachtenswaardig
achtenswaardig man
man houd,
houd, onvoor,
onvoorBensen,
waardelijk
dat bf
Ofde
deweduwe
weduwezich
zichvergist
vergist
waardelijkaan,
aan, en
en erken
erken alzoo
alzoo dat
heeft,
Of
dat
ik
haar
verkeerd
had
verstaan,
Of
dat
in
1859
heeft, •bf dat ik haar verkeerd had verstaan, ZA dat in 1859
toen ik
ik den
den Havelaar
Havelaar schreef,
schreef, m'n
m'n geheugen
geheugen mij
mij bedroog.
bedroog. De
De
toen
terechtwijzing van
heer Bensen
Bensen isis mij
mij tetemeer
meerwelkom,
welkom,
terechtwijzing
van den heer
Ie
omdat hij
hij deze
zaak van
van
le omdat
deze aanmerking
aanmerking makende
makende op 'n'nzaak
belang stilzwijgend
stilzwijgenddedejuistheid
juistheidstaaft
staaftvan
vanm'n
m'n
ondergeschikt (1)
(1) belang
opgaven
omtrent de
de hoofdzaken
in het
hetalgemeen
algemeen (1)
opgaven omtrent
hoofdzaken in
2e. omdat
omdat hij
een stuk,
stuk,dat
datblijkbaar
blijkbaarbestemd
bestemd isisde
dedoor
door
hij in een
mij behandelde
behandelde voorvallen
voorvallen aan
aan de
de stipte
stipte waarheid
waarheid te
te toetsen
toetsen
mij
leverabscesin
bijzonder.
dan?)
op't'tleverabsces
terugkomt op
in' t 't
bijzonder.
(1?(1?
EnEn
hethet
slotslot
dan?)
niet terugkomt
Indien ooit
ooit 'n
dementi op
z'n plaats
plaats ware,
ware, zou
zou het
het hier
'n demenfi
op z'n
Indien
J» (11)
(1 J)
geweest
zijn1»
geweest zijn
Het isisgewoon
gewoonverbijsterend
verbijsterend1J Doch
Doch weer
weer isishet
hetMultatuli
Multatuli
zelf die
die ons
onsgelukkig
gelukkig te
te hulp
hulp komt.
komt. InInIdee
Idee302
302lezen
lezenwe
we::
zelf
is geen
geeneer
eerte te
behalen
aaneen
een
tegenstander
zonderkarakter.
karakter.
Er is
behalen
aan
tegenstander
zonder
vernietigend artikel
artikel van
van den
den tijdgenoot
tijdgenoot in
in de
de Nieuwe
Het vernietigend
Rotterdammer zou later
later voor
voorMultatuli
Multatuliweer
weereens
eenseen
eenwelkome
welkome
Rotterdammer
aanleiding
zijn om
om een
eenachtenswaardig
achtenswaardig man
man een
een klad
klad aan
aan tete
aanleiding zijn
wrijven. Ditmaal
Ditmaal was de
de gelukkige
gelukkige uitverkorene
uitverkorene Dr.
Dr.Bleeker.
Bleeker.
wrijven.
In
de Brieven,
(Laatste periode
periode blz.
blz. 147), vinden
Brieven, (Laatste
vinden we een
In de
schrijven
Multatuli, waarin
waarin dit voorkomt:
«Dr. Bleeker,
Bleeker,
schrijven van Multatuli,
voorkomt : «Dr.
hèt kommissielid
kommissielid (nl.
(nI. van
van 't eerste
het leven
leven teteroepen
roepen
hét
eerste der
der in het
K.)dat
datmij
mijop
op 't stuk van dien
d.K.)
nationale Multatuli.huldeblijken.
Multatuli,huldeblijken. d.
dokter gewezen
bezwarend, zei
me, toen
toen ik
ik hem
hem
dokter
gewezen had
had als
als zoo bezwarend,
zei me,
later
sprak,
dat
de
aanmerking
van
dien
dokter
eigenlijk
op
later sprak, dat de aanmerking van dien dokter eigenlijk op
niets» wat
wat de strekking
strekking van
van den
den Max
Max
niets neerkwam.
neerkwam. (<<Op
niets
(«Op niets»
Havelaar
zoo. Zelfs
Zelfsversterkte
versterkte ze
zemijn
mijn
Havelaaraangaat.
aangaat.Dat
Dat was
was zoo.
dat m'n
m'nvoorganger
voorgangervergiftigd
vergiftigdwas)
was)(1(11).
Bleekerzei
zei:
bewering dat
1). Bleeker
:
Och je
je moet
moetbegrijpen,
begrijpen, ieder
iederspreekt
spreekt nu
nu van
van dat
dat boek
boek (nl.
(nI.
Och
nugraag
graag
den
Max Havelaar)
Havelaar) zie
En die
die Dr.
Dr.Bensen
Bensen wil
wilnu
den Max
zie je.
je. En
Zoogaat
gaathet
hetaltijd.
altijd. Ik heb terstond
ook eens
eens genoemd
genoemd worden.
worden. Zoo
gezegd dat
dat z'n
z'n aanmerking
aanmerking niets
niets om
om 't't lijf
lijf had.
had.
gezegd
11.
II.
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't Was om
om den
den man
man aan
aan te
te vliegen.»
vliegen.:!>
't Is
weer
alles
verdraaid.
Niet
alleen dat
dat Dr.
Dr. Bleeker,
Bleeker. ver,
ver~
Is weer alles verdraaid.
alleen
moedelijk
evenmin als Multatuli,
MuItatuli, wist
wist wie
wiede
deschrijver
schrijver van
van
moedelijk evenmin
het
artikel was,
was, —- welke
welkeschrijver
schrijver overigens
overigens bereid
bereid was
was zijn
zijn
het artikel
naam
noemen, als
als men
men hem
hemzou
zoudurven
durventegenspreken,
tegenspreken, —
naam te noemen,
maar
de waarschuwing
waarschuwing van
van Dr.
Dr. Bleeker
Bleeker gold
gold niet
niethet
hetstuk
stuk
maar de
van «dien
«dien dokter»,
dokter», doch
doch wel
welden
denmoordenden
moordendenbrief
briefvan
vanLion,
Lion,
van
te vinden
vinden in
in mijne
mijne vorige
vorigebijdrage.
bijdrage.
Ook kan
kan Dr.
Dr.Bleeker
Bleekeronmogelijk
onmogelijklater
laterzoo
zooiets
ietsvan
vanhet
hetartikel
artikel
gezegd
want dan
zou hij,
hij, om
om een
eengeliefkoosde
geliefkoosde uit,
uit.
gezegd hebben,
hebben, want
dan zou
drukking
bezigen, een
een«hansworst»
«hansworst» zijn
zijn ge,
ge.
drukking van
van Multatuli
Multatuli te
te bezigen,
Het
Dr.Bleeker
Bleekerdaarentegen
daarentegen was
was een hoogst
hoogst ernstig
ernstig man.
man. Het
weest. Dr.
is de
de bekende
bekende ichtyoloog
ichtyoloog(van
(vanwien
wienMultatuli
Multatulinatuurlijk
natuurlijkweer
weer
schimpend
dat hij
hij alleen
alleen voor
voorde
devisschen
visschenleefde),
leefde),
schimpend beweert,
beweert, dat
een
kalm, bezadigd
bezadigd man,
man, die
dievan
van
apothekers bediendezich
zich
een kalm,
apothekersbediende
zeI
ven geheel
geheelgevormd
gevormd heeft
heeft tot
tot den
den bekenden
bekenden geleerde
geleerde;; iemand
iemand
zelven
dus, die
die den
denernst
ernstdes
deslevens
levenskende
kendeen
entetedegelijk
degelijk was
was om
om
dus,
den kinderachtigen
kinderachtigen onzin
onzin te
te uiten,
uiten, welken
welkenMultatuli
Multatulihem
hem in
in den
den
mond gelieft te
te leggen.
leggen.
mond
Dr. Bleeker
Bleeker is
is de
deschrijver
schrijver van
vantwee
tweebrieven
brievenaan
aanMultatuli,
Multatuli,
Hetzijn
zijntoonbeelden
toonbeelden
in den
den tijd
tijd toen
toen deze
deze Havelaardol
Havelaardol was.
was. Het
van oprechtheid,
oprechtheid, van
vanmannelijke,
mannelijke, verstandige
verstandige taal,
taal, van
van echt,
echt.
van
vriendschappelijken zin
(Bleeker was
was in
in zijn
zijnjongensjaren
jongensjareneen
een
vriendschappelijken
zin (Bleeker
makkertje van
Multatuli). In
In die
die brieven
brieven zegt
zegt hij
hij hem
hem flink
flink
makkertje
van Multatuli).
de waarheid,
waarheid, waardoor
waardoor Multatuli's
Multatuli'sijdelheid
ijdelheidwerd
werdaangetast.
aangetast.
Dus.. ". . we
we begrijpen
begrijpen waarom
waarom et
«'twas
was om
omden
denman
man aan
aan te
te
Dus
vliegen.»
De wedren
wedren der
derMultatuliaansche
Multatuliaansche «gekleurde,
«gekleurde, opgesierde
opgesierde en
en
niet bij
bij tetehouden
houden1 J
aangekleede
waarheden» is niet
aangekleede waarheden»
vragen, gedaan
gedaan ininzijn
zijncourantenartikel
courantenartikel :: waarom
waarom
Multatuli's vragen,
«men» het lijk
lijk van
van Carolus
Carolusniet
nietheeft
heeftopgegraven
opgegraven?
enininnoot
noot
«men»
? en
173
van den
denMax
MaxHavelaar
Havelaar: :waarom
waaromde
deGouverneur,Generaal
Gouverneur~Generaal
173 van
«Pahud het
lijk niet
niet heeft
heeft laten
laten opgraven?»
opgraven?» alsook
alsook de
de in
indat
dat
«Pahud
het lijk
zelfde
gedane beweringen,
beweringen, dat
dat «men
«men Havelaar
Havelaar den
den tijd
tijd
zelfde boek gedane
niet gelaten
gelaten heeft
heeft deze
deze zaak
zaak tot
totklaarheid
klaarheid te
te brengen))
brengen» en
en dat
dat
niet
lijk van
van zijn
zijn voorganger
voorganger tete
het Havelaar's
Havelaar's «voornemen
«voornemen was
was 't't lijk
doen opgraven
opgraven enenwetenschappelijk
wetenschappelijk onderzoeken,
onderzoeken, zoodra
zoodra de
de
doen
Regent
verwijderd zijn
zijn en
endiens
diensaanhang
aanhangonschadelijk
onschadelijk
Regent zou verwijderd
gemaakt»,
de, bij
bijMultatuli
Multatuligebruikelijke,
gebruikelijke, onwaardige
onwaardige
gemaakt», zijn
zijn de,
insinuaties en
en telkens
telkens voorkomende
voorkomendetastbare
tastbareonwaarheden.
onwaarheden. Hij
Hij
insinuaties
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wilde,
zooals men
men weet,
weet, geen
geenopening
openingvan
vanzaken
zakenaan
aanzijn
zijnchef
chef
wilde, zooals
den
Resident doen,
gelijk het
het zijn
zijn plicht
plicht was.
was. Immers
Immers als
als de
de
den Resident
doen, gelijk
Resident
tot Multatuli
Multatulihet
hetvolmaakt
volmaaktlogische
logischeverzoek
verzoekrichfte
richtte
Resident tot
(Max
Havelaar blz.
«de getuigen
getuigen te
te doen
doen oproepen
oproepen
(Max Havelaar
blz. 320)
320) om «de
die
zijne beschuldigingen
beschuldigingen konden
konden staven»
(blz. 324)
324)
die zijne
staven» heet
heet dit
dit (blz.
«pogingen
Havelaar te
bewegen tot
het verraden
verraden van
van de
de
«pogingen om
om Havelaar
te bewegen
tot het
arme
opzijn
zijngrootmoedigheid
grootmoedigheidvertrouwd
vertrouwdhadden,»
hadden,»
arme lieden
lieden die op
en hij
en
hij roept
roept pathetisch,
pathetisch, (met volkomen
volkomen juiste
juisteweergeving
weergevingder
der
feiten zou
Meerkerk zeggen)
zeggen):: «Arme
«Arme lieden,
die uu gewond
gewond
zou Meerkerk
lieden, die
hadt
aan de
dedoornstruiken
doornstruiken in
in de
de ravijn,
ravijn, hoe
hoe angstig
angstig zouden
zouden
hadt aan
uw
harten geklopt
geklopt hebben,
hebben, als
alsge
gedezen
dezeneisch
eischhadt
hadtkunnen
kunnen
uw harten
hooren I»
1» (blz.
(blz. 320).
320).
hooren
Multatuli
bracht beschuldigingen
beschuldigingen voor,
welke door
door geen
geen
Multatuli bracht
voor, welke
door geen
geenenkel
enkelbewijs
bewijsgestaafd,
gestaafd,
voldoend
onderzoek rijp,
rijp, door
voldoend onderzoek
ja
Hetwaren
warenbeschuldi,
beschuldi$
ja zelfs
zelfs niet
nieteens
eensgepreciseerd
gepreciseerd waren.
waren. Het
gingen
in algemeene
algemeene bewoordingen
bewoordingen gesteld
gesteld;; geen
geen enkel
enkel feit
feit
gingen in
werd vermeld,
vermeld, ook niet
niet dat
datder
derbeweerde
beweerde
vergiftiging.
vergiftiging.
Het niet
niet vermelden
vermeldenvan
vandeze
dezezaak
zaakininde
deofficiëele
officiëelemissive
missive van
van
24 Februari
Februari 1856
(bI. 304)
304) wordt
wordt in
in den
den Max
Max Have,
Have$
1856 No.
No. 88 spoed (bl.
Jaar
als een
eenopmerkenswaardige
opmerkenswaardige daad
daad van
van «omzich,
«omzich$
laar voorgesteld als
doorMultatuli
Multatulispeciaal
speciaaldedeaandacht
aandachtgevestigd
gevestigd
tigheid,» waarop
waarop door
Welezen
lezendaar
daar (blz.
(blz. 303)
303):
«Dochniet
nietoverbodig
overbodig zal
zal
wordt. We
wordt.
: «Doch
't wezen daarbij
daarbij zijn
zijn omzichtigheid
omzichtigheid te
te doen
doenopmerken,
opmerken, die
diehem
hem
woord deed
deeduiten
uitenover
overdede
pasgedane
gedaneontdekking
ontdekking(nl.
(nI.der
der
geen woord
pas
11)zijner
zijner
vergiftiging van
van Carolus)
CaroJus) om
omniet
niethet
hetstellige
stellige(sic
(sic
vergiftiging
11)
aanklacht te
verzwakken, door
door onzekerheid
onzekerheid omtrent
omtrent een
een wel
wel
aanklacht
te verzwakken,
(Derest
rest
belangrijke, maar
belangrijke,
maarnog
nog niet
niet bewezen
bewezen beschuldiging.»
beschuldiging.» (De
was zeker
zeker wel
wel bewezen,
bewezen, ook
ookwaar
waar hij
hijRegent
RegentenenDemang
Demangvan
van
was
Paroeng Koedjang
Koedjang in
in zijn
zijnaanklachtmissive
aanklachtmissive «verdenkt»
«verdenkt» van
van
Paroeng
misdrijf???)
Endan
dankrijgen
krijgenwewehet
hetpraatje
praatjeomtrent
omtrentMultatuli's
Multatuli's
misdrijf?
??) En
voornemen om
het lijk
lijk van
van zijn
zijnvoorganger
voorgangertetedoen
doenopgraven
opgraven
voornemen
om het
en wetenschappelijk
wetenschappelijk onderzoeken.
onderzoeken. Toch
T och nieftemin
niettemin wordt
wordt
en
Duymaer van
van Twist,
Twist, die
diedoor
doordeze
deze«omzichtigheicl»
«omzichtigheid» in
in zake
zake
Duymaer
«cause célèbre»
célèbre» nooit
nooit iets
iets van
van de
de vergiftiging
vergiftiging heeft
heeftgehoord
gehoord
deze «cause
of kunnen hooren, een
een schelm
schelm genoemd,
genoemd,omdat
omdat«de
«demoordenaars
moordenaars
of
door hem
hemgestraft
gestraftzijn»
zijn»!
niet door
I
De bij
bij deze
dezetirade
tiradebehoorende
behoorendenoot
noot
152
weereen
eenprachtig
prachtig
De
152
is isweer
staaltje van verkwikkenden
verkwikkenden afkeer
afkeervan
vanliegen
liegenenenvan
vanverkeerde
verkeerde
staaltje
zakenvoorstelling ten behoeve
behoeve van
van den
den«europeeschen
«europeeschenlezer».
lezer».
zakenvoorstelling
De Regent
Regentwerd,
werd, zegt
zegtMultatuli,
Multatuli,gestraft
gestraftmet
metkwijtschelding
kwijtscheldingvan
van
De
voorschot en,
en,—- doch
dochdat
datweet
weethij
hijniet
nietzeker,
zeker,wordt
wordterer
genoten voorschot
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aan toegevoegd,
toegevoegd,—- met
mettractementsverhooging.
tractementsverhooging. Nu
Nuisisechter
echterbij
bij
vijfdevan
vanhet
hetGouvernements
Gouvernementsbesluit
besluitvan
van 11
11 December
December1856
1856
ten vijfde
No. 17,
f150 's maands
17, de
deden
denRegent
Regentopgelegde
opgelegdekorting
kortingvan
vanfiSO's
wegens genoten
genoten voorschot,
voorschot, uit
uit billijkheidsredenen,
billijkheidsredenen, welke niets
niets
wegens
te maken
maken hebben
hebben met
met verkeerde
verkeerde handelingen
handelingen in
in dienst,
dienst, terug,
terugtot f
f50
omdat de
inhouding te groot
groot en
en
50 's maands, omdat
de inhouding
gebracht tot
daardoor te
Er is dus
dus niet
niet
daardoor
te bezwarend
bezwarendwas
wasvoor
voor den
den Regent.
Regent. Er
alleen geen
geen genoten
genoten voorschot
voorschot kwijtgescholden,
kwijtgescholden, maar
maar er is
is
alleen
H.
gehandeld ininMultatuli's
Multatuli'sgeest,
geest,waar
waardeze
deze schreef
schreef (M. H.
geheel gehandeld
131):: aZie,
«Zie, ik
ikwil
wilgelooven
geloovendatdat
(de
Regentnl.)
nl.)gaarne
gaarne
blz. 131)
hijhij(de
Regent
anders wilde,
wilde, maar
maar de
de nood
nooddwingt
dwingthem
hemgebruik
gebruiktetemaken
maken
anders
van zulke
zulke middelen.»
middelen.»
van
Verder 11Als
de hoogte
hoogte had
had gesteld
gesteld van
van
Verde'.
Als Multatuli
Multatuli zich
zich op
op de
Indische aangelegenheden,
aangelegenheden, gelijk
iemand betaamt
betaamt die
die
Indische
gelijk het
het iemand
poseert voor
voor Indischen
Indischen bolleboos,
bolleboos, zou
zouhij
hijgeweten
gewetenhebben,
hebben,
poseert
dat de
de traktementsverhooging,
traktementsverhooging, den
den Regent
Regent van
van Lebak
Lebak toege,
toegedat
kend, niet
niet was
was een
een persoonlijke
persoonlijke gunst,
dien inlandschen
inlandschen
gunst, dien
kend,
ambtenaar
betoond, maar
ver$
ambtenaar betoond,
maar een
een gevolg
gevolg van
van de
dealgemeene
algemeene ver,
hooging van
van dedetraktementen
traktementen der
der Regenten
Regenten in
inde
deResidentie
Residentie
hooging
Bantam, verleend bij
bij Koninklijke
Koninklijkemachfiging
machtiging(Kabinetsrescript
(Kabinetsrescript
Bantam,
No.58)58)
8 jaarnanaLebak
Lebakl
van den
den 3en
3en November
November1864
1864No.
van
— -dusdus
8 jaar
In
het kort
kort 1 er
er bestond
bestond dus
dus niet
nietalleen
alleengeen
geenenkele
enkeleaanwij,
aanwij$
In het
zing dat
dat er een misdrijf van
zoodat de
de
van vergiftiging
vergiftiging gepleegd
gepleegd was,
was, zoodat
vragen
waarom «men»
«Pahud» het
lijk niet
niet hadden
haddenlaten
laten
vragen waarom
«men» en o:Pahud»
het lijk
opgraven,
geweldige onzin
onzin zijn,
zijn, maar
maar de
de verklaring
verklaring van
van Dr.
Dr.
opgraven, geweldige
Bensen
sloot
elke
gedachte
aan
misdrijf
zelfs
uit.
Bensen
elke gedachte aan misdrijf zelfs uit.
Al zegt
zegt Multatuli
Multatuli dan
dan ook
ook inindezelfde
dezelfdenoot
noot173,
173, op
opde
dehem
hem
eigen
brutale wijze
wijze «at
«datniemand
niemandininLebak
Lebakbetwijfelde
betwijfeldeofofzijn
zijn
eigen brutale
voorganger
vergiftigd», waarbij
waarbij hij
hijtoont
toontniet
nietteteweten
wetendat
dat
voorganger was vergiftigd»,
in
het binnenland,
binnenland, vooral
vooral in
in vroeger
vroeger jaren,
jaren, praatjes
praatjes over
over ver,
verin het
giftiging
voortdurend voorkomen,
zelf heeft
heeft geen
geenkans
kans
giftiging voortdurend
voorkomen, hij
hij zelf
gezien
zijne beschuldiging
beschuldiging geloofwaardig,
geloofwaardig, haar
haar zelfs
zelfs aan,
aan$
gezien om zijne
nemelijk
maken. Opgravingen
Opgravingen van
vanlijken,
lijken,dat
datwist
wistMultatuli
Multatuli
nemelijk te maken.
evengoed
als wij,
wij, geschieden
geschiedenalleen
alleennaar
naaraanleiding
aanleidingvan
vanfeiten,
feiten,
evengoed als
of op
opgrond
grondvan
van
vermoedens,welke
welkekrachtiger
krachtigermoeten
moeten zijn
zijn
vermoedens,
dan
het waterig
waterig soepje
soepjedat
datMultatuli
Multatuliopdischt
opdischt;
krachtigerdan
dan
dan het
; krachtiger
de
jaren later uit
uit zijne
zijne hersens
hersens opdoemende
opdoemendeverzinselen
verzinselen 1
de jaren
Maar
anders 11 In
plaats van
van zijn
zijn onbewezen,
onbewezen, ongeloof,
ongeloofMaar iets
iets anders
In plaats
waardige
omstandigheden, welke
welketot
tot
waardige beschuldiging,
beschuldiging, gegrond op omstandigheden,
verzinsels
zijn
gestempeld,
later
uit
te
spreken,
waarom
zelf
verzinsels zijn gestempeld, later
te spreken, waarom zelf
niet
Lebak flink
flink en
en ruiterlijk
ruiterlijk met
met zijne
zijne beschuldiging
beschuldiging voor
voor
niet in Lebak
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den dag
den
dag gekomen?
gekomen?Hij
Hijvreesde
vreesdeimmers
immersgeen
geenvergiftiging
vergiftiging zooals
zooals
zijn collega's
zijn
collega's?? Toen
Toen zou
zouzijn
zijnaanklacht
aanklacht effekt
effekt gehad
gehad kunnen
kunnen
hebben.
Zijn eisch
Zijn
eisch dat
dat vooraf
voorafde
deRegent
Regentverwijderd
verwijderd en
en diens
diens aan,
aanhang onschadelijk gemaakt had moeten
moeten worden
worden is,
is, als
als gewoonlijk,
gewoonlijk,
zijkunnen
kunnenuitoefenen
uitoefenen
onzin,
waot welken
welken invloed
invloedtoch
tochhadden
haddenzij
onzin, want
op het
op
het vergif,
vergif, dat
datvolgens
volgensMultatuli
Multatuli in
in het
het (op
(opdedebegraaf,
begraafplaats te
te Serang
? Maar
plaats
Serang liggend) lijk
lijk aanwezig
aanwezig moest
moest zijn
zijn?
Maar zelf
dien
onzin aanvaardende,
aanvaardende, rijst
rijst de vraag
vraag:: waarom
waarom dan
dan na
na zijn
zijn
dien onzin
ontslagaanvrage niet dadelijk
dadelijk in
in geschrift
geschrift die
zaak, die latente
latente
ontslagaanvrage
die zaak,
cause
plaats van
van eerst
eerst 44jaren
jaren tetever.
vercause célèbre
célèbre gepubliceerd,
gepubliceerd, in
in plaats
boemelen als «losbandig
?»
boemelen
«losbandig levend
levendavonturier
avonturier?»
Men
ziet het!
het!nergens
nergensgedegen
gedegengoud,
goud,overal
overalschandelijk
schandelijk
Men ziet
vervalscht
J Men
Men kan
kanhet
hetboek
boekniet
nietaanraken
aanraken of
ofeen
een
vervalschtalliage
alliage
Zóó isis het
het boek
boek dat
dat
geweldige
leugen springt
springt over
over! ! Z66
geweldige vonk
vonk leugen
«den strijd
de logen»
«den
strijd aanbindt
aanbindt tegen
tegen de
logen» z66
zóó is
is de
de man
man die
die de
de
«als
zeldzaam geprezen
geprezen verdienste
verdienste had
had van
van nooit
nooit te
te hebben
hebben
«als zeldzaam
gelogen»1J •••
...
gelogen»
Intusschen kryschte
Intusschen
kryschte Vogel,Rock
Vogel.Rock er
lustig op
op los
los:: «Hij
«Hij
er lustig
(Multatuli) die getoond
(Multatuli)
getoond had
had de
dewaarheid
waarheidzelve
zelveboven
bovenalles
allestete
schatten»
533.)
schaften» (Idee 533.)

denMax
MaxHavelaar
Havelaaruitgesproken
uitgesproken beschuldiging
beschuldiging van
van
De ininden
moord is
is meer
meer dan
dan »infaam».
»infaam». Doch
Doch was
washet
hetslechts
slechts bij
bij die
moord
plaats gebleven.
Maar gelijk
gelijk zijn
zijn «waarheidszucht»
«waarheidszucht» hem,
hem, vol,
vol.
plaats
gebleven. Maar
duur liet,
liet, zoo
zooook
ookliet
lietzijn
zijnkwaad
kwaad
gens Dr.
Dr. Meyer,
Meyer, rust
rust noch
noch duur
gens
geweten hem
hem niet
niet met
met vrede.
vrede. Telkens
Telkens en
entelkens
telkensmoest
moesthij,
hij,alal
geweten
het ook
ookmaar
maareventjes,
eventjes,terug
terugnaar
naardedeplaats
plaatsder
derwandaad.
wandaad.
was het
schandelijke beschuldiging
beschuldiging van
hij dan
dan ook
ook
De schandelijke
van moord
moord zou
zou hij
openlijk herhalen
herhalen in
in Idee
Idee533
533waar
waarwe
welezen
l~zen:
Mijnvoorganger
voorganger
openlijk
: Mijn
was, om te
te voorkomen
voorkomen dat
dat hij
hij zijn
zijn plicht
plicht deed,
deed, vermoord
vermoord in
in
was,
November 1855.»
1855.» We
We vinden
vindendie
diebeschuldiging
beschuldigingterug
terugininIdee
Idee
November
942;; hij
sprak haar
haar ook uit
uit ininzijn
zijnaan
aanHuet
Huetgerichte
gerichtebrieven
brieven
942
hij sprak
van
19
October
en
14
November
1867
(blz.
128
en
135.)
We
van 19 October en 14 November 1867 (blz. 128 en 135.) We
haar in
in zijn
zijnbrief
briefvan
van 5/6
5/6 Dec.
Dec. 1862
1862 aan
aan Mr.
Wintgens
lezen haar
Mr. W. Wintgens
(Brieven, Wiesbaden
Wiesbaden blz.
blz. 90)
90);; we
wevinden
vindenhaar
haarterug
terugininzijn
zijn
(Brieven,
brief aan
aan den
denheer
heerRoessingh
Roessinghvan
van
Iterson(Laatste
(Laatsteperiode
periode
brief
Iterson
144):: «Erger
«Ergerdan
danhethet
vermoordenvan
vanm'n
m'nvoorganger
voorganger
blz. 144)
vermoorden
kon het
het niet.»
niet.»
in de
denoot
nootvan
van1865
1865
van
zijn
brief
aanden
denGouverneur•
GouverneurEn in
van
zijn
brief
aan
Generaal in
ruste. (Indrukken
(Indrukken van
blz. 24)
24)durft
durfthij
hij
Generaal
in ruste.
van den
den dag blz.
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Duymaer
Twist toevoegen
toevoegen:: «Die
«Dieman
manisisvermoord
vermoordonder
onder
Duymaer van
van Twist
Demoordenaars
moordenaarszijn
zijnongestraft
ongestraft gebleven
gebleven onder
onder
uw
bestuur. De
uw bestuur.
uw bestuur.»
uw
bestuur.» In de
de noot
nootvan
van1875
1875(blz.
(blz.25)
25)zou
zouhet
hetcrescendo
crescendo
gaan.
Daar schrijft
schrijft hij
hij:: «Zou
«Zou niet
nietdie
diemoord
moord ininelk
elkander
ander
gaan. Daar
cause célèbre
célèbre geworden
geworden zijn?
zijn ?In
In Nederland
Nederland is
is de in,
inland 'n cause
vloed
van schelmen
schelmen als
maar geld
hebben, zoo
zoo groot,
groot, dat
dat
vloed van
als ze maar
geld hebben,
geen tijdschrift
geen
tijdschrift of 'n courant 'n woord van
vandeernis
deernis aan
aan 't overover,
lijden
van dien
dien armen
armen martelaar
martelaar besteed
besteed heeft.
heeft. De
Delaagharfige
laaghartige
lijden van
van Twist
van
Twist had
had er
er belang
belang bij
bij dat
dat de
de zaak
zaak gesmoord
gesmoord werd,
werd, en
en
ze werd
werd gesmoord
gesmoord1»
1»
Het is
is meer
meer dan
dan ergerlijk
ergerlijk 1! En
En dat
dat alles
alles wordt
wordt verteld,
verteld, om
om
zich
zelven tot
totheld
heldteteproklameeren
proklameeren en
en zijn
zijn collega's
collega's plicht,
plicht$
zich zelven
verzaking te kunnen
dat alles
alles zegt
zegt de man,
verzaking
kunnen aanwrijven
aanwrijven; ; dat
man, die
die
openlijk
spreken (Idee
(Idee533)
533)van
vanot't
«'tweefsel
weefselvan
vanleugen
leugen
openlijk durfde spreken
en bedrog
en
bedrog dat
datden
denNederlandschen
N ederlandschennaam
naam eerlang
eerlang maken
maken zal
zal
tot een
een walg
walg der
der volken.»
volken.» Tot
Tot nog
nogtoe
toeschikt
schikthet
hetnogal
nogalmet
met
tot
dien
der volken.
volken. Maar
Maar wie
wie heeft,
heeft, vragen
vragen we,
we,het
hetmeest
meest
dien walg der
gesponnen aan
van leugen
leugen en
en bedrog?
bedrog?
gesponnen
aan dat
dat weefsel
weefsel van
Uit alalhet
hetvoorgaande
voorgaande blijkt,
blijkt, dunkt
dunkt mij,
mij, afdoende,
afdoende, dat
dat er
er
geen enkele
enkele aannemelijke
aannemelijke reden
reden is,
is,om
omtetebeweren
bewerendat
datCarolus
Carolus
vergiftigd zoude zijn.
zijn. Verder
Verder weten
weten we
we:
vergiftigd
:
dat Multatuli
Multatuli die
dieden
den22en
22enJanuari
Januari1856
1856zijn
zijnambt
ambtaanvaard
aanvaard
had, eerst
eerst den
den24en
24enFebruari
Februarid.a.v.
d.a.v. van
vande
deweduwe
weduwevernam
vernam
had,
dat Carolus
Carolus vergiftigd
vergiftigd zoude
zoudezijn
zijngeworden,
geworden, omdat
omdathij
hijzijn
zijn
dat
had vervuld
vervulddoor
doorknevelarij
knevelarijder
derHoofden
Hoofdentegen
tegentetegaan
gaan;
plicht had
;
dat deze
deze mededeeling
mededeeling Multatuli
Multatuli zoo
zoo aangreep,
aangreep, dat
dat hij
hij on,
ondat
middellijk daarop,
daarop, nog
nog denzelfden
denzelfden avond,
avond, zijne
zijne missive
missive van
van
middellijk
Februari, waarin
waarin hij
hij den
den Regent
Regentaanklaagde,
aanklaagde, schreef
schreefen
en dit
dit
24 Februari,
per spoedbode
spoedbodedadelijk
dadelijk verzond,
verzond, met
met de
de duidelijk
duidelijk gebleken
gebleken
stuk per
bedoeling, om in
in het
hetbelang
belangvan
vaneigen
eigenveiligheid,
veiligheid, den
denRegent
Regent
bedoeling,
zijne omgeving
omgevingverwijderd
verwijderdtetekrijgen,
krijgen,ofofzooals
zoo alshet
hetdichter,
dichteruit zijne
in den
denMax
MaxHavelaar
Havelaarwordt
wordtgezegd
gezegd:
«omdathij
hij(Havelaar)
(Havelaar)
lijk in
: «omdat
zeI ven en
ende
dezijnen
zijnenplichten
plichtentetevervullen
vervullenhad.»
had.»
omtrent zich
zich zelven
omtrent
schijnt een
eenlapsus
lapsuscalami
calamitetezijn,
zijn,want
wantMultatuli
Multatuliheeft
heeft
Dit schijnt
immers juist
opgesneden dat
dat hij
hij zich
zichonvervaard
onvervaard aan
aanvergifti,
vergiftiimmers
juist opgesneden
heeft blootgesteld
blootgesteld en
enuit
uitdededichterlijke
dichterlijkeuifing
uitingblijkt
blijktdat
dat
ging heeft
zich dekte
dekte11
hij zich
hetbovenstaande
bovenstaandevolgt
volgtdat
datMultatuli
Multatuliv6ór
vóórdien
dienzich
zichniet
niet
Uit het
bewust geweest
geweest is, dat
dat hij
hij bezig
bezig was
waszich
zicheen
eenvergiftiging
vergiftigingop
op
bewust
hals te
te halen.
halen.
den hals
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dien tijd
tijd heeft
heeft hij
hij zich
zich niet
niet kunnen blootstellen aan
aan
Na dien
vergiftiging «door
«door het
hetvervullen
vervullenvan
vanzijn
zijnplicht»,
plicht»,want
wantbij
bijdiens
diens
vergiftiging
missive
van 26
26Februari
Februari1856
1856La
La O.
O. Geheim
Geheim(de
(deBruyn
BruynPrince,
Prince,
missive van
Off. Bescheiden
Bescheiden 1900
1900 bl.
bI.122)
122)droeg
droegdede
Residenthem
hemnadruks
nadruk.
Resident
kelijk op,
op, zich
zichvan
vandie
diesoort
soortplichtsvervulling
plichtsvervulling teteonthouden,
onthouden,
kelijk
totdat de Regeering,
Regeering, wier
wier beslissing
beslissing ingeroepen
ingeroepen was,
was, zich
zich zou
zou
totdat
hebben uitgesproken.
uitgesproken.
Het bovenstaande
bovenstaande wordt
wordt door
doorMultatuli
Multatulizelven
zelvenbevestigd,
bevestigd,
waar
blz. 322
322van
vanden
denMax
MaxHavelaar
Havelaarschrijft
schrijft:: «Zonder
«Zonder
waar hij
hij op blz.
uitspraak te
omtrent de
de gegrondheid
gegrondheid van
vanhet
hetvemioeden
vemlOeden
uitspraak
te doen omtrent
der weduwe
weduweSlotering,
Slotering,betreffende
betreffendede
deoorzaak
oorzaakdie
diehaar
haarkinderen
kinderen
tot weezen
weezen maakte,
maakte, en
enalleen
alleenaannemende
aannemendewat
watbewijsbaar
bewijsbaarisis (?)
(?)
dat er
er in
in Lebak
Lebaknauw
nauwverband
verbandwas
wastusschen
tusschenplichtsbetrachting
plichtsbetrachting
dat
en gif
gif —
- al
ook dit
ditverband
verbandslechts
slechtsininmeening
meening(??)
(??)—al bestond
bestond dan ook
zal toch
toch ieder
ieder inzien
inziendat
datMax
Maxenen
Tine
kommervolledagen
dagen
zal
Tine
kommervolle
hadden door
door te
te brengen
brengen na 't bezoek van
van den
denResident
Resident (ik
hadden
curs.). Ik
niet noodig
noodig te
te hebben
hebben den
denangst
angstteteschetsen
schetsen
curs.).
Ik geloof niet
van
een moeder
moeder die
die bij
bij't'treiken
reiken van
vanspijs
spijsaan
aanhaar
haar kind,
kind, zich
zich
van een
gedurig
vraag moet
moet voorleggen
voorleggen of
ofzezemisschien
misschienhaar
haarlieve,
lievegedurig de vraag
vermoordt?»
ling vermoordt?»
Dus, niet
niet tijdens
tijdens het
hetvervullen
vervullenvan
vanzijn
zijnplicht
plichtdreigde
dreigde erer
Dus,
vergiftiging, maar
maar «het
«het trotseeren
trotseeren van den gifdood» begon,
begon, toen
toen
juist verboden
verboden werd
werdMultatuliaansch,plichtdoenerig
Multatuliaansch.plichtdoenerig op
optete
hem juist
treden, d.
nadat de
de Resident
Resident Brest
Brest van
van Kempen
Kempen bij
bij zijn
zijn
treden,
d. w.
w. z. nadat
laatste
bezoek, den
den Regent
Regentomkocht
omkocht om
omMultatuli
Multatuli en
en gezin
gezin
laatste bezoek,
te vergiffigen,
vergiftigen, althans
althans oorzaak
oorzaak was
van het
het ontstaan
ontstaan van
van
te
was van
vergiftigingsgevaar
I
vergiftigingsgevaar I
Multatuli dan
dan ook
ook schrijft
schrijft:: «dat
«dat —
- waar
waar anderen
anderen hun
hun
Als Multatuli
plicht deden
deden met
metschroom
schroomenenuituitvrees
vreesvoor
voorvergiftiging
vergiftiging—plicht
Havelaar
integendeel met
met energie
energie zijn
zijn plicht
plicht deed,
deed, juist
juist toen
toen
Havelaar integendeel
en
omdaterersprake
sprakewas
wasvan
van
vergiftiging» is zijn
zijn afkeer
afkeer van
van
en omdat
vergiftiging»
liegen buitengewoon
buitengewoon verkwikkend
verkwikkend I1 En
En alalschreeuwt
schreeuwt Vogel
Vogel
liegen
«Ikofferde
offerde
Rock nog zoo luid Multatuli's woorden:
woorden : (Idee 942). «Ik
alles wat
wat 'n
kàn, loopbaan,
eer, huiselijk
huiselijk
alles
'n mensch
mensch offeren kàn,
loopbaan, geld, eer,
Was mijn
mijn schuld
schuld niet
niet dat
dat ik
ik te
te
geluk. Ik
Ikhad
had niet
nietmeer
meer 1 't't Was
geluk.
leven bleef.
bleef. M'n
M'nvoorganger
voorganger was
was vermoord.
vermoord. Ik
Ik
Lebak
in 't'tleven
Lebak in
wist dit
dit toen
toen ikikmij
mijen
endedemijnen
mijnenblootstelde
blootstelde aan
aan een
een gelijk
gelijk
wist
lot. Kon
Kon ik 't
bezweek onder
onder de
de gevolgen
gevolgen
lot.
't helpen
helpen dat
dat ik
ik niet bezweek
van deze
deze moeielijke
moeielijke plichtsvervulling,
plichtsvervulling, en
en dat
dat alzoo
alzoomijn
mijnleven
leven
van
nog niet
niet kan
kangenoemd
genoemdworden
wordenonder
onderdedegebrachte
gebrachteoffers
offers?»
?»
Rock ditmaal
ditmaal niet
nietzoo
zoogelukkig
gelukkigalsalsininhet
hetgeval
gevalHassan,
Hassan,
toch isis Rock
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logika hem
toen Multatuliaansche
Multatuliaansche logika
hem een
een leugen, door herhaling
herhaling
want...
de leugen
leugen bliift
schreeuwen, want
. . . de
waarheid deed schreeuwen,
bliift leugen.
tot waarheid

Multatuli wist opperbest,
opperbest, dat
dat de
de kroon
kroonvan
vanLebaksch
LebakschMar.
MarMultatuli
telaar
Eenig Plichtvervuller
Plichtvervuller van
vanklatergoud
klatergoud was
was en
en hem
hem
telaar en Eenig
ook
heel niet
niet paste.
paste. Toch
Tochzette
zettehij
hijzich
zich die
die op
ophet
hethoofd.
hoofd.
ook heel
En zijn
zijn bewonderaars
bewonderaars drukten
drukten het ding
ding wat
wat vaster
vaster aan,
aan, niet
niet
En
Meester deed
deed alleen
alleen in zuiver
zuiver goud.
goud. Tege.
T egetwijfelende, of
twijfelende,
of de
de Meester
Rock los.
los. Rock
Rock ging
ging boven
boven op
op de
de
lijkertijd
lijkertijd lieten
lieten zij
zij Vogel Rock
kroon
al maar
maar door
door:: Zijn
waarheid
kroon ziften
zitten en
en krijschte
krijschte al
Zijn waarheid is
Hijspreekt
spreektde
dewaarheid,
waarheid, altijd
altijd
driemaal grooter
driemaal
grooter dan
dan zij
zij is.
is. Hij
de waarheid.
waarheid. Hij
Hij isis steeds
steedsvol
volwaarheidswellust;
waarheidswellust;hij
hijheeft
heefteen
een
verkwikkenden afkeer
hij en de
de Musset
Musset hebben
hebben
verkwikkenden
afkeer van
van liegen;
liegen ; hij
gelogen!1 ...
nooit gelogen
...
Dat alles
alles isiszeer
zeerergerlijk,
ergerlijk, want
wantdedebeschuldiging,
beschuldiging,het
hetkorps
korps
ambtenaren
Binnenlandsch Bestuur
Bestuur in
het gelaat
gelaat ge,
geambtenaren van
van het Binnenlandsch
in het
slingerd
als verzaakte
verzaakte het
hetzijn
zijnplicht
plichtuit
uitvrees
vreesvoor
voorvergiftiging,
vergiftiging,
slingerd als
haaralgemeenheid
algemeenheid perfide
perfide laster,
laster, eenig
eenig en
en alleen
alleen uitge.
uitgeis ininhaar
dacht als
als zelfpleidooi
zelfpleidooi voor
voor de
deLebaksche
Lebaksche dwaasheid.
dwaasheid.
dacht
Daarom
heb ik
ik weer
weer de
dekoudwaterspuit
koudwaterspuitter
terhand
handgenomen
genomen
Daarom heb
en daarmede
daarmede ditmaal
ditmaal de
de klatergouden
klatergoudenkroon
kroonweggespoten.
weggespoten.
en
Rock kreeg
kreeg ook
ook een
een frisch
frisch straaltje
straaltje en vloog
vloog weg.
weg. Hij
Hij
Vogel Rock
zit nu
nu op
op het
hetdak
dakvan
vanhet
hetMultatulimuseum
Multatulimuseumen
enwordt
wordtgevoed
gevoed
het Max,Havelaarsfonds.
Max-Havelaarsfonds. Maar
Maar.. .... dedekost
kostis schraaltjes
is schraaltjes!
uit het
1
En
dan!
..
,
Rock
heeft
een
rokje
uitgetrokken.
Hij
ziet
er
En clan I . . . Rock heeft een rokje uitgetrokken. Hij ziet er
of
hij
aan
het
ruien
is
I
...
uit
uit of hij aan het ruien is I . . .
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Het pessimisme
pessImIsme kan
kan het
het symptoom
symptoom zijn
zijn van
vaneen
eenziekelijke
ziekelijke
prikkeling van
het zedelijk
zedelijk gevoel
gevoel;; het
het opfimisme
optimisme drukt
drukt ti
tè
prikkeling
van het
van alle
dikwijls een zekere
zekere apathie
apathie uit,
uit, een
een verdooving
alle zede,
zedeverdooving van
dikwijls
lijk gevoel.
GUYAU.
lijk

oD
Er bestaat
bestaat een
een zeker
zeker genot,
genot, dat
dat om
om zoo
zoo tetezeggen
zeggen na
naelke
elke
Er
verrichte
handeling
ophoudt,
dat
voorbijgaat
zonder
het
minste
verrichte
ophoudt, dat voorbijgaat zonder het minste
spoor
de herinnering
herinnering achter
achter te
te laten
laten en
endat
dattoch
tochbij
bijuitstek
uitstek
spoor in de
genot van
van tetehandelen.
handelen.
fundamenteel
fundamenteelis:
is : dat
dat isis het genot
GUYAU.

oD
Moreel
als physiek
physiek is
is hij
hij de
demeerdere,
meerdere, die
die aan
aan het
het
Moreel zoowel
zoowel als
fijnst
gevoel
den
sterksten
wil
paart.
fijnst
den sterksten wil paart.
GUYAU.

o0
Handel op die
die wijze,
wijze, dat
datuw
uwstelregel
stelregeltot
totwet
wetgemaakt
gemaakt zou
zou
Handel
kunnen worden.
worden.
KANT.
kunnen

o0
Vergeten ? Vergeten
Vergeten ?? Wie kan
kan vergeten,
vergeten, wat
wat hij
hij deed
deed ...
...
Vergeten?
misdeed?
Ons binnenste
binnenste gelijkt
gelijkt een
een dier
dieroude
oudehandschriften,
handschriften,
misdeed? Ons
waar onder
zichtbaar schrift
schrift een ander,
ander, onzichtbaar,
onzichtbaar, vet.,
verwaar
onder het zichtbaar
borgen is.
Wij.
iederzal
zaleenmaal
eenmaalhet
hetgeleefde
geleefde leven
leven zien,
zien,
borgen
is. Wij
.....ieder
beschenen
het schelle
schelle licht
licht der
der waarheid.
waarheid. Voor
Voorieder
ieder
beschenen door
door het
komt
het
uur,
dat
zijn
ziel
in
diepe
eenzaamheid
zich
zelven
komt het uur, dat zijn ziel in diepe eenzaamheid zich zelven
richten zal.
zal.
HooIJER.
richten
HOOIJER.

o
eens menschen
menschen gevoel
gevoelstaat
staathet
hetwonderlijk
wonderlijkgeschapen.
geschapen.
Met eens
De waarde
waarde van
van het
het goud,
goud,het
hetgebruik
gebruikerervan
vantetemaken,
maken, hangt
hangt
af van
van de
dealliage
alliage in
inde
despecie
specieversmolten.
versmolten. Er
Er isiseen
eengevoel,
gevoel,
dat
neerslaat op den
den bodem
bodem van
vanhet
hethart,
hart,door
dooreigen
eigenzwaarte
zwaarte
dat neerslaat
naar de
de diepte
diepte getrokken.
getrokken. Gewetensnauwgezetheid,
Gewetensnauwgezetheid, zwaar
zwaar
naar
smelterermee
meesamen.
samen.
metaal van
beginsel, huwt
huwt er
erzich
zichaan
aanenensmelt
metaal
van beginsel,
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Dat geeft
geeft een
eenhard,
hard,massief
massiefenenklinkend
klinkendmetaal,
metaal,gangbaar
gangbaaraan
aan
ruil in
in het
het leven.
leven.
elke
bank, bruikbaar
bruikbaar tot
elke bank,
tot eIken
eiken koop
koop en
en ruil
Maar
is ook
ookeen
eengevoel,
gevoel,dat
datfladdert
fladdertals
alsbladgoud
bladgoud en
en
Maar er
er is
omhoog
dwarrelt,
waar
het,
weldra
met
het
tin
der
verbeelomhoog dwarrelt, waar het, weldra met het fin der verbeel,
ding versmolten,
versmolten, een
een munt
muntoplevert
oplevertdie
dieblinkt,
blinkt,straalt,
straalt, flonkert,
flonkert,
lust
het oog
oogmaar
maar licht
licht voor
voordedehand
hand;
aande
detoonbank
toonbank
lust voor het
; aan
vanhet
hetleven
leven
heeft
HOOIJER.
van
heeft
het het
geengeen
koers.koers. HOOIJER.
o0
Verscheiden godsdiensten
godsdienstenzijn
zijnaan
aanprachtige
prachtigemausolea
mausoleagelijk
gelijk;
;
wanneer
graven opent,
opent, vindt
vindt men
men niets,
niets, zij
zij zijn
zijn
wanneer men
men die
die graven
ledig,
maar hun
schoonheid alleen
alleen is
reeds voldoende
voldoende om
om ze
ze
ledig, maar
hun schoonheid
is reeds
te rechtvaardigen
rechtvaardigen en
voorbijgaande buigt
men voor
voor hen.
hen.
en voorbijgaande
buigt men
GUYAU.
GUYAU.
o0
Tegenover
ontwikkeling staat
staat het
het teniet
teniet gaan.
Als er
er
Tegenover de
de ontwikkeling
gaan. Als
eenmaal
harmonie zal
zal zijn,
zijn,zullen
zullenstorende
storendekrachten
krachten
eenmaal volkomen harmonie
optreden. Er
Erisisdus
dusafwisseling
afwisselingvan
van
ontstaanenenvergaan
vergaan;
het
optreden.
ontstaan
; het
SPENCER.
wereld worden geschiedt
rhytmisch.
wereldworden
geschiedt
rhytmisch. SPENCER.

o0
Dit leven
leven is
is een
een wonderlijk
wonderlijk bont laken.
laken. Elken
EIken steek
steek weef
weef
ik zelf;
zelf; den
dendraad
draadhoud
houdik ik
mijn
hand,maar
maareen
eenenkele
enkele
ik
in in
mijn
hand,
fout, die
dienooit
nooithersteld
hersteldkan
kanworden,
worden,bederft
bederftonverbiddellijk
onverbiddellijk
fout,
het kostbaar
doek.
BORGER.
het
kostbaar
doek. BORGER.
o
0
geloof, dat
dat ikikbij
bijernstig,
ernstig,energisch
energischwillen
willenmet
metmijn
mijnver,
verIk geloof,
mijtot
toteen
eenzedelijke
zedelijke
en kracht
kracht mijn
mijnplichten
plichtenvervullen
vervullenenenmij
stand en
kan bekwamen
bekwamenen
en ook
ookdaardoor
daardoor de
de bestemming
bestemming
persoonlijkheid kan
van mijn
leven
beterbeter
kan bereiken.
UNOLD.
van
mijn
leven
kan bereiken. UNOLD.
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DE LANDWEER.
LANDWEER.
Landweer en
Waarheid, een woord
woord van
van protest
protest door
door W.
W.G.G.F.F.Snijders,
Snijders,gep.
gep.
De Landweer
en de Waarheid,
Luitenant,Generaal. -— Rofterdam,
Rotterdam, 1913.
1913.
LuitenantoGeneraal.
«Verdient Nederland,
Nederland, dat
dat het
het zijn
zijnonafhankelijkheid
onafhankelijkheid blijft
blijftbehouden
behouden?»
?»
Deze vraag
vraag stelt
stelt de
deschrijver
schrijver als
als motto
motto op
op den
den titel
titelen
endeze
dezevraag
vraag isishet
het
Deze
inderdaad,
de kern
kern uitmaakt
uitmaakt van
vandedequaestie,
quaestie,in in
GeneraalSnijders'
Snijders'
inderdaad, die
die de
Generaal
brochure behandeld.
brochure
Wanneer de oorlog,
oorlog,die
dieiedereen
iedereenverwacht,
verwacht,over
overwestelijk
westelijkEuropa
Europalosbarst,
losbarst,
Wanneer
zullen zij,
zij, «die ons
ons leger
leger met
met zijn
zijn halfgewapend
hoofdwapenenzijn
en zijn
gebrek.
halfgewapend hoofdwapen
gebreko
zullen
hebben aan
aan te
te voeren,
voeren, staan
staan voor
voor een
een moeilijke,
moeilijke,
kige landweer
landweer dan
zullen hebben
dan zullen
weinig benijdenswaardige
benijdenswaardige taak.
taak. Maar
Maar de
verantwoordelijkheid voor de
de ge,
ge.
de verantwoordelijkheid
volgen zal
zal rusten
rusten opopdede
ministersenendedekamerleden,
kamerleden,die
diethans
thanswederom
wederom
volgen
ministers
toonden hoe
hoe veel
veel —
- ofofjuister
juister:
hoeweinig
weinig—- zezeover
overhebben
hebbenvoor
voorde
de
toonden
: hoe
deugdelijke
regeling onzer
onzer levende
levendestrijdkrachten,
strijdkrachten, voor
voor het
hetbehoorlijk
behoorlijkinin
deugdelijke regeling
order brengen
brengen van
van toestanden
toestanden die
diedringend,
dringend,zonder
zonderuitstel,
uitstel,ingrijpende
ingrijpende
order
verbetering
eischen.»
verbetering eischen.»
Maar
verantwoordelijkheid strekt
strekt zich
zich verder
verder uit.
uit.
Maar die
die verantwoordelijkheid
Zij strekt
strekt zich
zich ook uit
uit tot
tot diegenen,
diegenen, die
die op
opeen
eenwijze,
wijze, die
diehet
hetDreyfus,
Dreyfus.
Zij
proces in
in dedeherinnering
herinneringterugroept,
terugroept, hebben
hebbengetracht
getracht het
hetonderzoek
onderzoeknaar
naar
proces
door Generaal
Generaal Snijders
Snijders geopenbaard,
geopenbaard, af
snijden en
en ver,
ver.
de misstanden,
misstanden, door
af te snijden
volgens te
te smoren
smoren;; waarvan
waarvan het gevolg
gevolg zou
zouzijn
zijngeweest
geweestdat
datzeker
zeker alle
alle
volgens
verbetering
achterwege ware gebleven.
gebleven.
verbetering achterwege
Zij, de verantwoordelijkheid,
verantwoordelijkheid, strekt zich
zich in
inde
delaatste
laatstemaar
maarniet
nietgeringste
geringste
Zij,
velen onder
onder het
het Nederlandsche
Nederlandsche volk,
volk, die,
die, zelf
zelf tegen
tegen uit,
uit.
plaats uit
plaats
uit tot
tot die velen
daartegenoveronverschillig,
onverschillig, ons
ons
gaveh voor
landsverdediging gekant
gekant ofofdaartegenover
voor landsverdediging
de kamerleden
kamerleden en daardoor
daardoor indirect
indirect de
de ministers
ministers hebben
hebbenbezorgd,
bezorgd,die,
die,
de
onder den
den indruk
indruk van
van«politieke»
«politieke»belangen,
belangen,geringe
geringe offers
offers voor
voor 's lands
onder
bestaan voldoende achften.
achtten.
bestaan
En op
op deze
dezelaatste
laatsteinstantie
instantieder
derverantwoordelijkheid
verantwoordelijkheid lettende,
letten de, isis het
het
En
inderdaad
vraag of
of Nederland
Nederland verdient
verdientzijn
zijnonafhankelijkheid
onafhankelijkheid
inderdaad moeilijk,
moeilijk, de
de vraag
te behouden,
behouden, bevestigend
bevestigend te
te beantwoorden.
beantwoorden.
Luitenant.Generaal
een poging
poginggedaan,
gedaan, wetende
wetende dat
dat het
het
LuitenantoGeneraal Snijders
Snijders heeft
heeft een
zou
zijn ten
tenkoste
kostevan
vanveel
veel
persoonlijkeverguizing
verguizingen
ensmaad,
smaad, aan
aan volk,
volk,
zou zijn
persoonlijke
vertegenwoordigers enenministers
te openen
openenvoor
voorde
delevensge;
levensge.
vertegenwoordigers
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de oogen
oogen te
vaarlijke kwalen,
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had. maar
maar
verklaard te
te hebben
wel verklaard
daaraan
duidelijke en
en openlijke
openlijke betuiging
betuiging van
van leedwezen
leedwezen over
over zijn
zijn
daaraan geen
geen duidelijke
eerste
uiting toegevoegd.
toegevoegd. Intusschen
Intusschenverklaart
verklaartGeneraal
GeneraalSnijders
Snijderszelven,
zelven.
eerste uiting
satiefactie of
ofiets
ietsvan
vandien
dienaard
aardalsnog
alsnogtetebegeeren.
begeeren.De
Depersoonlijke
persoonlijke
geenerlei satiefactie
zijde
der quaestie
quaestie kan
kanhiermede
hiermedealsalsafgedaan
afgedaanworden
wordenbeschouwd.
beschouwd.Maar
Maar
zijde der
benut tot
totmeer
meer door,
doorwat erger
erger isis;: Minister
Minister Colijn
Colijn heeft
heeft deze
dezezaak
zaak niet
niet benut
wat
dieper ingrijpende
ingrijpende hervorming
hervorming dan
dan hij
hij thans
thans tot
totstand
standbracht.
bracht.
tastende en dieper
tastende
Evenwel
vergete men
men niet,
niet, dat,
dat, ook
ookalalmoge
mogeMinister
MinisterColijn
Colijnniet
nietalles
alles
Evenwel vergete
stand hebben
hebben gebracht
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waardeworden
wordengeschat.
geschat.
na
VALCKENIER KIPs.
KIPS.

CI

TIJDSCHRIFTEN.
Onze Eeuw.
Eeuw. Maandschrift
Staatkunde, Lefteren,
Letteren, Wetenschap
Wetenschap en
enKunst,
Kunst,
Maandschrift voor Staatkunde,
P. J.
J. Blok,
Blok, P.P.D.
D.Chantepie
Chantepie de
de lalaSaussaye,
Saussaye, G.
G. F.
F.
onder
redactie van
onder redactie
van P.
Haspels,
B. Kielstra,
Kielstra, K.
K. Kuiper
Kuiper en
en J Jhr.
H.Smissaert.
Smissaert. Haarlem,
Haarlem,
Haspels, E.
E. B.
hr. H.
F. Bohn.
Bohn.
Erven F.
de Erven
Het
ApriJ.nummer wordt
wordt geepend
geöpend met
met een novelle
novelle van
van den
denheer
heerGerard
Gerard van
van
Het April:nummer
R. A.
A.Fockema
Fockema besluit
besluitzijn
zijn verhandeling
verhandeling over
overde
debeteekenis
beteekenis
Eckeren,
Mr. R.
Eckeren, «Naspel». Mr.
F. K.
K. von
von Savigny
Savignyvoor
voorden
dentegenwoordigen
tegenwoordigen tijd.
tijd. Prof.
Prof. Dr.
Dr. P.P.D.
D.Chantepie
Chantepie
van F.
van
Saussaye geeft
geeft zijn
zijn derde
derde artikel
artikel over
over Christendom
Christendom en
en kultuur.
kultuur. Dr.
Dr. H.
H. M.
M.
de lala Saussaye
R. Leopold
Leopold vangt
vangt een
een studie
studie aan
aan over
over de
degodsdienstige
godsdienstigeontwikkeling
ontwikkelingvan
vanRome.
Rome.
R.
De heer
heer P.
P. Otten
Otten draagt
draagt verzen
verzen bij.
bij.

Gids. Onder
redactie van
van H.
H.T.T.Colenbrander,
Colenbrander, C.
C. Th.
Th. van
vanDeventer,
Deventer,
Onder redactie
De Gids.
Meester,W.
W.L.L.P.P.A.
A. Molen,
Molen.
N. van
vanHall,
Hall,A.A.A.A.W.W.Hubrecht,
Hubrecht,E. E.
J. N.
J. J.
DeDe
Meester,
Amsterdam, P.
P. N.
N. van
van Kampen
Kampen 6.
6- Zoon.
Zoon.
graalf
graaff en
en R.
R. P.
P.J.J.Tutein
Tutein Nolthenius.
Nolthenius. Amsterdam,
De April:aflevering
April.aflevering wordt
door Is.
Is. Querido
Querido met
meteen
een«verhaal
«verhaal uit
uit
De
wordt geöpend
ge6pend door
Dr. D.
D.
oude tijden»,
tijden», getiteld
getïteld:: «Melvina
legende van
van den
denvuurtoren».
vuurtoren». Prof.
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V.
v.

V

ROEG in
den zomerschen morgen
Agatha reeds
reeds op
in den
morgen was
was Agatha
VROEG
door de
de nieuwsgierig.
en
liep vernibbeld rond,
rond, gekweld
gekweld door
en liep
nieuwsgierig,
heid en
verlangend om
om te
te weten
wetenwat
waterergisteravond
gisteravond in
in de
de
en verlangend
pastorie
was beslist
pastorie was
beslist geworden.
geworden.
Zij
luisterde aanhoudend
aanhoudend bij
bij de
de trap,
trap, maar
maar op
op Seraphien's
Zij luisterde
kamer bleef
was zijn
zijn gewoonte
gewoonte niet
niet zoolang te
kamer
bleef alles
alles stil.
stil. Het was
slapen,
late uitzitten
uitzitten en met
met die
die onrust
onrust om
om
slapen, maar
maar nu,
nu, met
met dat
dat late
zou hij
hij wel
wel wat
wat verachterd zijn en wat langer
de tabakdieven, zou
nemen. Zij
zijne rust nemen.
Zij eerbiedigde
rust en
zou zich
zich zelf
zelf
eerbiedigde die
die rust
en zou
zij er
ertoch
toch zoo
zoo
geweld
aandoen en
en wachten,
wachten, maar
maar nu
nu was
was zij
geweld aandoen
gesteld om
omhier
hierbij
bijdedekoffie,
koffie,eer
eerereriemand
iemandanders
anders omtrent
op gesteld
onitrent
was, het
het nieuws
nieuws te
te vernemen
vernemen en
en de
de zaak
zaak tete bespreken.
was,
De tasjes
tasjes en
en de
dekommen
kommen stonden
stonden op
op tafel
tafel tete wachten
wachten met
met
den suikerpot,
suikerpot, als
als eene
eene verleidende
verleidende verzoeking.
Agatha was
was
den
verzoeking. Agatha
reeds
en zij
reeds aangekleed
aangekleed en
zij keek
keek naar
naar de
de horlogie met
met bange
bange
verwachting van
te moeten
moeten uitzetten
uitzetten naar
naar dedekerk,
kerk,zonder
zonder
verwachting
van te
gesproken te hebben.
hebben.
Seraphien gesproken
Aan dat
jonge.dochter
dat geval met
met den
den tabak
tabak hechtte de oude jonge,dochter
of geen
geenbelang
belangenenzezevond
vondhet
hetmisplaatst
misplaatstbij
bij Seraphien
weinig of
weinig
dat hij
hij zich
zich die
dieliefhebberij
liefhebberij zoo
zoozeer
zeerter
terharte
hartetrok
trok -— dat
dat
een bekwame
bekwame vent
vent gelijk
gelijk hij,
hij,alalzijn
zijntijd
tijdverspilde
verspildemet
met die
die
een
prutserij .. en
en niet
niet hooger streefde
streefde;; dat
dat hij
hij zich
zich niets
niets anders
anders
aantrok op de
de wereld,
wereld, iets
iets dat
datmet
metzijn
zijnstand
standovereen
overeenkwam
kwam
aantrok
en hem
hem weerdig was.
Te leven
leven uitsluitelijk
uitsluitelijk voor
voor zich
zich zelf,
zelf, met
met niets
niets bezig
bezig tenzij
tenzij
met
met liefhebberijtjes
liefhebberijtjes van
van een
een dorpsrentenier die
die de
de dood
dood
afwacht
afwacht op zijn
zijn sliffers en altijd
altijd maar
maar houdt
houdtaan
aanzijn
zijndierbare
dierbare
rust, met
met vrees
vrees dat
dat zijn
zijn gangetje
gangetje van
van alle
alledagen
dagenzal
zalgestoord
gestoord
rust,
worden —
- zulk
zulk een
een leven
leven vond
vond Agatha,
Agatha, naar
naar kristelijken
kristelijken zin,
niet weerdig van een bekwaam
bekwaam mannenmensch
mannenmensch —
- zoo iets
iets heette
heette
ii.
II.
77
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zij een
zij
een nutteloos
nutteloos leven
leven;; en
enzezedacht
dachtonwillekeurig
onwillekeurigaan
aan de
de
parabel van
den onvruchtbaren
onvruchtbaren vijgeboom.
vijgeboom.
parabel
van den
Het waren
waren overal
overal tijden
tijdenvan
vanberoering
beroering;
demenschen
menschen bleken
bleken
; de
ongestuimigheid; ; het
volk was
was bandeloos
bandeloos en
enrechfte
rechtte den
den
vol ongestuimigheid
het volk
kop en
en wilde
wildeininaanzien
aanzien komen.
komen. Maar
Maar het
het volk
volk was
was als
als een
een
kop
blinde
opleiding
enendaarom
blinde koe
koe —
- het
het volk
volkhad
hadgeen
geen
opleiding
daarommoesten
moesten
alle
bekwame mannen
mannen met
met gezag,
gezag, die
dieleiding
leidingininhanden
handennemen
nemen
alle bekwame
om
te beletten
beletten dat
dat er
er storm
storm geloopen
geloopen werd
werd en
endedemaat.
maatom te
schappelijke
geëerbiedigd bleef!
bleef!
schappelijke orde geEerbiedigd
Dat was
was Agatha's
Agatha's groote
grootebekommering
bekommering en
en 't gedacht aan
aan
een
dreigende gevaar
gevaar liet
liet haar
haar geen
geen rust.
rust. Ze
Ze vermoedde
vermoedde iets
iets
een dreigende
er tetebrutselen
brutselen en
en tetekoken
koken begon
begon in
inde
deverre
verre
geen er
van 't geen
steden,
over heel
heel die
dieonbekende
onbekende wereld
wereld waar
waar de
dezonde
zonde
steden, over
zij vreesde
vreesde het
het als
als een
eenopkomend
opkomendonweer
onweer
woekerde; ; -— zij
woekerde
uitbarsting nog beleven
beleven zou,
zou, en
enin
inhaar
haar meening
meening
waarvan ze de uitbarsting
waarvan
zou het
het van
van den
deninvloed
invloedenende de
daadveerdigheidvan
vanalle
alle
zou
daadveerdigheid
bekwame en gezagvoerende
gezagvoerende mannen
mannen afhangen
afhangen het
het onheil
onheil tete
bekwame
Hier op
op 't dorp
zelf waren
waren de
deuitwerksels
uitwerksels van
van die
die
weren.
weren. Hier
dorp zelf
algemeene
al te
te zien.
zien. De
Demenschen
menschen zogen
zogen de
de
algemeene beroering
beroering ook
ook al
besmetting in met
met de
delucht
luchtdie
dievan
vanelders
elderskwam
kwamovergewaaid
overgewaaid;
besmetting
;
ze brachten
brachten de
de plaag
plaag mede
mede uit
uitdedewerkhuizen
werkhuizen en
en uit
uit den
den
ze
vreemde.
Er
kwam verandering
verandering in
in de
de gedachten,
gedachten, ererwerd
werdgerede,
gerede.
Er kwam
twist,
gelezen;; de
de werkmenschen
werkmenschen keken
keken rond,
rond, bekenden
bekenden mal,
mal.
twist, gelezen
De goede
goede zeden
zedenen
ende
debrave
brave
kaar en
voelden zich
zich sterk.
sterk. De
kaar
en voelden
onderdanigheid waren
waren eruit
eruit!J
En
daarbinst
bleef
de overheid,
overheid, het
hetbestuur,
bestuur, allen
allen die
die 't
En daarbinst
de
gemakkelijk
gewend waren,
waren, zezebleven
blevenstekeblind
stekeblind;
gemakkelijk leven
leven gewend
; zeze
geloofden niet
niet aan
aan gevaar
gevaar —
- het
hethad
hadhun
huntijd
tijdgeduurd
geduurd en
en
geloofden
daarom zou
nog duren.
duren.
daarom
zou het nog
De burgemeester
burgemeester was
was gestorven
gestorven en
enhad
haddedezaken
zakengelaten
gelaten
zegevonden
gevonden had
had;
den
gemeenteraad was
was er
er
gelijk hij
hij ze
gelijk
; ininden
gemeenteraad
niemand die er
er aan
aandacht
dachteenigen
eenigeninvloed
invloeduit
uitteteoefenen
oefenen—- het
het
niemand
ofrenteniers,
renteniers, die
die het
hetambt
ambtwaarnamen
waarnamen als
als een
een
waren boeren
boeren of
waren
hun eigen
eigenzaken
zakenbehartigden
behartigdenenenmaar
maar
eerepost; ; menschen
eerepost
menschen die
die hun
zorgden dat
dat de
de steenwegen,
steenwegen, die
dienaar
naarhun
hunhof
hofenenwijk
wijkleidden,
leidden,
zorgden
Depastor
pastor was
waseen
eenoude,
oude,brave
brave
goed
onderhouden werden.
werden. De
goed onderhouden
dat alles
alles om
omter
terbest
bestwas
wasalsalsdedeparochianen
parochianen
man, die meende
meende dat
man,
naar
de mis
mis kwamen
kwamen 's zondags en
hem groeften
groetten waar
waar hij
hij
en hem
naar de
voorbij
ging. Alles
Allesmoest
moestblijven
blijvengelijk
gelijkhet
hetaltijd
altijdgeweest
geweestwas
was;
voorbij ging.
;
voor alle
alle roering,
roering, voor
voor alle
allenieuwigheid
nieuwigheidwas
washijhijbang
bangals
alsvoor
voor
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en tegen
tegen zijn behoudenden
eene ramp
ramp; ;en
behoudenden zin
ZIn stoofte
stoottealle
allepoging
poging
tot heropbeuring
heropbeuring dood.
dorp en
en al
al
Alzoo stond
de jonge
jonge onderpastor
onderpastor alleen
alleen op
op 't dorp
stond de
zijn ijver
en werklust
moest hij
zijn
ijver en
werklust moest
hij inhouden
inhouden om
om zoogezegd,
zoogezegd, het
het
gezag en den
den invloed
invloedvan
vanden
denpastor
pastorniet
nietteteovertroeven.
overtroeven.Met
Met
gezag
nieuwe gedachten
gedachten of met
met ernstig
ernstig onderhoud
onderhoud moest
moesthij
hij bij
bij
nieuwe
niemand
afkomen. Hij
Hijwerd
werdaltijd
altijdmaar
maar platgelegd
platgelegd met
met een
een
niemand afkomen.
sussende
vermaning: : om niet
nietonvoorzichtig,
onvoorzichtig, voortvarend
voortvarend te
te
sussende vermaning
zijn of
of moeilijkheden
moeilijkheden te
te verwekken.
verwekken.
zijn
zewas
wasereropopdedehoogte
hoogtevan,
van,
Agatha kende
kende den toestand
toestand en
en ze
Agatha
beter dan iemand
iemand omdat
omdatzij
zijzoo
zoodikwijls
dikwijlsden
denjongen
jongengeestelijke
geestelijke
beter
aanhoord had,
had, daar
daar hij
hij de
de zaken,
zaken, van
van zijn
zijn standpunt beschouwd,
beschouwd,
aanhoord
Hetwekte
wekte
kwam
hij bij
bij haar
haar op
op bezoek
bezoek was.
was. Het
kwam blootleggen
blootleggen als
als hij
zij
heel heur
heur behagen
behagen den
denonderpastor
onderpastortetehooren
hoorenverklaren
verklarendat
datzij
de eenige
eenige menschen
menschen waren
waren die
die vatbaar
vatbaar schenen
schenen voor
voor hoogere
hoogere
zaken en
en zij
zij zag
zag met
met genoegen
genoegen dat hij
hij er
er op
op gesteld
gesteld was
was nu
nu
zaken
en dan
dan een
eennamiddag
namiddagtetekomen
komenoverbrengen
overbrengenom
omdedetoestanden
toestanden
te bespreken
bespreken terwijl
terwijl zij
zij met
methaar
haarnichtje
nichtjestil
stilenendeemoedig
deemoedig
te
toeluisterden naar
naar 't geen
de kapelaan
kapelaan zegde.
zegde.
geen de
Seraphien was
alsdan in
in den
den lochting
lochtingaan
aanzijn
zijnlief
liefhebberij,
was alsdan
hebberij,
prutste er
er en
en stelde
stelde geen
geen belang
belang in
in 't geen
daar onder
onder huns
huns
prutste
geen daar
Danhadden
hadden zij
zij 't meestal
het
gedrieën
overlegd werd.
werd. Dan
gedrieën overlegd
meestal over
over het
verval der
der zeden,
zeden, den
den opstand
opstand tegen
tegen 't gezag
ongeverval
gezag en
en de onge,
bondenheid van
van de
delagere
lagere standen,
standen, de
deonbeschaamdheid
onbeschaamdheid van
van
bondenheid
't arm
en 't gemis
aan inrichting
inrichting en
en volkswerken.
volks werken.
gemis aan
arm volk
volk en
Samen
beraamden zij
zij middelen
middelen om
om 't kwaad
kwaad te keer
keer gaan.
gaan.
Samen beraamden
En terwijl
terwijl Elvire
Elvire met
met de
de bescheidenheid
bescheidenheid die
die een
een jong
jongmeisje
meisje
En
pastte, stil
zat te
te luisteren,
luisteren, haalde
haalde tante
tante Agatha
Agatha inineene
eenezalige
zalige
pastte,
stil zat
vervoering, haar
haar eigen
eigen denkwijze
denkwijze uit
uit en
en trachfte
trachtte den
den onder,
onder.
vervoering,
pastor
bij te
te houden
houdenom
ommiddelen
middelentetevinden
vindenter
teropbeuring
opbeuring
pastor bij
van
het goed op
op de
degemeente.
gemeente.
van het
Sedert
nieuwe onderpastor
onderpastor er
er was,
was, had
hadAgatha
Agatha zich
zich
Sedert die
die nieuwe
opengaan en
en haar
haar geest
geestenenhart
hartvoelen
voelenwakker
wakkerworden.
worden.
voelen opengaan
zijvroeger
vroeger
had haar
haaringelicht
ingelichtenenover
overzaken
zakengesproken
gesprokenwaar
waarzij
Hij had
destijdsvan
vanniets
nietsbeters
beterswist
wist
nooit aan
aan denken
denken kon,
kon,omdat
omdatzijzijdestijds
dan met
met godvruchtige
godvruchtige oefeningen
oefeningeneneneenige
eenigemenschlievende
menschlievende
dan
werkjes, haar
zalig te
te maken.
maken. Zij
Zijwas
wasprefekte
prefektevan
van
werkjes,
haar eigen
eigen ziele zalig
congregatie, lid
lidvan
vanalaldedebroederschappen
broederschappen en
engeestelijke
geestelijke
de congregatie,
confrerieën; ; zij
en bezorgde
bezorgde met
met de
de nonnen
nonnen uit
uit 't klooster,
confrerieën
zij deed en
den dienst
dienst van
van het linnen
linnen in
in de
de kerk,
kerk, en
en het
hetonderhoud
onderhoud van
van
den
koperwerk en
en 't opschikken
en
versieren
der
altaren,
in
wed$
koperwerk
opschikken
versieren
altaren, wed,
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ijver
ijver met
met 's pastors
pastors meid,
alles te
te grof
grofwilde
wildeafslobberen
afslobberen
meid, die alles
en
er enkel
enkel opgesteld
opgesteld was
washeur
heurmeesterschap
meesterschap teteoefenen
oefenenen
ente
te
en er
zij met
met recht
recht beschouwde
beschouwdeals
alszijnde
zijndehaar
haar
behouden over
over 't geen zij
behouden
domein. Daarbij
domein.
Daarbij had
had Agatha
Agatha op eigen
eigen hand
hand reeds
reeds de
de damen
damen
barmhartigheid ingericht
ingericht;; de
de wekelijksche
wekelijkscheziekenbezoeken
ziekenbezoeken
van barmhartigheid
tot stand
stand gebracht
gebracht en
en het
het werk
werk der
der gedurige
gedurige aanbidding
aanbidding be,
be.
tot
ijverd,
evenals het
het kleeden
kleed en van
vanarme
armecommunikantjes
communikantjes en
en der
der
ijverd, evenals
maagdekens
de processie,
processie, benevens
benevens veel
veelandere
anderedingen,
dingen,die
die
maagdekens in
in de
allemaal in
pernekelige bezorgdheid
bezorgdheid en
en gemaakte
gemaakte werk,
werk.
allemaal
in stille, pernekelige
lustigheid
gedaan werden
werden uit
uitzuivere
zuivere liefde
liefdeen
enter
termeerdere
meerdere
lustigheid gedaan
Gods
en
ter
eere
der
heilige
Maagd,
maar
meteen
een
glorie
glorie Gods en ter eere der heilige Maagd, maar met
van
lichten
bijsmaak om
om eigene
eigene voldoening
voldoening in
in 't opsnuiven
lichten bijsmaak
opsnuiven van
den
geur van
vanheiligheid,
heiligheid,die
dieopwaasde
op waasdeuit
uitalaldie
diekerkelijke
kerkelijke
den geur
en de
deeergierigheid
eergierigheidvan
vande
deeerste
eerste tetezijn
zijn
zaken en
en om
om 't genot en
zaken
en 't geluk
geluk te
te smaken
smakenvan
vanhaar
haareigen
eigenongerepte
ongereptevroomheid.
vroomheid.
Haar karakter
karakter en
en haar
haar stand
stand van
vanrijke
rijke jonge,dochter
jonge-dochter dreven
dreven
Haar
van
haar begeerten
begeerten langs
langs dien kant
kant uit
uit en
en naar
naar 't voorbeeld
haar
voorbeeld van
zij daarmede
daarmede alleen
alleen den
dendrang
drangte
te volgen
volgen
veel heiligen,
heiligen, meende
meende zij
naar innerlijke
van haar
haar geestelijk
geestelijk leven.
leven.
naar
innerlijke volmaking
volmaking van
Voor zich
zich zelf
zelfhield
hieldzijzijer er
iets
eennauwlettende
nauwlettende be,
be.
Voor
iets
alsalseen
rekening op na
na om
omzooveel
zooveelmogelijk
mogelijk aflaten
aflaten te
te verdienen
verdienen en
en
rekening
aangodsvrucht
godsvruchtoefende,
oefende, om
omtetezetten
zetteninin«gratie»
«gratie»
al
wat zezeaan
al wat
die als
als een
een soort
soort klinkende
klinkende munt
munt gold
gold en
enop
ophaar
haarzelf
zelfmoest
moest
die
terug
komen en
en haar
haar ziel
ziel zou
zouverrijken
verrijkenmet
metaflaten
aflaten in
in de
de
terug komen
leven.
zaligheid
van 't ander
ander leven.
zaligheid van
Maar
door den
den omgang
omgang met
metden
dennieuwen
nieuwenonderpastor,
onderpastor,
Maar door
haar andere
andere inzichten
inzichten veropenbaard
veropenbaard had,
had, gebeurde
gebeurde er
er een
een
die haar
't
Geen
te
voren
al
naar
binnen
ommekeer
in
haar
gemoed.
ommekeer haar gemoed.
Geen voren al naar binnen
nunaar
naar buiten
buitenstralen
stralen en
eneen
eenbreederen
breederen
gekeerd was,
was, moest
moest nu
gekeerd
had haar
haar bekend
bekendgemaakt
gemaakt met
met de
de
invloed uitoefenen.
uitoefenen. Hij
Hij had
invloed
onbaatzuchtige overgave
alle krachten
krachten ten
ten goede,
goede, met
met het
het
onbaatzuchtige
overgave van
van alle
blindelinge
uitspreiden van
alles wat
wateen
eenmensch
mensch bezit
bezit aan
aan
blindelinge uitspreiden
van alles
middelen en
en begaafdheden
begaafdheden en
en·gezag,
gezag, om
om het
het goed
goedtetebewerken
bewerken
middelen
Hetfijne
fijne geurtje
geurtje
in
een kring
kring zoo
zoowijd
wijdmogelijk
mogelijkuitgestrekt.
uitgestrekt. Het
in een
dat
zij vroeger
vroeger als
als de
deinnerlijke
innerlijke heiligheid
heiligheid en
en de
de eigene
eigene vol,
voldat zij
zij als
als 't opperste
beschouwd had,
had, voldeed
voldeed haar
haar
making,
die zij
making, die
opperste beschouwd
niet
meer. Voortaan
Voortaan was het
het een
eenvervoering
vervoeringvan
vanwerkijver,
werkijver,tete
niet meer.
zij haar
haar krachten
krachten niet
nietgebruiken
gebruiken kon
kon en
en
geweldiger
omdat zij
geweldiger omdat
stil
moest blijven
blijven toezien
toezien waar
waar de
de bezigheid
bezigheid overal
overalbloot
blootlag.
lag.
stil moest
zijhet
hetmeerrnalen
meermalen
In vertrouwelijke
vertrouwelijke samenspraak
samenspraak hadden
hadden zij
In
overlegd hoe het
het te
te doen
doen om
omhaar
haar broer
broer erbij
erbij te
te halen,
halen, hem
hem
overlegd
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in te
te lijven
lijven en
en aan
aan te
te zetten naar hoogere betrachtingen.
had telkens
Seraphien had
telkens toegegeven op
op hunne
hunne bewijsvoering
bewijsvoering —
want tegenspreken
deed hij
want
tegenspreken deed
hij nooit
nooit waar
waar het
het de
degoede
goedezaak
zaak
al de
de redenen
redenen van
van den
den onderpastor had
stille,
betrof.
betrof. Op al
had de stille,
zelfgenoegzame rentenier
ja geknikt
zelfgenoegzame
rentenier ernstig ja
geknikt en
en volmondig
ingestemd,
van de
de noodige
verbeteringen.
ingestemd, waar
waar er
er kwestie
kwestie was van
noodige verbeteringen.
al tete doen
doenwat
watzezevroegen,
vroegen,maar
maardaarbij
daarbij bleef
bleef
Hij
was bereid
bereid al
Hij was
ze hadden
hadden of
of ze
ze wisten
wisten eigenlijk
eigenlijk niets
niets uit
uit te voeren
het,
want ze
het, want
-— het waren
waren maar
maar besprekingen,
besprekingen, uitwisseling
uitwisseling van
vaninzichten
inzichten en
en
Seraphien hadden
gedachten.
gedachten...Seraphien
hadden ze daarmede echter niet wakker
hadden zij
zij nooit
nooit aan
aan 't
gekregen, zijne ijverzucht
ijverzucht ten
ten goede hadden
koken gebracht
en met
koken
gebracht en
met een
een stillen
stillen glimlach
glimlach had
had Koornaert de
beredderingvan
van dat
dat alles
bereddering
alles aan
aan den
den onderpastor overgelaten
afhandelen. met 't vrouwvolk, en
en hij
hij was
was
die 't maar
maar best zou
zou afhandelen.
stilletjes
weergekeerd naar
naar zijne
groensels, zijn
tabak en
en zijne
stilletjes weergekeerd
zijne groensels,
zijn tabak
fruitboomen. Voor
het apostolische
apostolische geweld
geweldom
omnaar
naarbuiten
buiten
Voor het
het goede
goede te
te bevechten,
bevechten, was
was hij
hij niet
nietvatbaar.
vatbaar.
het
Hij wenschte niets
niets beters
beters dan
braafheid en de
de zaligheid
dan de braafheid
«Wat kan
men
voor zichzelf
zichzelf en
en voor
voor zijne
medemenschen. ozWat
voor
zijne medemenschen.
kan men
er anders
ze zijny
zijn»?? was
er
anders aan
aan doen
doen dan
dan de
dezaken
zaken laten
laten gelijk
gelijk ze
lauwe onverschilligheid
onverschilligheid verwekte
verwekte Agatha's
Agatha's
zijn woord.
zijn
woord. Die lauwe
datzij
zij zichzelf
zichzelf
wanhoop. Ze
Ze aanzag
aanzag het
het als
alshare
haretaak,
taak, iets
ietsdat
wanhoop.
als een
een plicht
plicht had
had opgelegd
opgelegd en
en het
het den
den onderpastor had
had be,
beals
loofd om
om van
van Seraphien te bekomen
bekomen dat
dat hij
hij iets
iets meer
meer zou
zou
doen dan
dan zijn
zijneigene
eigenegeestelijke
geestelijke belangen
belangen bevorderen
bevorderen en
en
doen
zijne eigen lichaamlijke voldoening.
zij onverwachts
onverwachts deze
deze schoone gelegenheid, —
En nu
nu kreeg
kreeg zij
En
werd haar
haar ineens
ineens de
de kans
kans geboden
geboden haar
haar verlangen
verlangen te
te zien
zien
nu werd
verwezenlijken
verwezenlijken!I Nu
Nu stonden
stonden ze
ze voor
voor de
de groote gebeurtenis
en
dat kon
kon meeslaan, hadden
hadden zij
zij medeen de macht
macht in
in
en als
als dat
handen en
was de
de zaak
zaak met
met Seraphien
Seraphien opgelost
opgelost:: dan
zou hij
hij
handen
en was
dan zou
van zelfs
zelfs gedwongen
gedwongen zijn
zijn bij
bij tetespringen
springenenenkrachtdadig
krachtdadig
van
moeten optreden
optreden!J Maar
Maar in haar
haar diepste
diepste binnenste
binnenste loech haar
't vooruitzicht
toe om
om in
vooruitzicht toe
in haar
haar broêrs plaats
plaats de
zaken te
te
de zaken
kunnen beredderen
beredderen en zijn
zijn raadgever
raadgever te
te zijn.
zijn.
kunnen
Haar eenige groote
groote spijt was
was:: niet eerder
eerder de
de mogelijkheid
mogelijkheid
van dien
dien toestand
toestand voorzien
voorzien te
te hebben
hebben om
om de
dezaak
zaakvaster
vaster tete
van
kunnen voorbereiden
schuld legde
legde zij
zij op
op 't geval
geval dat
dat
voorbereiden!! De schuld
menheer de onderpastor
onderpastor hier
hier niet
niet lang
lang genoeg
genoeg op
op 't dorp
was om
om met
metzijn
zijnklaarzienden
klaarzienden blik
blik de
derichting
richting aan
aan tetegeven
geven
was
langs
langs waar
waar het
het moest
moest uitloopen. En de
de burgemeester
burgemeester was
was ook
ook
In
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gestorven. Niemand
Niemand op 't dorp
zoo onverwachts
onverwachts gestorven.
dacht er
er aan
aan
dorp dacht
dat hij
dat
hij ooit
ooit sterven
sterven zou
zou 1I Agatha
Agatha had
had er
er nu
nueen
eenhalven
hal vennacht
nacht
liggen
aan denken.
denken. Zij
Zij had
hadhet
hetzich
zichvoorgespiegeld
voorgespiegeld als
als iets
iets
liggen aan
dat onmiddelijk
dat
onmiddelijk en
en volgens
volgens hare
hare verwachting
verwachting moest
moestuitvallen.
uitvallen.
Ze was
Ze
was maar
maar doorgedraafd,
doorgedraafd, had
had zich
zich reeds
reeds ingebeeld
ingebeeld de
de
zuster
van den
den burgemeester
burgemeester te
te zijn
zijn en
en had
had al
al de
de gevolgen
gevolgen
zuster van
Nu was
was
uitgerekend
invloedrijke positie.
positie. Nu
uitgerekend van
van haar
haar nieuwe
nieuwe en
en invloedrijke
zij in een
zij
een onbegrensde
onbegrensde voldoening
voldoening en
en ze
ze zag
zag haar
haar bestaan
bestaan in
in
waar
de
uitstekenste voorwaarden
voorwaarden om
om uit
uit tetewerken
werken 't geen waar
de uitstekenste
zij zoolang
op staan
zij
zoolang machteloos
machteloos op
staan zien hadden.
hadden. Ze
Zewaren
waren rijk,
rijk,
ze hadden
lust en
ze
hadden lust
en tijd
tijd en
en nu
nu kwam
kwam het
het gezag
gezag er
er bij
bij van
van het
het
hooge ambt1
ambt!
Haar
echter was
was niet
niet heel
heel en
enalalgerust.
gerust.ZeZevreesde
vreesde
Haar gemoed
gemoed echter
wel een
een beetje
beetje de
de werking
werking van
van den
denpastor,
pastor, die
diededehand
handhield
hield
wel
zebetrouwde
betrouwdezich
zichniet
nietop
opSeraphien,
Seraphien,
in zulke
zulke schikkingen
schikkingen en
en ze
die er
er schijnbaar
schijnbaar zonder
zonder de
de noodige
noodigebezieling
bezielingwas
wasnaartoe
naartoe ge,
gegaan. Hoe kon
gaan.
kon hij
hijnu
nublijven
blijvenslapen,
slapen,alsahhijhijzulk
zulkeene
eeneemstige
ernstige
mededeeling
mededeeling tete doen
doen had
had?? Was
Was 't geen
teeken dat hij
hij het
het
geen teeken
weer al
al voor
voorzich
zichhad
hadlaten
latenwegpraten
wegpratenzonder
zonder verweer? Of
weer
kon
de zaak
zaak hem
hem werkelijk
werkelijk zoo
zoo gerust
gerusten
enonverschillig
onverschilliglaten,
laten,
kon de
dat hij
hij met
met de
debenoeming
benoemingop
opdedemaag,
maag,toch
tochbleef
bleefdoorslapen,
doorslapen,
dat
ware?
er niets
niets gebeurd
gebeurd ware
alsof er
?
Agatha trappelde
trappelde vol
ongeduld van
van de
dekeuken
keukennaar
naar de
de eet,
eetAgatha
vol ongeduld
plaats
tot in
plaats tot
in de
de gang,
gang, bij
bij de
detrap.
trap. Ze
Zedurfde
durfdegeen
geenongewoon
ongewoon
nog;
maareindelijk
eindelijk kon
kon het
hetniet
nietmeer.
meer.
maken, wachfte
wachtte nog
gerucht maken,
; maar
Ze wilde
wilde de
de mis
mis niet
nietverzuimen
verzuimen en
en besloot
besloot er
er toe
toe op
op te
te
Ze
trekken zonder
zonder bescheid
bescheid te
te weten.
weten. 't Geen haar
haar kwelde
kwelde als
als
trekken
eene ontgoocheling
ontgoocheling en
en waarop
waarop ze
ze gerekend
gerekend had
hadnochtans,
nochtans,
eene
genoegen om
om de
deeerste
eerstehet
hetnieuws
nieuwstetekunnen
kunnen ver,
ver't was 't genoegen
fluisteren
aan de kennissen,
fluisteren aan
kennissen, in
inhet
hetkerkportaal
kerkportaal!1 En dat
dat genot
genot
zij nu
nu moeten
moeten derven.
derven.
zou zij
Die dagelijksche
dagelijksche kerkgang
kerkgang was
wasvoor
voorAgatha
Agathadedebijzonderste
bijzonderste
Die
gebeurtenis van
den dag,
dag, 't geen waar
waar zij
zij telkens
telkens weer
weer naar
naar
gebeurtenis
van den
verlangde
als naar
verlangde als
naar eene
eene nieuwe
nieuwe uitspanning.
uitspanning. Er
Er lag
lag eene
eene
stemmige innigheid
diesfille
stillemorgenwandeling
morgenwandeling door
door de
de
stemmige
innigheid in die
velden. Haar
Haargemoed
gemoedvoelde
voeldezijzijtelkens
telkensopengaan
opengaanen
enterwijl
terwijl
velden.
zij haar
haar morgengebed
morgengebed opzegde,
opzegde, dronken
dronken hare
hare oogen
oogen de
deweelde
weelde
zij
ontwaakte licht
over de
debedauwde
bedauwdegroenigheid
groenigheidder
der
licht over
van 't ontwaakte
landouwen. Over
Over 't dorp
dorp en in
in de
dehuizenreeks
huizenreeks op
op de
deplaats,
plaats,
landouwen.
wonderestille
stillelucht
luchtenendroomerij.
droomerij.Op
Op
er alsdan
alsdanook
ookzoo'n
zoo On
hing er
wondere
kerkhof, onder
onder de linden
linden en
en bij
bij 't portaal, voelde
voelde zij
zij reeds
reeds
het kerkbof,
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de ingetogenheid
ingetogenheid en
en den
deneerbied
eerbiedbij
bijde
debenadering
benadering van
van het
het
huis Gods.
Gods. Daar
Daarkwamen
kwamendede
vrouwenaangetreden
aangetreden ininhaar
haar
huis
vrouwen
zwarte kapmantels
kapmantels gehuld,
als schimmen
schimmen die
diedrijven
drijvenover
overden
den
zwarte
gehuld, als
en verdwijnen,
verdwijnen, zonder
zonder geruchte,
geruchte, in
in de
deopening
openingder
derkerk,
kerk.
weg en
poort.
dede
deemstering
Daar op
op de
detrappen,
trappen, ofofin in
deemsteringvan
vanhet
het
poort. Daar
portaal, ontmoetten
ontmoetten de vrome
vrome zielen
zielenelkaar
elkaar;; met
meteen
eenglimlach
glimlach
portaal,
en
ze
en een
een veelbeteekenenden
veelbeteekenenden blik
blik van
vanverstandenis
verstandenis groeften
groetten ze
verdwenen zonder
zonder spreken.
spreken.
en verdwenen
Maar
dat ééne
éénegebaar
gebaarhadden
haddenzijzijdedebelofte
beloftegelegd
gelegdom
omna
na
Maar in dat
of
missedienst malkaar
malkaar de
verlangens en de
de zwarigheden
zwarigheden of
den missedienst
de verlangens
genoegens en
endedebekommemissen
bekommernissen van
vanhaar
haar hert
hert mede
mede te
te
de genoegens
Want daar
daar was
was het
hetvoor
voordedegodvruchtige
godvruchtigevrouwen,
vrouwen,
deelen. Want
deelen.
de
die meestal
meestal den
den dag
dagalleen
alleenenenafgezonderd
afgezonderdoverbrachten,
overbrachten, de
die
gelegenheid om
om te
te vernemen
vernemen wat
wat er
er op
op 't dorp gebeurde.
eenige gelegenheid
al wat
wat er
ertetespeuren
speurenviel
vielenenlangs
langsdedegeheimzinnige
geheimzinnigewegen
wegen
En al
En
in
in vertrouwen
vertrouwen medegedeeld
medegedeeld en
en geweten
geweten mocht
mocht zijn
zijn in
in den
den
der ingewijden,
ingewijden, werd
werd daar
daar in
in 't kerkportaal
kerkportaal en
engen kring
kring der
engen
kerkhof fluisterend
fluisterend vermond.
vermond.
het kerkhof
op het
Daar stonden
stonden ze dan
dan in
in groepjes
groepjes of
oftwee
tweeenentwee
tweeverdeeld,
verdeeld,
Daar
de
mantelkappen
toegetrokken,
dichte
tegen
elkaar,
gelijk
de mantelkappen toegetrokken, dichte tegen elkaar, gelijk
om.
biechtelingen, die
er alles
allesverhandelen
verhandelen met
met de
de noodige
noodige om,
biechtelingen,
die er
zichtigheid en
en een
een wezen,
wezen,dat
datdedebelangrijkheid
belangrijkheidoverdrijft
overdrijftvan
van
zichtigheid
de onderwerpen
onderwerpen die
die zij
zij met
metsmaak
smaak blootleggen
blootleggen en
enbewentelen.
bewentelen.
Agatha ontmoette
ontmoette er
er elken
eiken morgen
morgen geregeld
geregeld dezelfde
dezelfde
Agatha
menschen en
al volgens
volgens het
hetmet
metdedevriendschapsbetrekkingen
vriendschapsbetrekkingen
menschen
en al
gesteld
- die
die veranderden
veranderden gelijk
gelijk de
de wind
wind—- trachtte
trachtte er
er
cresteld was
was —
b
't
genot
smaken
van
het
elk
zijne
weergade
te
vinden
om
genot
te
smaken
van
het
elk zijne weergade vinden om
haar vrouwelijken
vrouwelijken speurgeest
speurgeest wisten
wisten zij
zij het
het
samenzijn.
samenzijn. Met
Met haar
meestal
te beleggen
beleggen dat
dat de
devriendschap
vriendschap geregeld
geregeld werd
werd en
en
meestal zoo
zoo te
wisselde
volgens de
deomstandigheden
omstandigheden het
het noodig
noodig mieken
mieken om
om
wisselde volgens
door
alzoo
in geen
geenteteengen
engenkring
kringopgesloten
opgesloten teteblijven
blijven en
en door
alzoo in
een
breederen opzet
opzet het
hetvertrouwen
vertrouwen te
te winnen
winnen van
van wien
wienzij
zij
een breederen
begeerden.
neerstige bietjes
bietjes wisten
wisten zij
zij de
de blomkes
blomkes te
te
begeerden. Gelijk
Gelijk neerstige
kiezen,
haar 't meeste zeem
zeem te
te zuigen
zuigengaven
gavenen
enwaar
waarer
er niets
niets
kiezen, die haar
te
vernemen viel werden
werden de
devriendinnen
vriendinnenvoor
vooreen
eentijdetje
tijdetjever,
verte vernemen
waarloosd,
zouden afkomen.
afkomen.
waarloosd, tot
tot zij
zij weer
weer eens,
eens, met
met buit beladen, zouden
Bij
den ingang
ingangder
derstraat
straatverlieten
verlietenzijzijelkaar
elkaaren
eniedereen
iedereen
Bij den
keerde
stilte weer
weer naar
naar huis
huis om
omden
dendag
dagteteverleven
verleven in
in
keerde in
in stilte
zij 't't ver,
verde
gewone doening,
doening, elk
elkvolgens
volgenszijn
zijnstand,
stand,waar
waar zij
de gewone
bleven
nomene nieuws
bemijmeren en
herkauwen konden
nieuws bemijmeren
en herkauwen
konden of bleven
bepraten
huisgenooten.
bepraten onder
onder de huisgenooten.
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Maar over
over 't algemeen
algemeen was het
het een
een onschuldig
onschuldiggenoegen
genoegen
Maar
bleek het
hetuitoefenen
uitoefenender
dergodsvrucht
godsvruchthet
hetbijzonderste
bijzonderste van
van
en bleek
denheelen
heelendag
dagden
dennasmaak
nasmaak
den kerkgang
kerkgang —
- iets
iets waar
waarzezeden
den
van meedroegen
meedroegen als
als van
van een
eenbad
badinineene
eenewelriekende
welriekendelucht.
lucht.
van
was voor
voor haar
haar de
de gezegende
gezegende inzet
inzet —
- het
het begin
begin van
van den
den
Dat was
God en
en met
met 't geen
geen ze
ze aan
aan verhevens
verhevens in
in haar
haar stil
stil
dag met
met God
dag
gemoed
gemoed droegen
droegen;; het was
was de
de zegening,
zegening,die
diestralen
stralenzou
zouals
alseen
een
het opdoen
opdoen
over de
de lagere
lagere en
en aardsche
aardsche bezigheden.
bezigheden. 't Was het
vlam over
der gratie,
gratie, het
het voedsel
voedsel voor
voor dedeziel
zielen en
haar
:dagelijksche
der
haar
:dagelijksche
heiligmaking.
Voor de
de mis,
mis, of
of bij
bij 't ingaan,
ingaan, bleef
bleef Agatha
Agatha altijd
altijd ingetogen
ingetogen
Voor
ze
nooit
met
iemand
ge~
en
meer
dan
een
stillen
groet
zou
en meer dan een stillen groet zou ze nooit met iemand ge,
wisselde hebben.
Haar gedachten
gedachten waren
waren alsdan
alsdan bij
bij God
God en
en
wisseld•
hebben. Haar
zij niet
nietgestoord
gestoordworden
worden door
door
uit de
de ingetogenheid
ingetogenheid wilde
wilde zij
uit
zaken die God
Godniet
nietrechtstreeks
rechtstreeksaanbelangden.
aanbelangden. Maar
Maar nu,
nu,dien
dien
zaken
zij tezelfdertijde
tezelfdertijde bang
bang en
en benieuwd
benieuwdom
omJustina
Justina
ochtend, was
was zij
ochtend,
te ontmoeten
ontmoeten en
en alzoo
alzoomisschien
misschienvan
vandedevrouw
vrouwvan
vanden
dendokter
dokter
zijveronderstelde
veronderstelde dat
dat de
de
eenig nieuws
nieuws tete vernemen
vernemen;; want
want zij
eenig
dokter
dokter wel iets
iets aan
aanzijn
zijnvrouw
vrouw zou
zougezegd
gezegdhebben
hebben over
over de
de
niet zoozeer
zoo zeer nieuwsgierigheid
nieuwsgierigheid
van gisteravond.
gisteravond. 't Was niet
besluiten van
dan wel
wel een
een ongemak,
ongemak, omdat
omdat zu
zu niet
niet wist,
wist, bij
bijeen
eengebeurte,
gebeurte~
dan
lijke ontmoeting,
ontmoeting, hoe
hoe den
den glimlach
glimlach te
te vormen
vormen op
op het
het gelaat
gelaat
lijke
en den
den aard
aard —
en
met welke
welke uitdrukking
uitdrukking —
- volgens
volgens 't geval
geval en
en met
zij het medegedeelde
zij
medegedeelde nieuws
nieuws zou
zou moeten
moeten opnemen.
opnemen. Zou
Zouzezealal
op voorhand
voorhand een
een beetje
beetje zurigheid
zurigheid toonen
toonen of
of een
een tikje
tikje terug,
terug~
op
houdend doen
doen ofofzich
zichinschikkelijk
inschikkelijkgebaren
gebarenmet
metgemaakte
gemaakte
houdend
Zou er
er van
van afhangen
afhangen hoe
hoe
en gedwongen
gedwongen voorkomenheid
voorkomenheid?
? 't Zou
's dokters
vrouw
haar
zou
bejegenen.
dokters
haar zou bejegenen.
Haar
Agatha onbewust
onbewust het gevoel
gevoel van
van
Haar vrouwelijke
vrouwelijke zin
zin gaf
gaf Agatha
weerhoudenheidinin en
ze alal iets
ietswist
wistvan
vande
debeslissing,
beslissing,
weerhoudenheid
en eer
eer ze
zereeds
reedsgelijk
gelijkeene
eenemededingster
mededingstertegenover
tegenoverhare
hare dier,
dier~
stond
stond ze
baarste
weerdij van
van een
een weerlicht
weerlicht en
en bij
bij den
den
baarste vriendin.
vriendin. In
In de
de weerdij
ofongunstigen
ongunstigen
eersten
zou het
hetgevoel
gevoelininden
dengunstigen
gunstigenof
eersten oogslag zou
waar~
zin
bestendigd worden
worden alalnaar
naargelang
gelangdedeuitdrukking
uitdrukkingwaar,
zin bestendigd
mede
haar blikken
bij de
de ontmoeting
ontmoeting kruisen
kruisen zouden.
zouden.
mede haar
blikken bij
ingaan evenwel
evenwel ontmoefte
Agatha de
Bij 't ingaan
ontmoette Agatha
de vrouw
vrouw van
van
Dat was
was dedeschuld
schuldomdat
omdatze
zetetelaat
laat
dokter
dokter Blondeel
Blondeel niet.
niet. Dat
was uitgezet.
was
uitgezet. Siska
Siska van
vanden
denchampefter
champetterkwam
kwam daar
daar juist
juist en
en
van elkaar
ze 't van
elkaar wisten
wisten en
en hare
harewederzijdsche
wederzijdsche inzichten
inzichten
alsof
alsof ze
geraden
ze een
eenoogenblik
oogenbliktreuzelen
treuzelenom
omBarbratje
Barbratje
geraden hadden, bleven ze
Kosters
te
laten
voorbijgaan
en
T
rezeke
Babiers.
Kosters te laten voorbijgaan en Trezeke Babiers.
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Dan naderden
:
naderden zij
zij en
enSiska
Siskafluisterde
fluisterde:
-— Hoe zit
zit het,
het, nog
nog geen
geennieuws
nieuws?
?
-— Peis
nu keer
keer:: Seraphien
Seraphien slaapt
slaapt nog
nog!! 't Doet er
er om
om—
- ze
Peis nu
hebben een
een gat
gat ininden
dennacht
nachtweg
weg
gezetenenenhij
hijzal
zalverzeeuwd
verzeeuwd
hebben
gezeten
Hebt gij
gij Justine
Justine gezien
gezien?
zijn. Hebt
zijn.
?
- Ze zal
zal binnen
binnen zijn.
zijn.
—
wat? Zeg
Zegdat
datSarel
Sarelne
nekeer
keerkomt,
komt,
-— .. . .. Maar
weet ge
ge wat?
Maar weet
hof—- hij
hijmoet
moetvan
vanniets
niets
er
moet iets
iets gebeurd
gebeurd zijn
zijnininden
denhof
er moet
zalmedeen
medeen
gebaren
gestolen! ......hijhijzal
gebaren -— maar
maarwe
we zijn
zijn toebak
toebak gestolen!
hoe het
het zit
zit .. . ..
vernemen hoe
- Toebak
gestolen!!
zal jaloerschheid
jaloerschheid zijn
zijn!! be,
beo
Toebak gestolen ! ! .. . .. Dat zal
weerde
Siska met
met de
debelangende
belangende deelneming
deelneming op
op 't gelaat!
gelaat
weerde Siska
Sarel zal
dat wel
welachterhalen
achterhalen!
zal dat
I
pastors meid
meid kwam
kwamaangesloft
aangesloft en
en op
opdie
dieverschijning
verschijning
De pastors
schoven
andere twee,
twee, onhoorbaar,
onhoorbaar, de
dekerkdeur
kerkdeurbinnen.
binnen.
schoven de andere
De mis
mis was
was even
even begonnen.
begonnen. Na
Na een
een vluchtigen
vluchtigen blik
blik op
op de
de
bekende plaatsen
plaatsen om
om teteverkennen
verkennen wie
wieereralalaanwezig
aanwezigwas,
was,
bekende
zocht Agatha
Agatha haren
haren stoel tegen
tegen den
den hoek
hoekder
derzijbeuk.
zijbeuk.
zocht
vrouwenininhaar
haargelijke
gelijke
Een
oogslag was
was genoeg,
genoeg, alaldedevrouwen
Een oogslag
op den
denachterkant
achterkant gezien,
gezien,verkende
verkendeAgatha
Agatha
kapmantels, zelfs op
kapmantels,
ze alal de
deplaatsen
plaatsen wist
wist
aan de gestalte,
gestalte, de houding
houding en
en omdat
omdat ze
aan
waar iedereen
was te
te zitten.
zitten.
waar
iedereen gewend
gewend was
N u zij
zij gezien
gezien had
had 't geen
zij begeerde
begeerde te
te weten
weten:: dat
dat
geen zij
Nu
Justine Blondeel
Blondeelinindedekerk
kerkwas,
was,verjoeg
verjoegAgatha
Agathaalle
allewereldsche
wereld sc he
bezig te
te zijn.
zijn.
gedachten
maar alleen
gedachten om
om maar
alleen met
met God bezig
Hier
in haar
haar gekende
gekendehoekje,
hoekje,waar
waar zij
zij geduffeld
geduffeld in
in weg,
wegHier in
gestoken
zat, en
en toch
tochden
denpriester
priesterkon
konzien
zienaan
aanhet
hetaltaar,
altaar,
gestoken zat,
geschikt om
zich met
met God af
af
voelde de oude
oude juffer
juffer 't zoo
voelde
zoo geschikt
om zich
te
zonderen. Die
Die plaats
plaats was
was haar
haar zoo
zoo eigen
eigen dat
dat ze
ze op
op eene
eene
te zonderen.
dezelfdeingetogenheid
ingetogenheid
andere niet
niet zou
zou kunnen
kunnen bidden,
bidden,ofof
andere
dezelfde
en
geestelijke vervoering
vervoering zou
zouverkrijgen
verkrijgenkunnen
kunnengelijk
gelijkhier.
hier.
en geestelijke
Zij
had er
er haar
haar eigen
eigen stoel
stoelmet
methaar
haarnaam
naam op
op en
en de
de zate
zate
Zij had
gelijk geene
andere. Van
Van hier
hier uit
uithad
had
ervan
ervan was
was zij
zij gewend
gewend gelijk
geene andere.
zij altijd
altijd hetzelde
hetzeIde gezicht
gezicht op
op de
deongevende
ongevende dingen
dingen en
ende
de
zij
uchtend stemming, met
gekende geluiden
geluiden van
vangezang
gezang en
en
uchtendstemming,
met de
de gekende
belgerinkel én orgelspel,
met den
den reuk
reuk van
vanverganen
verganen wierook,
wierook,
orgelspel, met
die
den eenen
eenen zondag
zondag tot
totden
denandere
anderebleef
bleefhangen
hangen in
in de
de
die den
dat alles
alles wekte
wektebij
bijAgatha
Agathadie
diewelgekende
welgekende
beukruimten, -— dat
beukruimten,
behagelijkheid, dien
dien vrede,
vrede, waarin
waarin hare
hare ziel
ziel wegdreef
wegdreefboven
boven
behagelijkheid,
het aardsche
aardsche bestaan
bestaan om
om teteverwijlen
verwijleninineen
eenhooger
hoogeruitspansel
uitspansel
zij hare
hareafgestorvene
afgestorvene bloedverwanten
bloed verwanten weervond
weervond in
in
waar zij
waar
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eene omgeving
omgeving van
van engelen
engelen en
en heiligen,
heiligen, onder
onder den
den straal
straal en
en
eene
geschitter der
der aanwezigheid
aanwezigheid Gods.
Gods. Zoogauw zij
zij neerzat
neerzat en
en
't geschitter
bidden begon,
begon,kwam
kwamheel
heelhaar
haargeestelijk
geestelijkwezen
wezenin
in werking
werking;;
te bidden
haar
haar innerlijke
innerlijke gezicht
gezicht verkende
verkende de
deklaarten
klaarten waar
waar de
degeesten
geesten
der gelukzaligen
gelukzaligen in bewogen.
bewogen. Zij
Zijonderging
onderging de
de geneuchten
geneuchten
der
van het
het wegvaren
wegvaren uit
uit de
dewerkelijkheid
werkelijkheid en
en den
dendronken
dronken wel,
wel.
van
lust
lust van
van het
het opvliegen
opvliegen in
indeinende
deinendekringen
kringen van
van blanke
blanke licht.
licht.
Ze moest
moest er
er geen
geenmoeite
moeitevoor
voordoen,
doen,het
hetwas
wasgewoonte
gewoonte
Ze
door eene dagelijksche
dagelijksche oefening harer
harer verbeel,
verbeel.
geworden en
en door
geworden
ding, verkreeg
verkreeg zij
zij die
die overlommering
overlommering telkens
telkens bij
bij het
het openen
openen
ding,
van haar
haar gebedenboek
gebedenboek of
of met
met 't aanzetten
aanzetten van
van de
de mis.
mis. Terwijl
Terwijl
van
zijtoch
tochalles
alleswat
watrond
rondhaar
haar gebeurde
gebeurde;; duidelijk
en zag
zag zij
hoorde en
volgden hare
hare oogen 't gebed
gebed in haar
haar boek
boek en
en bleef
bleef zij
zij aan,
aan.
volgden
met den
den priester.
priester. Hare
Hareverrukking
verrukking
dachtig in vereeniging met
geleidelijk aan,
aan,naarmate
naarmate het
hetheilige
heiligemisoffer
misoffervorderde.
vorderde.
groeide geleidelijk
Van het
het evangelie
evangelie tot
tot de
deofferande
offerande vormde
vormde het
hetde
deinleiding,
inleiding,
Van
voorbereiding tot iets
iets hoogers, dat verinnigde in
in volkomen
de voorbereiding
om op te
te gaan
gaan in
in neergestrekte aanbidding bij de
zelfvergeten om
consacratie. Daarna
Daarna bleef
de
vervoering stijgen
stijgen tot
tot aan
aan de
de
bleef de vervoering
communie
zij in
in geestelijke
geestelijke vereenzelving met den priester
priester
communie die
die zij
meemaakte en
het toppunt
toppunt van
van zalige
zaligevervoering
vervoering uitmiek.
meemaakte
en het
hare ziel in
in kringstrijkende vlucht
hoogten
vlucht de hoogten
slierde hare
Daarna slierde
zij een
een stonde
stonde ontheven
ontheven van
van de
dewereld,
wereld,weer
weernaar
naar
neer waar
waar zij
neer
de aardsche werkelijkheid
terug zonk
zonken
engrond
grondgenaakte.
genaakte. Maar
Maar
werkelijkheid terug
zij den
den nasmaak
nasmaak nog
nog en
en bleef
zij met de verbijste.
dan
behield zij
verbijste,
bleef zij
dan behield
't
gemoed
in
dankzegging
neerliggen
zonder
te
durven
ring
in
zonder
te
durven
gemoed
in
dankzegging
ring in
genieten.
roeren,
om
zoo
lang
mogelijk
van
de
vervoering
te
genieten.
roeren, om
lang mogelijk van de
en met
met dedeglorie
gloriedes
deshemels
hemels
Die
toenadering met
Die toenadering
met God
God en
Na die
die opgewekte
opgewekte ontplooiing
ontplooiing
stemde
Agatha telkens
telkens beter.
beter. Na
stemde Agatha
werke,
zij weer
weer tot de
de werke.
van haar
haar geestelijke
geestelijke krachten,
krachten, keerde
keerde zij
van
voor,
lijkheid, beladen
met goede
goede gevoelens
gevoelens en
en een
eenheilig
heilig voor.
beladen met
nemen
haar zelf.
Zij was
was alsdan
alsdan vol
vol over,
over.
van haar
zelf. Zij
nemen tot volmaking van
gave,
gereed om
om afstand
afstand te
te doen
doen van
van alle
alle aardsche begeerten,
gave, gereed
zelf,
genoegens
en ijdelheden;
zich vol
vol ootmoed
ootmoeden
en zelf.
zij voelde zich
ijdelheden ; zij
genoegens en
verloochening
en
zij
eindigde
geregeld
hare
dankzegging
met
verloochening
zij eindigde geregeld hare dankzegging met
God
te smeeken dat
hij haar
haar gebruiken
gebruiken zou
een nieteling
dat hij
zou als een
God te
om zijne inzichten
mogen uitvoeren
uitvoeren en
en zij
zij gaf
gaf
inzichten blindelings
blindelings te
te mogen
inzicht zich
heel
haar bestaan
bestaan in
Zijne handen
handen met
met 't inzicht
zich te
te
heel haar
in Zijne
schikken
wegen der
der goddelijke
goddelijke Voorzienigheid.
Voorzienigheid.
schikken naar
naar de
de wegen
't Was maar
maar nadat
nadat de
degeestelijke
geestelijkevervoering
vervoeringvergaan
vergaanwas
wasen
en
de
wereld
weer
zijn
gewone
wezen
kreeg,
dat
Agatha
den
de wereld weer zijn gewone wezen kreeg, dat Agatha den
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ouden mensch
ouden
mensch in haar
haar verkende
verkende en
en opnieuw
opnieuw tetedoen
doenhad
had met
met
de
gesteltenis van
van haar
haar„karakter
.karakter en
de begeerten
begeertenen
engevoelens
gevoelens
de gesteltenis
en de
van
haar gewone
gewone bestaan,
bestaan,ininhare
hareeigen
eigenmenschelijke
menschelijkegedaante.
gedaante.
van haar
Verrijkt met
met nieuwe
zijzich
zichgereed
gereed den
den dag
dag voort
Verrijkt
nieuwe genade
genade hield
hieldzij
te
zetten in
in heiligheid
heiligheid en
enalalhare
haregoede
goede
voornemensinin't'twerk
werk
te zeften
voornemens
of nog
nog niet
niet geheel
geheel
te stellen,
te
stellen, maar
maar zoogauw
zoogauw buiten
buiten de kerk,
kerk, of
deaardsche
aardsche verlangens
verlangens en
en de
dewereldsche
wereldsche
er
buiten, kwamen
kwamen de
er buiten,
ijdelheden
de toestanden
toestanden van
van 't dagelijksche leven
weer
ijdelheden met
met de
leven weer
wase,m van
vanzaligheid
zaligheidwaarin
waarin
boven
en vervaagden
vervaagden geheel
geheel den
denwase,m
boven en
hare ziel
ziel zooeven
hare
zoo even gebaad
gebaad had.
had.
Van
eene innerlijke
innerlijke loutering
loutering of
of van
vaneen
eengeleidelijk
geleidelijk op,
op.
Van eene
klimmen
naar de
de volmaaktheid
volmaaktheid en
en bewust
bewuststreven
streven naar
naar eene
eene
klimmen naar
Met
trapsgewijze
heiliging, daarvan
daarvan had
had Agatha
Agatha geen
geen besef.
besef. Met
trapsgewijze heiliging,
argeloozen
dingen op
op gelijk
gelijk zij
zij zich
zich
argeloozeneenvoud
eenvoudnam
namzij
zij de
de dingen
aan
haren geest voordeden.
voordeden. Toegevend
Toegevend aan
aan de
de neigingen
neigingen ten
ten
aan haren
goede gelijk
gelijk ten
tenkwade,
kwade,zonder
zonderafgelijnd
afgelijndonderscheid
onderscheidtetemaken
maken
tusschen 't eene en 't andere,
zij zich
zich meedrijven
meedrijven in
in 't't wel,
wel.
andere, liet zij
gemeend
aan haar
haar ongerepten
ongereptenlevenswandel,
levenswandel, en
enhaar
haar
gen-ieend geloof
geloof aan
zuivere inzichten.
inzichten. Zij
Zijoverschafte
overschattehare
harevroomheid
vroomheidniet
niettetezeer
zeeren
en
aanzag hare
hare deugden als
als het
het rechtstreeksche
rechtstreeksche gevolg
gevolg van
van haar
haar
aanzag
gemakkelijk
leven. Zij
van hare
hare
gemakkelijk leven.
Zij was
was nauwgezet
nauwgezet in
in 't oefenen
oefenen van
datze
zeniet
nietgenoeg
genoeghet
het goed
goedkon
konbewerken
bewerken
meenend dat
godsvrucht, meenend
had dan hare
hare zaligheid
zaligheid te
te bewerken.
bewerken.
omdat zij niets anders te doen had
bevangen met
vrees God
God te
te mishagen
mishagen
En daarom
daarom was
En
was zij
zij bevangen
met de
de vrees
en op
op hare
hare hoede
hoedeom
omniet
nietinin
zonde
van
verzuimenistetevallen,
vallen,
en
zonde
van
verzuimenis
't geen zeker
zeker de
de eeuwige
eeuwigezaligheid
zaligheidharer
harerziel
zielmoest
moestverbeuren.
verbeuren.
was niet
niet de
de verheven
verheven opdrang
opdrang naar
naar hooger,
hooger, ook
ook niet
niet de
de
Het was
onbaatzuchtige begeerte
begeerte naar
naar heiligheid,
heiligheid,—- heel
heelhaar
haar onbewust
onbewust
onbaatzuchtige
betrachten kwam
vrees voor de
de straf
straf om
om een
eennutte,
nutte.
betrachten
kwam voort
voort uit
uit vrees
loos bestaan
en
uit
naar de
de belooning
belooninghiernamaals.
hiernamaals.
bestaan en uit 't verlangen naar
God enenzijne
zijneheiligen
heiligenom
omhaar
haar eigen
eigen best
best wil.
wil.
Zij beminde
beminde God
Zij
Daarom voelde
voelde zij
zij die
diegroote
grootebehoefte
behoeftein in
geestelijken
Daarom
eeneen
geestelijken
overtuigd was
was en
en klaar
klaar kwam
kwam dat
dat
raadgever, omdat
raadgever,
omdat zij
zij nooit
nooit overtuigd
't geen
geen zij
zij deed, voldoende
voldoende was
was om
om de
dezaligheid
zaligheid tetebekomen
bekomen
destraf
strafte te
ontgaan.Het
Hetkwaad
kwaadvreesde
vreesdezij
zijbij
bijingeving,
ingeving,
of de
ontgaan.
zij schrikte
schrikte bij
bij den
den naam
naam alleen,
alleen, zonder
zonder dat
dat zij
zij eigenlijk
eigenlijk wist
wist
zij
Onder opzicht
opzicht van
vanzonde,
zonde,kende
kendeAgatha
Agatha
wat het
het inhield.
inhield. Onder
wat
enkel de
dekleine
kleinezielegebreken,
zielegebreken,dedezwakheden
zwakhedenvan
van-den
·den geest
geest
enkel
zijn:
kwaadspreken, de
degemakzucht,
gemakzucht, het
hetverzuimen
verzuimen
zooals ererzijn
: kwaadspreken,
aflaten, gemis
gemis aan
aangeduld,
geduld,eigenzinnigheid,
eigenzinnigheid,en
ende
delauwheid
lauwheid
van aflaten,
in
behartigen der
der geestelijke
geestelijke volmaaktheid.
volmaaktheid ....
in 't't behartigen
...
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Voor al
al die
diekleine
kleinegebreken
gebrekenvroeg
vroegzij
zijdan
danelken
eIkenzaterdag,
zaterdag, de
de
vergiffenis
priester in
den biechtstoel
biechtstoel en
en zij
zij reinigde
reinigde
vergiffenis aan
aan den
den priester
in den
door een
een goed
goed berouw
berouwen
eenvast
vastvoornemen
voornemen om
om
hare
ziel door
hare ziel
en een
vervolg die kleine
kleine vlekken
vlekken teteontgaan.
ontgaan.Maar
Maardenzelfden
denzelfden
in 't vervolg
dag nog
nog —
- evenals
evenals de
derechtveerdige
rechtveerdige man
man uit
uithet
hetEvangelie
Evangeliedag
herviel
zij weer
weer zevenmaal
zevenmaal zeventig
zeventigmaal
maal in
in dezelfde
dezelfdegebreken.
gebreken.
herviel zij
Met het
het eigenlijke
eigenlijke kwaad
kwaad of
ofmet
met de
deleelijkheid
leelijkheid der
der zonde
zonde
Met
had
Agatha nooit
nooitkennis
kennisgemaakt,
gemaakt,ofofhaar
haargeweten
gewetenbezoedeld.
bezoedeld.
had Agatha
Haartempera,
tempera.
Zij
had er
er nooit
nooitde
degelegenheid
gelegenheidtoe
toegevonden.
gevonden.Haar
Zij had
ment was
was zoo
zoo koel
koel enenbedaard
bedaard als
alseen
eeneffen
effenwatertje
watertjeen
en
ment
had zij
zij nooit
nooitanders
andersgezien
geziendan
daningetogenheid
ingetogenheid
rondom
haar had
rondom haar
hare ziel
zielgewapend
gewapendwas
wasen
ensterk
sterk stond
stond
en
godsvrucht. Of hare
en godsvrucht.
zij niet
niet weten,
weten, want
want
tegen de
de aanvallen
aanvallen van
van den
den booze,
booze, kon
kon zij
tegen
stormen hadden
hadden nooit
nooit haar
haar binnenste
binnenste beroerd
beroerd en
en het
hetvuur
vuur
de stormen
der
slechte driften
driften had
had zij
zij nooit
nooitvoelen
voelenlaaien.
laaien.Over
Overde
dezinne,
zinne.
der slechte
de wellustige
wellustige begeerten
begeerten in
in hare
hare jeugd
jeugdwas
waszij
zij
lijkheid
lijkheid en
en de
heengegleden met
onbevangenheid van
een gezond
gezond en
en
heengegleden
met de
de onbevangenheid
van een
ofzonder
zonderschroom
schroom
evenwichtig
gemoed;; zonder
zonder ontsteltenis
ontsteltenis of
evenwichtig gemoed
zij dien
dientijd
tijddoorleefd
doorleefdin.blijden
in. blijdenlevenslust
levenslusten
enmede
medegedaan
gedaan
had zij
in
eerlijk verzet.
verzet. Zij
Zij was
wasereruit
uitgekomen
gekomeneven
evenzuiver,
zuiver, even
even
in eerlijk
ofspijt
spijt
argeloos en ongerept,
ongerept, zonder
zonder mistroostigheid,
mistroostigheid, treurnis
treurnis of
argeloos
geen ze
ze aanzag
aanzag als
als een
eenbloei
bloeidie
dievoorbij
voorbijwas
waszonder
zonder
om 't geen
vruchten
na tetelaten.
laten. En
En eens
eens die
die levenstijd
levenstijd voorbij,
voorbij, beschouwde
beschouwde
vruchten na
zij
haren toestand
toestand langs
langs den
den besten
besten kant
kant en
enberusfte
berustte in
in 't
zij haren
geen
haar als
als geluk
geluknog
nogoverschoot
overschoot:
eenkalm
kalm en
enkommer,
kommer.
geen haar
: een
loos
en stil
stilbestaan
bestaanmet
methaar
haarbroer
broeren
enhaar
haarnichtje,
nichtje, met
met de
de
loos en
al haren
haren tijd
tijd te
te wijden
wijden aan
aan de
de goede
goede wer,
wer.
volle gelegenheid
gelegenheid al
volle
ken
en aan
aan 't beijveren
verbeijveren van
van hare
hare eigen
eigen zaligheid,
zaligheid, en
en de ver,
ken en
God.
eeniging
met God.
eeniging met
In
de gedaagdheid
gedaagdheid harer
harer jaren,
jaren, aanzag
aanzag zij
zij dit nu
nu als
als het
het
In de
had zij
zij allang
allang
eenige
belangrijke —
- aan
alle andere
andere begeerten
begeerten had
eenige belangrijke
aan alle
verzaakt.
Of zij
zij nu
nude
delaatste
laatstejaren
jaren vooruitgang
vooruitgang gedaan
gedaan had
had op
op den
den
God,was
washaar
haarminste
minste
die leidt
leidt naar
naar de
de vereeniging
vereeniging met
met God,
weg die
ofgeestelijke
geestelijke dorheid
dorheidhad
hadzij
zij nooit
nooit
bekommernis, want
bekommernis,
want twijfel of
inzakkingdie
dieverhevene
verhevenezielen
zielen
gevoeld
en de
de wanhoop
wanhoop ofofdedeinzakking
gevoeld en
zij niet.
niet.Hare
Hareziel
ziel
komen teisteren
teisteren als
als eene
eene verzoeking,
verzoeking, kende
kende zij
komen
was even
even helder
helder en
en gerust
gerust als
als haar
haar gemoed.
gemoed. Zij
Zijwas
wasvoldaan,
voldaan,
was
zij
bleef de
dezonde
zondeschuwen,
schuwen,dedegodsvrucht
godsvruchtoefenen,
oefenen,haar
haarvrome
vrome
zij bleef
werken behartigen
behartigen en
de zelfde
zelfde gebeden
gebedenherhalen
herhalen en
enschreed
schreed
werken
en de
door
alzoo
met de
debewustheid
bewustheid van
vaneen
eenvlekkeloos
vlekkeloosgeweten,
geweten, door
alzoo met
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Haar juk
juk vond
vond zij
zij licht
lichtom
omdragen
dragen en
en 't oefenen
leven. Haar
't leven.
harer plichten
haar een
een behagelijkheid te meer
meer omdat
omdat zij
zij
harer
plichten was haar
harer zaligheid ook
nog 't aanzien
kreeg in
ook nog
bij 't bewerken
bewerken harer
aanzien kreeg
hare eigene
eigene oogen en
in de
de oogen der medemenschen om
hare
en in
brave, godsdienstige
eene
goedhertige brave,
godsdienstige jonge%dochter
jonge-dochter te zijn.
zijn.
eene goedhertige
Op
de ongereptheid van haar
haar uitwendigen levenswandel
en
levenswandel en
Op de
op de
de vlekkeloosheid
vlekkeloosheidvan
vanhaar
haargoeden
goedennaam
naamwas
waszijzijbijzonder
bijzonder
gesteld en
en dat
dat bezorgde
bezorgde en
en bewaakte
bewaakte zij
zij als
alshaar
haar kostegesteld
koste%
lijksten schat.
Met haren
haren drang
drang naar
naar godsdienstigheid
godsdienstigheid mengde
mengde er
er ook
ook eene
begeerte naar
naar netheid,
netheid, naar
naar stillen
stillen opschik
opschik en
en voornaamheid
begeerte
Dietwee
tweedingen
dingensamen
samen lagen
lagen verin omgang
in
omgang en
en manieren.
manieren. Die
ver%
haren aard.
aard.
eenigd in haren
Van
de druistigheid op de
de hofstede
hofstede had
had zij
zij zich
zich altijd
altijd ver
ver
Van de
verwijderd
iets wat
wat grof is
is en
en onrein.
onrein. Als
Als
verwijderd gehouden
gehouden als
als van
van iets
jongste dochter
dochter had
had men
men hare
hare hulp
hulp zoozeer
niet vandoen
vandoen;;
jongste
zoozeer niet
zij langer
langer op
opdedekostschool
kostschoolgebleven
geblevenenenvandaar
vandaar
daardoor
daardoor was
was zij
die fijnere manieren
en beschaafderen omgang medegebracht.
medegebracht.
manieren en
Om
haar heen
heen had
had zijzijaltijd
altijdeen
eenkring
kringweten
wetentetebehouden
behouden
Om haar
waarin
zij zich
zich afzonderde
afzonderde en
en eerbied
eerbied en
en waardeering afdwong.
waarin zij
In
moeders oogen was
Agatha geen
geen kind
kind gelijk
gelijk de
deandere,
andere,
In moeders
was Agatha
zij
aardde
op
haar
broer
Seraphien
en
gelijk
hij,
leefde
zij
zij aardde op haar broer
en gelijk hij, leefde zij
ook haar
haar eigen
eigen leven
leven zonder
zonder opzicht
afkeuring en de
de
ook
opzicht om
om de afkeuring
minachting
broers en
en zusters die anders
anders aangelegd
aangelegd waren
waren
minachting der
der broers
en van
van beschaafdheid
beschaafdheid niets
niets begrepen.
begrepen. Agatha
Agathaging
gingharen
harengang
gang
spijts
alles, met
met eene verdraagzame
vast
spijts alles,
verdraagzamekoppigheid
koppigheid en
en een vast
Hare handen
handen hield
hield zij
zij zuiver
zuiver en
enhare
hare
doorvoerenden zin.
zin. Hare
kleeren onbesmet -— het groote bedrijf
draaide langs
langs haar
haar
bedrijf draaide
het veld of
of in
in de
destallen
stallentrok
trok zij
zij
voorbij
en van
van 't werk
voorbij en
werk op
op het
zich niets
niets aan.
aan. Zij
Zij wist
wist haar
haar tijd
tijd te
te verdoen
verdoen met
metprutsen
prutsen aan
aan
zich
venster~
den opschik
opschik der
der beste
beste kamer,
kamer, aan
aan de bloemen
bloemen op
op de
de venster%
den
bank en
en aan
aan de
deplanten
planten in
in den
den tuin.
tuin. Uit
Uitreden
reden eener
inge.
bank
eener inge%
beelde tengerheid
werd haar
haarafzonderlijk
afzonderlijkspijzen
spijzen opgediend
opgediend
tengerheid werd
zij nooit
nooitaan
aantafel
tafelinin
gemeenschap. Het
Het grove
grove in
in de
de
en
at zij
en at
gemeenschap.
leute en 't plezier
haar evenmin
evenmin bekoren
bekoren als
als in
in 't werk
plezier kon
kon haar
zij voelde
voelde nooit
nooit lust
lust er
er aan
aan mede
mede te
te doen.
doen.
en
en zij
haar behagen
behagen bestond
bestond in
in eenzaam en
afgezonderd te
te
. Al haar
en afgezonderd
zitten lezen
hare godsvrucht
godsvrucht te
te
een hoekje
hoekje en
en in
in 't stille
lezen in een
stille hare
Te
dien
tijde
reeds
had
Agatha
algauw
gemerkt
dat
oefenen.
oefenen. Te dien tijde reeds had Agatha
gemerkt
er onder
onder alalhaar
haarbroers
broers en
enzusters
zusters maar
waarmede
er
maar één was waarmede
zij
had kunnen
kunnen aarden.
aarden. Zij
Zijhadden
haddenelkaar
elkaargevonden
gevondenen
enzonder
zonder
zij had
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afspraak, zonder met
woord teteuiten
uiten 't geen hen
hen aan
aan elkaar
elkaar
met een woord
hield,
hield, was
was er
er eene zwijgende
overeenkomst en
en eene
wederzwijgende overeenkomst
eene weder.
zijdsche genegenheid
onder huns
huns getweeën
getweeën ontstaan.
ontstaan. In
In stille,
stille,
genegenheid onder
zij
zich
de
twee
zwakkelingen
duldzame gelatenheid
wisten
gelatenheid wisten zij zich de twee zwakkelingen
en
besloten de
deanderen
anderenmaar
maar tetelaten
latenboeren,
boeren,tetelaten
latenvrijen
vrijen
en besloten
ze zelf
zelfeindelijk,
eindelijk, na
navaders
vaders en
enmoeders
moedersdood,
dood,
en
trouwen tot ze
en trouwen
stonden en niets
niets beters
beters wisten
wisten dan
dan de
de schoone
geval stonden
voor 't geval
gelegenheid waar
nemen om
om hunne
hunne wederzijdsche begeerte
gelegenheid
waar te
te nemen
te voldoen
voldoen -— om
samen eruit
eruit te
trekken en
op ft't dorp
te
om samen
te trekken
en stil op
te
gaan rentenieren.
rentenieren. Het
Het was
was voor
voor Agatha
Agatha en
en Seraphien de
te gaan
verwezenlijking van
een heerlijken droom geweest, iets
iets waar
waar ze
verwezenlijking
van een
onbewust,
heel hun
hunleven
levennaar
naargetracht
getracht en
enverlangd
verlangdhadden.
hadden.
onbewust, heel
Toen hun
hun goed
goeduit
uitdede
gemeenzaamheid gescheiden
gescheiden en
en
Toen
gemeenzaamheid
op
verdeeld was,
was, werd
werd aan
aan Agatha
Agatha een
een stuk
stuk land
landtoegewezen
toegewezenop
verdeeld
tien minuten
minuten afstand
afstand van
van de
de kerk
kerk en
en daarop
daarop had
had Seraphien,
tien
van zijn
zijnaandeel,
aandeel, dat
dat schoon,
schoon, deftig
deftig heerenhuis
met 'tft geld
geld van
aangelegd.
laten
bouwen en
en dien
dien grooten hof aangelegd.
laten bouwen
Het groote
witte huis
met hooge puntdak
twee reken
reken
huis met
puntdak en
en twee
groote wifte
vensters onder
boven gelijkig verdeeld over
over den
den voorgevel,
voorgevel,
vensters
onder en boven
door een
een ijzeren
ijzeren hek
hek met
met dubbele
dubbele poort, een voor~
omgeven door
omgeven
voor.
hof, binnenkoer, aangetrekken,
aangetrekken, alles
hoogste bezorgdheid
bezorgdheid
alles in de hoogste
uitgevoerd en
en onderhouden,
onderhouden, -— heel
met de
de aanbe.
heel die doening met
aanbe,
uitgevoerd
hof en
en tuin
tuin en
en boschsiersel, dat
was voor
voor hen
hen
hoorten van
van hof
dat was
leven, -— hun trots, hunne
hunne heerlijk.
het tastelijke geluk van hun leven,
der menschen en
der wereld,
wereld, -— de uit.
en der
heid voor 't aanzien
aanzien der
van 't geen
er onbewust
onbewust als
als een
een
werking en 't verwezenlijken van
geen er
hun gemoed
gemoed lag.
lag.
ideaal van
van burgerlijk
burgerlijk romantisme
romantisme in
ideaal
in hun
Hier smaakte
smaakte Agatha
genot van
van eene bedaarde,
Agatha het onschuldig genot
gematigde ijdelheid,
de meesteresse te weten en
en mede.
ijdelheid, om
om zich de
mede,
gemafigde
op het
het dorp.
dorp. Het
Het opschikken
opschikken
eigenaarster van het schoonste huis
huis op
der
vensters en
en het
hettentoonspreiden
tentoonspreiden van
van bloemen,
- het
bloemen, —
der vensters
onderhoud van
vande
derijk
rijkgemeubelde
gemeubeldekamers,
kamers, boven
boven
inrichten
inrichten en onderhoud
en
beneden, was
was haar
haargegeerde
gegeerdebezigheid
bezigheiden
enhare
hareinzichten
inzichten
en beneden,
zij verkondigen
verkondigen met
met eene toegevende zwaaren
bevelen kon
kon zij
zwaar,
en bevelen
wichtigheid,
als
eene
kasteelvrouw,
die
nooit
opschiet,
nooit
die
nooit
opschiet,
nooit
kasteelvrouw,
wichtigheid, als
zachtaardigheid, eerbied
eerbied
kwaad tracht
tracht te
te worden, maar
maar door zachtaardigheid,
kwaad
en ontzag wil verwekken. Als
Alstoevoegsel
toevoegselaan
aanhaar
haargeluk,
geluk,smaakte
smaakte
zij nog
nog de
de voldoening
voldoening om
omhaar
haar broer
broer in
in zijn
zijn element
element te
te zien
zien
zij
zij samen nu in
in staat
staat waren
waren hun
hun nichtje
nichtje
en bijzonderlijk
bijzonderlijk omdat zij
op
te kweeken als
een rijkemanskind dat
niets kent
kent dan
dan de
de
dat niets
als een
op te
weelde
en
de
teedere
genegenheid
van
zijne
pleegouders.
genegenheid
van
weelde
de
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Hier leefden
Hier
leefden zij
zij als
als man
man en
en vrouw
vrouw inineen
eenideaal
ideaalgeestelijk
geestelijk
huwelijk vereenigd, met
alles wat
wat ze
ze wenschen konden
met alles
konden om
afgaanden levenstijd op
op te
den afgaanden
te luisteren.
luisteren.
Hun leven
leven had
had voortaan
voortaan een
een doel
doel en
en de
destilte
stiltevan
van het
het groote
groote
huis werd
door een
een helderklinkenden
huis
werd voortdurend
voortdurend opgefleurd
opgefleurd door
kinderlach. Het
Het meisje
meisje ontlook
ontlook onder
onder hunne
hunne oogen als eene
bloem en 't kreeg
kreeg langzamerhand
langzamerhand de wondere siersels
bloem
siersels van
van den
schoonen bloei
jeugd. Agatha
Agatha bijzonder
bijzonder stelde
stelde er
er alal haar
haar
bloei der jeugd.
behagen in, het
behagen
het was
was haar
haar een
een gedurig
gedurig gezelschap
gezelschap en
en een
een ge$
ge,
vreugd den
den glimlach
durige vreugd
glimlach. van
van het
het aanminnige nichtje
nichtje te
mogen bewonderen.
mogen
bewonderen. Hoeveel dingen
sedertdien hun
Clingen waren
waren er sedertdien
levensloop niet
levensloop
niet komen verrijken
verrijken ? Van
twee
nutteloosheden
Van twee nutteloosheden
dat
ze waren
waren tevoren,
tevoren, zonder
zonder inzicht
inzicht in
in hun
hunbestaan,
bestaan, hadden
hadden
dat ze
zij er
zij
er nu volop
volop van
van genoten
genoten gelijk
gelijk menschen die recht hebben
op
hun geluk.
geluk.DeDezachte
zachte
aandoeningenhadden
hadden zij
zij gekend
gekend
op hun
aandoeningen
juist gelijk
hun kind
kind hunne
hunne eerste-communie
gelijk de
de ouders
ouderszelf,
zelf,die
diehun
eerste,communie
doen ; de kommernissen hadden
ondervonden en het
het
zien doen;
hadden zij
zij ondervonden
wee bij
wee
bij 't afscheid
het kind
kind naar
naar de
de kostschool
kostschool moest;
afscheid toen
toen het
moest ;
hadden zij
zij voelen
voelen wegen
wegen bij
bij
de eenzaamheid
huis hadden
-— de
eenzaamheid inin huis
door
Elvire's afwezigheid,
eenzaamheid die
afgewisseld werd
werd door
afwezigheid, eenzaamheid
die afgewisseld
vreugden van
van het
hetweerzien
weerzieninindedeverlofdagen.
verlofdagen.Wat
Watwerd
werder
er
de vreugden
gebouwdbijbijdede
pleegoudersenenplannen
plannenberaamd
beraamd
verder al niet
nietgebouwd
verder
pleegouders
voor
dat prinsenkind
prinsenkind!?
hun verlangens
verlangens en
en
voor de
de toekomst
toekomst van
van dat
I ? Al hun
langs dien
dienkant
kantgericht
gerichten
ennichtje
nichtje was
was
begeerten waren
begeerten
waren nu langs
voortaan
voortaan de
de eenige oorzaak
oorzaak waarom
waarom al
al 't andere
andere en
zij zelf,
zelf,
en zij
bestonden
al 't geen zij
zij bezaten
bezaten moest
moester
er aan
aan geofferd
geofferd worden1
worden!
bestonden;; —
- al't
eigen verlangens
verlangens telden
telden niet
nietmeer,
meer, hun
hun eigen
eigen bezigheid
bezigheid
Hun eigen
was
voldoen aan
aan eene behoefte
behoefte zonder
zonder zin,
zin, eene
was enkel
enkel 't voldoen
afleiding
nut omdat
omdat hunne gedachten
gedachten als levensdoel
levensdoel
afleiding zonder
zonder nut
slechts
de
belangen
slechts de belangen kenden
kenden van
van hun
hun pleegkind.
pleegkind.
Daarmede was
was de
de verveling
verveling en
endedeleegte
leegteuit
uithun
hunrenteniers,
renteniersDaarmede
dat hun
hun dagen
dagen ge,
ge.
bestaan geweerd
geweerd en
en het
het triestige
triestige gedacht
gedacht dat
bestaan
wijd
wijd zouden
zouden zijn
zijn aan
aan eene futlooze
futlooze liefhebberij,
liefhebberij, om
om den
den tijd
tijd
te bedriegen.
bedriegen.
was ererevenwicht
evenwichtinin
hun
leven
naarden
dengeest
geestgelijk
gelijk
Nu was
hun
leven
naar
naar het
het lichaam.
lichaam. Zij
Zij kenden
kenden de
de voldoening
voldoening om
ommet
met 't werk
naar
hunner
hunner handen
handen in hunne
hunne eigen
eigen behoeften
behoeften tete voorzien
voorzien en met
met
den
van den
hun gemoed
gemoed teteverrijken
verrijken en
en
den overschot
overschot van
den tijd,
tijd, hun
hunne
hunne zaligheid
zaligheid te
te bewerken.
bewerken. Hun
Hun dag
dag zetten
zetten zij
zij in
in met
met God
God
en met
met de
degeestelijke
geestelijke oefeningen
oefeningen ten
tenbate
batehunner
hunner ziel
ziel om
om
daarna
daarna het andere
andere deel
deel te
te gaan
gaan beneerstigen,
beneerstigen, in de
de gerustheid
gerustheid
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des
des gemoeds.
gemoeds. En
En zoo,
zoo,dag
dagnanadag,
dag,inineeuwig
eeuwigherhalen
herhalenvan
van
't zelfde,
zelfde, met
met de
dealtijd
altijdnieuwe
nieuweverlangens
verlangens naar
naar de
de kleine
kleine ge,
ge$
beurtenissen die
in de
de effenheid
effenheid van
van 't bestaan,
bestaan, groot belang
belang
beurtenissen
die in
en
groote afmefingen
afmetingen kregen
kregen in hunne
hunne oogen,
oogen, verging
verging de
detijd
tijd
en groote
zonder
dat de
de glimlach
glimlach op
op hun
hun wezen
wezenverdroogde
verdroogde omdat
omdat zij
zij
zonder dat
de toekomst
toekomst aanzagen
aanzagen als
als een
eenrecht
rechtgetrokken
getrokkenlijn
lijnzonder
zonder
de
hindernis, die opklom
opklom naar
naar een
een verschiet
verschiet van
van onge,
onge$
krook of hindernis,
krook
repte
waar een blauwen
blauwen hemel
hemel over
over koepelde.
koepelde.
repte zuiver
zuiver geluk
geluk waar
Dien
uchtend echter,
echter, na
na de
de mis,
mis, was
wasAgatha's
Agatha's gemoed
gemoed in
in
Dien uchtend
zij kun,
kun$
de
rustige plooi
plooi niet
niet gelijk
gelijk gewoonte.
gewoonte. Zich
Zich zelf
zelf had
had zij
de rustige
op meer
meer dan
daneene
eeneverstrooidheid
verstrooidheidbinst
binstdedemis
mis;
nen betrappen
betrappen op
nen
;
verontschuldigde zich
zich met
metde
deovertuiging
overtuigingdat
dat 't onvrij$
maar
maar ze
ze verontschuldigde
onvrij,
willige verstrooidheden
verstrooidheden waren
waren en
en dat
datzijzijhaar
haarbest
bestgedaan
gedaanhad
had
om
den duivel
duivelteteverjagen.
verjagen.Zij
Zijwas
waszenuwachtig
zenuwachtig geweest
geweest en
en
om den
Na de
demis
misplacht
placht zij,
zij, volgens
volgens
had verlangd
verlangd naar
naar het
het einde.
einde. Na
had
andereoefening
oefeningteteverrichten,
verrichten,
den aard
aard der
der dagen,
dagen,nog
nogeene
eeneofof
andere
sommige
gebeden te
te lezen
lezen eigen
eigen aan
aan den
denheilige
heiligeder
dermaand
maand;;
sommige gebeden
of bij
bij 't beeld
beeld van
van Sint,Antonius
Sint$Antonius of
een
kruisweg te
doen of
een kruisweg
te doen
Sint$]ozef
stil te
te houden
houden in
in 't uitgaan.
Maar nu was
was zij
zij
Sint,Jozef wat
wat stil
uitgaan. Maar
te
zeer overrompeld
overrompeld door
doorverlangens
verlangensvan
vananderen
anderen aard.
aard. Zij
Zij
te zeer
op 's dokters
vrouw zonder
zonder te
te kunnen
kunnen besluiten
besluiten
hield
het oog op
dokters vrouw
hield het
zij die
dievriendin
vriendin afwachten
afwachten of
of ontgaan
ontgaan wilde.
wilde. De
Deonzeker,
onzeker$
of zij
zij haar
haarmoest
moestbezien
bezienenenaanspreken,
aanspreken, weer,
weerheid waarmede
waarmede zij
heid
zij besloot
beslootmaar
maarliefst
liefstrecht
rechtnaar
naar huis
huis tetespoeden
spoeden
hield haar
haar en
en zij
om van
van Seraphien
Seraphien zelf
zelf het
het belangrijke
belangrijke nieuws
nieuws tetevernemen.
vernemen.
om
Die dag
dagkreeg
kreegeen
eennieuw
nieuwaanschijn
aanschijn in
in Agatha's
Agatha's oogen
oogen en
en
't leven
leven een
een ander
ander uitzicht,
uitzicht, sedert
sedertdedemogelijkheid
mogelijkheid dier
dier ge,
ges
beurtenis aan
aan den einder
einder verschenen
verschenen was.
was.
beurtenis
't
gedacht
om
't rechtstreeks
den
Zij
haperde
nog
bij
gedacht
om
Zij haperde nog bij
rechtstreeks van
van den
ze
pastor te
vernemen die nu
nu gauw
gauw buiten
buitenzou
zoukomen
komen;
maar ze
pastor
te vernemen
; maar
wilde
niet meer
meer wachten
wachten -— of
liever zij
zij had
had er
er geen
geen lust
lust toe
toe
wilde niet
of liever
er
pastor over
over aan
aan tetespreken.
spreken.
er den pastor
kwam ook uit
uit en
en Siska
Siska van
vanden
denchampefter
champetter
Stiene
Stiene Warlop kwam
bij den
den wijwaterbak,
wijwaterbak, en bood
bood de
dejuffrouw
juffrouw
wachtte
wachtte Agatha
Agatha af bij
de natgemaakte
natgemaakte vingers,
vingers, voor
voor 't kruisteeken.
-— Er
nog niemand
niemand van
vaniets1
iets 1fluisterde
fluisterdeSiska,
Siska, zoo
zoo gauw
gauw
Er wist nog
ze
in 't portaal
kwamen. Ze
Ze zou
zou Sarel
Sarel zenden
zenden voor
voordie
diezaak.
zaak....
portaal kwamen.
...
ze in
Stiene
moest dat
dat niet
nietloopen
loop envoortvertellen
voortvertellen. ...
Sfiene Warlop moest
..
In den
winkel, bij
bij vrouw
vrouw Huyghe,
Huyghe, waar
waar Agatha
Agatha wat
wat pene,
pene~
In
den winkel,
ware
ging koopen,
koopen, werd
werdererook
ooknaar
naardedezaak
zaakgevraagd
gevraagd en
en
ware ging
ze 't voor 't eerst
uitgesproken gehoord:
gehoord:
daar had
had ze
daar
eerst uitgesproken
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dat we
-— 'K
'K geloove
geloove dat
we uumogen
mogenproficiat
proficiatwenschen
wenschen met
met
menheere?
menheere ?
had beschaamd
beschaamd gestaan
gestaan omdat
omdat zij
zij niet
niet wist
wist of
of ze
ze
Agatha
Agatha had
't afwijzen
afwijzen of
of aanvaarden
aanvaarden moest.
moest.
Langs de straat
straat ook,
ook,opopdedeplaats,
plaats,groetten
groettendedemenschen
menschen
Langs
haar met
met bijzondere
bijzondere voorkomenheid,
voorkomenheid, glimlachend
glimlachend als
als uit
uit deel,
deel.
haar
Detwee
tweedochters
dochtersvan
vanden
dennotaris
notaris die
die
name in
in haar
haar geluk.
geluk. De
name
zij in
in 't
't gemoet
gemoet kwam,
keken langs haar
haar heen
heen —
- die
die.kenden
kenden
kwam, keken
zij
verkroptenharen
haren nijd
nijd
waarschijnlijk iets
den uitslag
uitslagenenzezeverkropten
waarschijnlijk
iets van
van den
en
afgunst —
- die
die konden
kondennooit
nooiteenig
eenig
belangstellen
stellentenzij
tenzij
en afgunst
belang
slecht ging
ging!
haar weergade slecht
1
wanneer 't haar
De boomen
boomen op
op 't kerkhof,
huizen, alles,
alles, dien
dienuchtend,
uchtend,
kerkhof, de
de huizen,
had
iets eigens,
eigens, het
hetloech
loechhaar
haartoe,
toe,ererblonk
blonkiets
ietsfeestelijks
feestelijks
had iets
blauw
in het
het licht
lichtwaarmede
waarmede de
dewereld
wereldoverstraald
overstraaldwerd
werden
en't'tblauw
van de
de lucht
lucht was
wasnooit
nooitzoo
zoo
rein!
waseen
eenspanning
spanning te
te
van
rein
I ErErwas
merken
dorpelingen, de
de verwachting
verwachting van
van eene
eene aandoe,
aandoe.
merken bij
bij de dorpelingen,
ning; ; en
en bij
bij 't gedacht
dat heel
heel die
diebelangstelling
belangstelling op
op haar
haar
gedacht dat
ning
zij bedoeld
bedoeld waren
waren om
om in
in 't aanzien
broer gericht
gericht was
was —
- dat zij
broer
trachtte die
die
te
treden, ging
ging haar
haar geest
geest inindedehoogte
hoogteenenzijzijtrachfte
te treden,
't besef
door 't
besef der gewichtig.
opspringende
dempen door
opspringende vreugde
vreugde te
te dempen
gewichtig,
zij zouden
zoudenopladen
opladenenenaannemen.
aannemen.Het
Hetkalmde
kalmde
heid van
van 't geen zij
en
bedaarde haar
denken aan
aan de
de plichten,
plichten, aan
aan de
de
en bedaarde
haar gemoed,
gemoed, te
te denken
moeilijkheden, de zware
zware verantwoordelijkheid
verantwoordelijkheid en
en de
de lasten
lasten die
die
moeilijkheden,
van ijdelheid
ijdelheid om
om
eigen
waren aan
aan het
hetambt,
ambt, maar
maar 't gevoel
eigen waren
gevoel van
den titel
titel van
van burgemeester,
burgemeester, kwam
kwam haar
haartelkens
telkensweer
weer vleien
vleien als
als
door
met eene
eene zachte
zachte streeling.
streeling. Zij
Zijverjoeg
verjoeghet
hetzondig
zondiggedacht
gedachtdoor
met
dat
andere: : dat
dat het
hetopophaar
haarwegen
wegengebracht
gebracht werd
werd door
door de
de
dat andere
Goddelijke Voorzienigheid
haar deel
deel in
in te
te doen
doen en
en
Goddelijke
Voorzienigheidom
om er
er haar
mede te helpen
helpen om
om de
dewelvaart
welvaartder
dergemeente
gemeentetetebevorderen.
bevorderen.
mede
Zij aanzag
aanzag het
het als
alshaar
haarverder
verderlevensdoel
levensdoelen
en voelde
voeldereeds
reeds haren
haren
Zij
ijver ontwaken
ontwaken om
om met
met Seraphien
Seraphien en
enmet
metden
denonderpastor
onderpastorhet
het
ijver
groote
werk aan
aan te
te vatten.
vatten.
groote werk
zij voorzag
voorzag met
met behagen
behagen die
die
Er
was veel
veel teteverrichten,
verrichten, en
en zij
Er was
zij de
delaatste
laatstejaren
jarenvan
vanhaar
haar leven
leven
drukke bezigheid
bezigheid waar
waar zij
drukke
aan
besteden zou
zou;; zij
zij smaakte
smaakte reeds
reeds het
het genot
genot om
ombelangrijk
belangrijk
aan besteden
komen.
neen,daarom
daarom was
was 't
worden en
enininaanzien
aanzientetekomen
te worden
. . .. ..
. neen,
haar niet
niet te
te doen
doen!!
haar
Dat
niet;; alleen
alleen en
en zuiveruit
zuiveruit om
om het
het uitwerksel
uitwerksel en
en de
de
Dat niet
geestelijke
verbetering! 1Zij
betrapte zich
zich daareven
daareven op
op eene
eene
geestelijke verbetering
Zij betrapte
onbescheidenheid van
vanhaar
haardiepere
dieperegeaardheid
geaardheid;; en
en den
den persoon
persoon
van
den onderpastor
onderpastor die
die ongevraagd,
ongevraagd, als
alsde
dewaardemeter
waardemetervan
van
van den
11.
II.

8
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hare verdiensten,
verdiensten, in hare
hare verbeelding
verbeelding kwam
kwam opduiken,
opduiken, duwde
duwde
hare
zij aanstonds
aanstonds weg
weg omdat
omdatzijzijniets
nietsdan
danzuivere
zuivereinzichten
inzichten duldde.
duldde.
zij
Maar terwij1
terwijl zij
zij 't eene
eene verjoeg
kwam de
de verzoeking
verzoeking weer
weer
Maar
verjoeg kwam
onder
een anderen
anderen vorm
vorm —
- haar
haar nichtje
nichtje zou
zouererook
ookvan
van mede,
mede.
onder een
deelen
en door
doorden
deneeretitel
eeretitelvan
vanharen
harenoom
oom
aanzienkomen
komen
deelen en
ininaanzien
tegenover
de familie
familie Blondeel
BlondeelI
tegenover de
1 ....
t' Huis
gekomen was
was Agatha
Agatha aangezet
aangezet en
en ininzweet
zweetdoor
door
Huis gekomen
de gejaagdheid
gejaagdheid en
en haar
haar eerste
eerste vraag
vraag aan
aan den
deneersten
eerstenpersoon
persoon
ze ontmoette
ontmoettewas
was::
dien ze
-— Pelagie, is
Seraphien al
al beneden
beneden?
Klopte voor
is Seraphien
? 't
't Klopte
voor de
tweede mis
mis;; zij
zij had
had nog
nogverwacht
verwacht hem
hem tegen
tegen tetekomen
komen op
op
tweede
den kerkwegel.
kerkwegel. Toen
Toen Pelagie
Pelagieontkennend
ontkennend de
deschouders
schouders op,
opden
haalde, wendde
wendde Agatha
Agatha zich
zich naar
naarde
degang
gangwaar
waarzijzijgerucht
gerucht
haalde,
Elvire die
die gereed
gereed en
en opgeschikt
opgeschikt
hoorde op
op de
detrap.
trap. 't Was Elvire
hoorde
tewege ter
ter kerke
kerke was.
was.
tewege
-— Waar
Waar is
is nonkel
nonkel?
?
- Nog boven
boven;; hij
hij doet
doetmij
mijzeggen
zeggendat
datPelagie
Pelagie zou
zounaar
naar
—
't klooster
omdat Diktus niet
niet moet
moet komen
komen vandaag.
vandaag.
klooster gaan
gaan omdat
er moet
moet iets
iets haperen
haperenI Is hij
-— Maar
Maar er
hij ziek
ziek?? om
om zoolang
zoolang te
te
hem nog
nog nooit
nooitgebeurd
gebeurd;; ik
ik ga
ga zien.
zien.
slapen?
I Dat
slapen ?I
Dat is hem
Zij riep
riep van
van op
op de
detrap
trap::
Zij
-— Wat scheelt
scheelt er,
er, Seraphien.
Seraphien. Zijt
Zijt ge niet
niet wel
wel?
?
- Ba
neen.ik Igromde
gromde Koornaert
Koomaert die uit
uit zijn
zijnkamer
kamer kwam.
kwam.
Ba neen,ild
—
mij overslapen,
overslapen, 't was
laat als
als ik er
er in
in ging
ging en
en die
die
Ik heb
heb mij
was laat
Ik
champagne ....
champagne....
-— Champagne
Champagne I?
zij haar
haar broer
broer in
in 't wezen
1 ?Maar
Maarzoo
zoo gauw
gauw zij
bezien
had, liet
liet zij
zij haar
haaruitroepende
uitroependevraag
vraagvallen.
vallen.—- Maar
Maar ge
ge
bezien had,
ze,gegemoest
moestuw
uwwezen
wezenzien
zien1 1
doet, ge
ge zijt
zijtzeker
zekerziek
ziek1 Iriep
riepze,
doet,
- Mijn
wezen?? wat
wat isisereraan
aanmijn
mijnwezen
wezen?
Ikben
benwat
wat
Mijn wezen
? Ik
—
verzeeuwd.
-— Bleek
Bleek lijk de
de dood
dood1I groene
groene 1 en
en uwe oogen
oogen zwemmen
zwemmen in
in
water 1
't water!
mij gaan.
gaan. Ik
Ik zal
zal
-— Kom,
zwijg 1I gromde
gromde Koornaert.
Koomaert. Laat
Laat mij
Kom, zwijg
mij wasschen
wasschen —
- 't koud
water zal
zal mij
mij wel
wel genezen.
genezen. Ik
Ik heb
heb
koud water
mij
wat hoofdpijn,
hoofdpijn, maar
maar 't is nog
nog meest
meest van
van de
de hitte
hitte;; 'k en
heb
en heb
...
maar
maar weinig
weinig gfslapen
geslapen...
-— En
dan loopt
loopt ge
ge nog
nogbuiten
buitenbinst
binstden
dennacht
nachtachter
achter de
de
En dan
dereden
redenwaarom
waarom
dieven I1 gij
en ongerust
ongerust—
- dat
dat isis de
gij zijt
zijt gejaagd en
er
ge niet
niet slaapt1
slaapt I —
- maar
maar dat
dat moet
moet een
een einde
eindenemen,
nemen, 'k heb
heb er
den
champetter over
gesproken ...
den champefter
over gesproken...
-—Wat
Wat hebt
hebt gij
gijgesproken
gesproken?
riepSeraphien
Seraphienkwaad.
kwaad. 'k Heb
?IIriep
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gevreesd dat
datgij
gij 't spel gingt
gingt verbrodden
verbrodden1I Waarom
Waarom moet
moet
het gevreesd
steken?
Ikben
benmansch
mansch
er daar
daar iemand
iemand zijn
zijn neus
neus komen
komen in
insteken
er
? Ik
genoeg ...
genoeg...
- Dat isisuw
uwwerk
werkniet.
niet.Waarom
Waarom zijn er veldwachters
veldwachters en
en
—
gendarmen op
wereld?? .....
gendarmen
op de wereld
Seraphien deed een
een hopeloos
hopeloosgebaar
gebaarmet
metdedearmen
armen en
en glim.
glimSeraphien
lachte mistroostig.
mistroostig. Hij
Hij ontweek
ontweek zijn
zijn zusters
zusters blik
bliken
enhaasfte
haastte
lachte
naar beneden.
beneden.
zich naar
- Mijn
Mijn kop
kop gloeit
gloeit!
zuchtte hij
hij in
in 't verlangen
verlangen naar
naar koud
koud
1 zuchtte
—
water.
doen;
maar hij stond
stond nog lekende
lekende nat
nat te
te
Agatha liet
liet hem
hemdoen
Agatha
; maar
zoeken
naar
een
handdoek
in
schotelhuis,
als
zij
hem
reeds
als
zij
hem
reeds
't
schotelhuis,
zoeken naar
handdoek in
ging::
keere ging
te keere
- Hoe is
is 't afgeloopen in de
de pastorie
pastorie?? vroeg
vroeg zij.
zij.
—
Koornaert
Koornaert ging haar
haar misschien
misschien antwoorden,
antwoorden, maar
maar toen
toen juist
juist
kwam Pelagie
Pelagie binnen
binnen met den
den schrik
schrik op
op het
hetwezen
wezen:
kwam
:
- Meneere
Meneere11 riep
riep zij
zij asemjagend
asemjagend van
van ontsteltenis
ontsteltenis —
- al
al
—
uwen
uwen toebak
toebak isis kapot
kapotgeslagen
geslagen—- heel
heeldedepartij
partij—
- ik
ikwas
was
om soepegroensel
soepegroensel en
en ....
..
Agatha was er
er evengauw
evengauw bij
bij:
Agatha
:
- 't Is
Is toch
toch nooit
nooitgeen
geenwaar
waarzeker
zeker?
Zijn ererweer
weerdieven
dieven
? Zijn
—
geweest?
Maar heur
heur eerste
eerste gedacht
gedacht was
was bij
bij 't gevaar
geweest? Maar
gevaar dat
heur broer
broer geloopen
waart toen
toen nog
nog zoo
zoo stout
stout
heur
geloopen had.
had. -— En
En ge waart
om te
te gaan
gaan zien
zien van
van den
den nacht
nacht I ze
ze konden
konden uu op
op 't lijf
lijfloopen
om
loopen
en
doodschieten.
en uu doodschieten.
Koornaert
bezag zijn
zijn zuster
zuster en
en stond
stond tetepinkoogen
pinkoogenmet
met
Koomaert bezag
den
handdoek
in
de
bevende
handen,
alsof
hij
eene
te
groote
den handdoek in de bevende handen, alsof hij eene te groote
klaarte
verdragen kon.
kon.
klaarte niet
niet verdragen
-— Dat
wraakof uit
of uit
jaloerschheid
zuchtte hij
hij
Dat isis alaluituit
wraak
jaloerschheid
1 Izuchtte
waarom hij
hij dat zegde.
zegde. Het
Het was
was hem
hem
zonder
zonder te
te weten
weten wat
wat of waarom
zoo
maar ingevallen
ingevallen en
en hij
hij gaf
gaf het
het uit
uitals
alseene
eeneverontschul,
verontschul.
zoo maar
om de
de aandacht
aandacht af
af te
te leiden
leiden van
van 't geen hij
hij vreesde
vreesde
diging
diging of om
dat
er van
van zijne
zijne handeling
handeling zou
aan den
den dag
dag komen.
komen.
dat er
zou aan
-— Wat wilt
wilt ge
ge zeggen
zeggen?
riep Agatha,
Agatha, die
die vreesde
vreesde dat
dat heur
heur
? riep
broer
eene geraaktneid
geraaktheid of
of eene
eeneflauwte
flauwtekreeg,
kreeg, zoo
zoodeernis,
deernisbroer eene
wekkend
hij daar.
daar.
wekkend stond hij
in haren
haren geest
geest::
En
dan lichtte
lichtte 't plots
plots in
En dan
-— Hebben ze
misschienaangewezen
aangewezenals
alsburgemeester
burgemeester?
ze uumisschien
?
0, o,
0, zou
zou 't dat
misschien zijn?
dan is
is 't iets
anders;; we
dat misschien
zijn ? 0,
o, dan
iets anders
mogen
ons daar
daar wel
welaan
aanverwachten
verwachten1I ininzulke
zulkeomstandig.
omstandigmogen ons
heden
worden uw
uw beste
beste vrienden
vrienden uw
uwergste
ergstevijanden.
vijanden.
heden worden
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Koornaert
de wenkbrauwen
op en
en in
Koomaert trok
trok verrast
verrast de
wenkbrauwen op
in zijn
zijn ver,
verbauwering, omdat
omdat zijn
zijn zuster
zuster zoo
zoobeslist
beslistdoordraafde
doordraafdeen
enomdat
omdat
bauwering,
zijn geest
geest zoo
zoo flauw
flauwen
enafgemat
afgemat was
was en
en hij
hij in
inde
dedoezeling
doezeling
zijn
niet meer
meer verkende
verkende of
of onderscheidde
onderscheidde wat er
er droom
droom of
ofwaar,
waarniet
heid was,
was, ....
maar bijzonder
bijzonder omdat
omdat 't hem
als een
een reddende
reddende
heid
. . maar
hem als
straal
tegenglaarde, snapte
snapte hij
hij het
het mede
mede om
omzijn
zijnhopeloozen
hopeloozen
straal tegenglaarde,
toestand
te verschoonen
verschoon en::
toestand te
- Ja,
Ja, knikte
knikte hij
gewichtig, dàt
kan het
het wel
wel zijn....
zijn ....Agatha
Agatha
—
hij gewichtig,
dit kan
vond de
dereden
redenzoo
zoo
aannemelijk,zoo
zoovanzelfsprekend
vanzelfsprekendmoest
moest
vond
aannemelijk,
het
het een
een gevolg
gevolg zijn
zijn van
van wraak,
wraak, dat
dat hij
hij het
hetook
ookmaar
maarbeamen
beamen
moest —
- het
roesde, hij
hij verdoolde
verdoolde en
en kon
kon nu
nuniet
nietdenken
denken—moest
het roesde,
later komt
komt het wel
wel ininorde,
orde,nunuzalzalikikhet
hetlaten
latenloopen,
loopen,meende
meende
later
hij. Er
Er was
was ten
ten andere
andere allang
allang geen
geen houden
houden meer
meer aan.
aan.
hij.
dingen namen
namen hun
hun eigen
eigenloop
loopzonder
zonderdat
dathij
hijhet
hetbeleften
beletten
Alle dingen
of geleiden.
geleiden.
kon of
kon
is!1 gilde
Agatha, laat
laat ze
ze maar
maar doen
doen —
-— Als 't maar
maar dat
dat is
gilde Agatha,
het zal
zal hun
hun weinig
weinigbaten
baten!I
het
Seraphien hoorde hare
hare woorden
woordenals
alseene
eeneplotse,
plotse,onverwachte
onverwachte
en hij
hijdacht
dachtererniet
nietaan
aandie
dieschoone
schoonekans
kansteteverbeuren
verbeuren
uitkomst en
met haar
haar nu de
de zaak
zaak anders
anders voor
voortetestellen
stellen—- tetemeer
meerdat
dathij
hij
met
zelf reeds
reeds begon
begon tetetwijfelen
twijfelen aan
aan 't geen
hij als
als de
dewaarheid
waarheid
geen hij
beschouwen.Maar
Maardaarmede
daarmede bleek
bleekalles
alles nog
nogin
inorde
ordenieti
niet!
moest beschouwen.
Delochting
lochtinglag
lagdaar
daar—
Er was
was nog wel
wel meer
meer uit
uit den
denhaak
haak!! De
Er
- een
een kuil
kuil was
was erer
zie, dat
dat werkmeisje
werkmeisje was
zie,
waser
er alal in
in geweest!
geweest —
dat alles
alles verlicht
verlicht nu
nu
gegraven, een
een lijk ergens
ergens gedoken
gedoken —
- en dat
gegraven,
en
bloot
in
den
helderen
dag!
En
straks
zou
de
champetter
en bloot in den helderen clag ! En straks zou de champefter
komen ....
nog komen.
...
In bed
bed had
hadKoornaert
Koomaert alles
alles zoo
zoo goed
goed belegd
belegdom
omvandaag
vandaag
In
orde te
te brengen
brengen—
- hij had een
een
alleen te zijn en alles op 't gemak in orde
nam
heelen langen
langen dag den
den tijd
tijd;; en
en eer
eer hij
hij 't gebeteren kon, nam
heelen
nu weeral
weeraleene
eeneandere
anderewending
wending—- ererwaren
warennieuwe
nieuwekansen
kansen
alles nu
opgedaagd
goed waren
waren en
en goede
goededie
diehij
hijkwijt
kwijtwas
was....
Het
opgedaagd die
die goed
. . Het
maalde alles
dooreen en
en hij
hij wist
wistniet
nietmeer
meer hoe
hoe het
het aan
aan te
te
maalde
alles dooreen
schot en
en de
de doodschreeuw
doodschreeuw —
- tot
tot daar
daar was
was alles
alles
pakken. Het
pakken.
Het schot
duidelijk,
kon hij
hijvervolgen,
vervolgen,maar
maarverder,
verder, die
dietooverij
tooverij
duidelijk, dat
dat kon
werke~
met dat
dat lijk,
lijk, van
vandaar
daar voort,
voort, verloor
verloor hij
hij den
den zin
zinder
derwerke,
met
lijkheid en begon
begonzijn
zijnangst.
angst.—- Laten
Latenloopen
loopen1 ILaten
Latenloopen
loopen1 I
lijkheid
roesde het
het als
als de
deeenige
eenigeuitkomst.
uitkomst. Hij
Hij dompelde
dompelde zijn
zijn hoofd
hoofd
roesde
om de
de deugd
deugd van
van 't koude
vocht en
en terwij1
terwijl had
had
in 't water
koude vocht
water om
Agatha
om
den
champetter
gezonden.
Aanstonds!
Nu
zij
Agatha om den champetter gezonden. — Aanstonds! Nu zij
wist wit
wàtereronder
onderzat,
zat,mocht
mochtererniet
nietmeer
meergetalmd
getalmdworden.
worden.
wist
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Terwijl
zijn oogen
oogen en
en zijn
zijn neus
neus nog
nog vol
vol
Terwijl zijne
zijne ooren
ooren en
en zijn
datzezewachten
wachtenzouden,
zouden, dat
dat
water
zaten, wilde
wilde hij
hijroepen
roepen:
water zaten,
: dat
hij
zelf wilde
wilde gaan,
gaan, dat
dat hij
hij eerst
eerst in
in den
denlochting
lochting alles
alles moest
moest
hij zelf
nazien.
bleef hem
hem in
in den
denmond
mondbrobbelen
brobbelen en
en
nazien .. .... . Maar
Maar het
het bleef
het
meisje was
was al
al 't't achterpoortje
achterpoortje uit.
het vlugge meisje
ne keer,
keer, eerst
eerst en
envooral
vooral hoe
hoe het
hetdaar
daar afge,
afge~
-— Vertel nu
nu ne
loop
en is
is inindedepastorie,
pastorie,vroeg
vroeg
Agatha,die
diehaar
haarongeduld
ongeduld
loopen
Agatha,
niet meer
kon en
niet
meer meester
meester kon
en er
er alles
alles van
van begeerde
begeerde te
te weten.
weten.
Maar
staat. Hij
Hij hoorde
hoorde 't niet, 't
Maar Seraphien
Seraphienwas
was niet
niet in staat.
belangde hem
belangde
hem niet,
niet,
nu op
op 't punt
Er
was maar
maar eéne
eéne zaak
zaak ter
ter wereld
wereld en
en die
die nu
Er was
stond
verklaard te
te worden
worden...
tenzijnen
zijnennadeele
nadeelemisschien.
misschien.
stond verklaard
. . . ten
zijn hoofd
hoofd om
omeen
eenklare
klarevoorstelling
voorstelling te
te
En 't gemartel
gemartel in
in zijn
krijgen
er van
vanden
dennacht
nachtgebeurd
gebeurdwas.
was.De
Delochting
lochting1I
krijgen in 't geen er
't lag
er alles
allesonbeschermd
onbeschermd gelijk
gelijk hij
hij 't er
gelaten had.
had. Hij
Hij
lag er
er gelaten
moest
er naar
naar toe, aanstonds
aanstonds zou het
het te
te laat
laat zijn
zijn!! God
God weet
weet
moest er
wat ze
ze er
er straks
straks zouden
zoudenontdekken
ontdekken!
wat
!
Zulk een koorts
koorts en
eneene
eeneangstdavering
angstdaveringhad
had hij
hij nooit
nooit gekend!
gekend!
nu
stond
hij
er vóér
vóór
het
was
slechter
dan
dezen
nacht,
want
het was slechter dan dezen nacht, want nu stond hij er
met wakkere
wakkere zinnen,
zinnen, ininklaren
klarendage
dageenenterterverantwoording
verantwoording
met
zijner huisgenooten
en 't gerecht.
gerecht. ....
zijner
huisgenooten en
..
—
- Geef
Geef mij
mij een
een kopje
kopje koffie,
koffie, 't zal
zal misschien
misschien beteren,
beteren,
hij.
smeekte hij.
—
- 't Zijn
Zijn de
de humeuren
humeuren van
van den
dendrank,
drank,verklaarde
vt!rklaarde Agatha,
Agatha,
gij zoo
zoogedronken
gedronken hebt
hebt?
dat gij
hoe dat
?
-— De pastor
pastor heeft
heeftons
onsgetrakteerd.
getrakteerd. We
Wemoesten
moestendrinken
drinken
de gezondheid
gezondheid van
vanden
dennieuwen
nieuwenburgemeester.
burgemeester....
op de
...
—
- Sa,
Sa, sa,
sa, 'k heb
heb het
het gepeinsd,
gepeinsd, dat
dat 't zoo'n
zoo'n zaak
zaak was.
was. En
En
weetdat
datgegeererniet
niettegen
tegenkunt,
kunt,Seraphien;
Seraphien;maar
maarininzulk
zulkgeval,
geval,
ge weet
is 't al vergaan
vergaan?? Zeg mij
mij toch
toch!! Waren
Waren
een mensch.
mensch ....
een
. . . En
En hoe is
er geen
geen andere
andere die vooruit
vooruit wilden
wilden komen
komen?
Heefthet
hetmoeite
moeite
er
? Heeft
gij uu moeten
moetenverdedigen
verdedigen?
Vertel dan
dan toch
toch!1Ik
Ik
gekost?? Hebt gij
gekost
? Vertel
weet nog
nog niets
niets!!
—
- Later,
Later, Agatha, later
later —
- 't en
en is
is al
al dat
dat niet
niet.... ., en
enmijnen
mijnen
toebak
. . ,. ik beve,
toe bak ..
beve, 'k en
en ben
ben nog
nog nooit
nooitzoo
zooellendig
ellendiggeweest,
geweest,
maar 't zal
zal beteren
beteren; ; ik
moet in
in de
delucht
luchtzijn
zijn. ...
ik moet
..
—
- Maar
Maar steek
steek dat
dat toch
toch uit
uituw
uwhoofd,
hoofd,uwen
uwentoebak,
toebak, wat
wat
is
is dát
dát bij
bij al
al 't andere vergeleken
vergeleken?
- 't bijzonderste
bijzonderste is dat
dat
?!I —
groote zaak
zaak wel
wel uitgevallen
uitgevallen is.
is. Uwen
Uwentoebak,
toebak,—- dedecham,
chamde groote
petter zal
wel nagaan,
nagaan, en
en dan
dan zult
zultgegeiets
ietszien
zien1 I
petter
zal het wel
—
- 't Is al
al dat
dat niet
niet. ...
zuchtteSeraphien.
Seraphien.
. . zuchtte
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?
-— Wat is
is het
het dan
dan?
-— Ons
Ons ruste
ruste die
die geschonden
geschonden is,
is, ons
ons schoone
schoone ruste
ruste ....
voor
.. voor
altijd! En
al 't geen
nog achter
achter komt
komt ...
ze hebben
hebben het
het
altijc11
En al
geen er nog
. . . ze
op
ons gezien
gezien —
- ze
ze zullen
zullen ons
ons vervolgen
vervolgen tot
tot der
der dood!
dood!
op ons
Agatha
werd aangedaan
aangedaan door
door den
den tragischen
tragischen toon
toonvan
vanhaar
haar
Agatha werd
broers voorspelling
voorspelling en
en ze
ze aanzag
aanzag hem
hem als
als het
hetslachtoffer
slachtoffer van
van
broers
de afgunst,
afgunst, omdat
omdat hij
hijeen
eenambt
ambtaanveerd
aanveerd had
had dat
dat hem
hem van
van
de
toekwam.
rechtswege toekwam.
-— Ja,
Ja, dat
dat mogen
mogen we
we verwachten
verwachten I1 zegde
zij. Die zijn
zijn plicht
plicht
zegde zij.
doet of
ofdie
dieverheven
verhevenwordt,
wordt,. ...
ja,daaraan
daaraan mogen
mogen we
we ons
ons
doet
. . ja,
verwachten! IMaar,
moet uu daar
daar boven
bovenstellen,
stellen,Seraphien
Seraphien;
verwachten
Maar,ge
ge moet
;
dat
zal maar
maar in
in 't begin zijn
zijn;; ze proeven
proeven 't u lastig
te maken
maken!I
dat en zal
lastig te
oorvooruit
vooruitgestoken
gestoken om
om
Seraphien stond
met zijne
zijne eene
eeneoor
stond met
te
vragen waar
waar zij
zij heen
heenwilde
wilde—- ofofhij
hijwel
welgoed
goedbegrepen
begrepen
te vragen
had
- of zij
zij wel
wel wist
wist wat
wat ze
ze zegde
zegde?
had —
?
-— Die 't gedaan
zal er
er klein
klein genoegen
genoegen aan
aan hebben,
hebben,
gedaan heeft,
heeft, zal
zij. Want
Wantdedenijd
nijd
verslindt
alwieerermede
medebezeten
bezetenisisI1
vervolgde zij.
verslindt
alwie
- Zou
de eene
eenedroom
droommisschien
misschienden
denandere
andereopvolgen
opvolgen?
—
Zou de
?
vroeg
Koornaert bij
bij zich
zich zelf.
zelf. Of
Ofisisde
dedroom
droombegonnen
begonnen in
in
vroeg Koomaert
pastorie en
en isis erersedert
sedertiets
ietsgebeurd
gebeurdbuiten
buitenmijn
mijnwete
wete?
de pastorie
?
't Zicht van
den veldwachter
veldwachter op
den koer,
koer, deed
deed hem
hem op,
opvan den
op den
schrikken
goed wakker
wakker schieten.
schieten. Nu moet
moet ik
ik op
op
schrikkenen
en voor
voor goed
Hetbegint.
begint.
mijne
mijne hoede
hoede wezen,
wezen, meende
meende hij.
hij. Het
Sarel kwam
binnen. Voor
de gelegenheid
gelegenheid had
had hij
hij zijn
zijn
kwam binnen.
Voor de
gewoon guitig
guitig uitzicht
uitzicht afgelegd
afgelegd en
en had
had een
eenwezen
wezen op
op dat
dat
gewoon
bij de
de plechtige
plechtige omstandigheden
omstandigheden van
van zijn
zijn ambt.
ambt.
pastte bij
pasfte
del1 gewonen
gewonen handel
handel was
wasSarel
Sareleen
eenkluchtigaard,
kluchtigaard, die
die
In
In deft
geern gekscheerde
gekscheerde en
en mensch
menschwas
wasmet
metdedemenschen,
menschen,omdat
omdat
geem
de bijzonderheden
bijzonderheden van
zijn ambt
ambt op
op 't dorp
zelden gewichtig
gewichtig
dorp zelden
van zijn
genoeg
waren om
om ererdedevereischte
vereischtegewichtigheid
gewichtigheid op
op na
na tete
genoeg waren
houden en het
het de
demoeite
moeiteniet
nietvveerd
weerd was
was om
omerer'
denlust
lustvan
van
houden
'den
den omgang
omgang met
met zijns
zijnsgelijken
gelijken door
door tetebederven.
bederven. Men
Men leeft
leeft
den
maar ééns op
op de
dewereld
wereldI 1meende
meendeSarel.
Sarel.Maar
Maarin
inbuitengewone
buitengewone
maar
gevallen ontvvaakte
ontwaakte in
gezag en
en de
de weerdigheid
weerdigheid van
van
gevallen
in hem
hem het
het gezag
en
gebaarde
zijn
beroep
en
dan
overdreef
hij
de
gewichtigheid
zijn beroep en dan overdreef hij de gewichtigheid en gebaarde
zich
stouter er
er emstiger
ernstiger dan
dan hij
hij was.
was.
zich stouter
- Er
Er isis iets
ietsgebeurd,
gebeurd,menheer
menheerSeraphien.
Seraphien.
—
geen
Koornaert
vermande zich.
zijne oogen
oogenbleef
bleefSarel
Sarel't'tgeen
zich. In zijne
Koomaert vermande
waarvoor hij hem kende
kende:: een
een babbelaar,
babbelaar, stout
stoutter
tertale
talemaar
maarvrees,
vreesachtig als
als een
een kind.
kind. Van
Van Sarel
Sarel had
had hij
hijniets
nietsteteduchten;
duchten;Sarel
Sarel
achtig
kon
de
oogen
luiken
en
niets
zien;
Sarel
kon
zwijgen
als
kon de oogen luiken en niets zien ; Sarel kon zwijgen als 't
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was. Onder
Onder het
het laken
laken soldatenvest en
onder den
den kepi
kepi
en onder
noodig was.
er een gewone
gewone burger.
burger. Zijn
Zijn koperen
koperen knoppen
knoppenen
enzijn
zijn savel
huisde er
waren
bloot vertoog.
vertoog. Koornaert
dat Sarelliefst
Koomaert wist dat
Sarel liefst
waren zuiver
zuiver en
en bloot
met den
den blauwen
blauwen kiel,
kiel, een
een stok
stok en
en een
eenmuts
muts uitging
uitging en
endat
dat
met
zijn
beste bezigheid
bezigheid was
was:: zijn
hoekje land
land te
te bewerken,
bewerken, zijn
zijn
zijn beste
zijn hoekje
koetje te
te bezorgen
bezorgen en
enzijn
zijnSiska
Siskaininalles
allesonderdanig
onderdanigtetezijn.
zijn.
koetje
In
den mond der
dorpelingen was
was 't Siska
der dorpelingen
Siska veel meer dan
In den
Sarel die
veldwachter was.
was. Maar Sarel
Sarel was fijn genoeg
om
die veldwachter
genoeg om
de
eerste te lachen
lachen en de
de spotters
lachreden al
zijn
al zijn
spofters met eene lachreden
de eerste
kant te halen.
halen. Zijn
Zijn eenig doel was
was:: de kleine
kleine profijtjes
profijtjes na
na te
kant
jagen en
en in
invrede,
vrede,iningedienstigheid,
gedienstigheid,als
alseen
eenburger
burger onder
onder
jagen
burgers in
achting te
te geraken.
geraken. Zijn
Zijn militaire
militaire houding
houding nam
burgers
in de achting
hij
enkel aan
aan voor
voor de
de straatbengels en
dan nog
nogwas
was zijn
zijn
en dan
hij enkel
strengheid maar
maar geveinsd en
zijn aanstellerij
aanstellerij was
was gedaan
gedaan zoo.
zoo~
en zijn
gauw hij
hij de
dejongens
jongensde
devrees
vreeshad
hadiningejaagd,
gejaagd, want
want hij
hij was
was
gauw
de eerste,
eerste, die
die glimlachte
glimlachte om
om 't geen in
in hem
hem niet gemeend was.
-— 't Is
Is op
op uwen
uwen toebak dat ze 't gezien hebben?
zullen
hebben ? We zullen
ne keer
keer gaan
gaankijken
kijken en
entrachten
trachten te
te zoeken
zoeken waar
waar ze
ze er
er mede
ne
geloopen zijn,
zijn, stelde hij
hij voor.
voor.
-— Der is
is maar
maar weinig
weinig aan
aan te
te zien,
zien, Sarel.
..
Sarel...
- Ja, 't meiske
vertelde dat
dat geheel
geheeldedepartij
partijplatgestampt
platgestampt
meiske vertelde
—
verandert de
de kwestie;
alleen diefte ...
ligt
ligt 1I Dat verandert
kwestie ; dan
dan is 't niet alleen
er zou
zou wrake in 't spel zijn
zijn ...
vijanden of
of eenig ver.
hebt gij vijanden
... hebt
er
moeden?? ...
moeden
- Neen.ik,
Neen-ik, verklaarde Koornaert. Op dien
dien stond
stond zag
zag hij
hij
—
klaar dat
verwoesting
klaar
dat die onverwachtte bijzonderheid
bijzonderheid van
van de verwoesting
aan 't verloop
der zaak
zaak eene heel
ander uitzicht
uitzicht en
en een
een heel
heel
verloop der
heel ander
andere
zou geven;
hij het
het met
mettegenspreken
tegenspreken niet
niet
andere wending zou
geven ; dat
dat hij
beletten
tegenhouden zou
zou -— dat hij
hij 't
moest laten loopen.
beleften of tegenhouden
't moest
Hij
had den
den stoot
stootgegeven
gegeven zonder
zonder te
te weten langs
waar het
het
Hij had
langs waar
spel
zou uitdraaien
uitdraaien -— de verwikkelingen
verwikkelingen kon hij
hij niet
niet voorspel zou
voor.
zien. De bal
bal liep
liep langs
langs kronkelbanen in een vaart die niemand
niemand
zien.
stuiten
en alal wie
wiehem
hemopop
rechtelijn
lijnhelpen
helpenwilde
wilde
stuiten kon
kon en
dede
rechte
al maar verrassender
gaf hem
hem nieuwe
nieuwe stooten, waardoor
de bal
bal al
waardoor de
sprongen miek....
uit tetekomen
komenwaar
waar 't niemand ver.
miek . . . . om
om uit
kon!!
wachten kon
-— Ik
Ik heb
heb geen
geen vijanden
vijanden dat
dat ik
ik wete, verklaarde Koornaert
Koomaert
opnIeuw.
opnieuw.
te zeggen .....
uw nieuwe
nieuwe positie
positie -— een mensch
-— 't Is
Is te
. . . in
in uw
heeft soms
soms vijanden
vijanden onder
onder zijn
zijn naaste
naaste vrienden,
vrienden, gooide
gooide Agatha
ertusschen.
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knikte gewichtig
Sarel knikte
gewichtig met
met het
hethoofd
hoofdnaar
naarKoornaert
Koornaert en
en
erbinst
knipte hij
hij inzichtig
inzichtig een
eenoogske
oogskenaar
naarAgatha,
Agatha, 't geen
erbinst knipte
ze 't vast
had en
en dat
dat de
de hond
hond misschien
misschien al,
al.
beduidde: : dat
beduidde
dat ze
vast had
daar
was.
daar gebonden was.
- Men
Men mag
mag veel
veel peizen
peizen en
en lutter
lutter zeggen,
zeggen, sprak
sprak hij.
hij.
—
En Agatha
Agatha weerhield
weerhield zich
zich niet
niet meer.
meer.
En
- Om
de weerde
weerde van
van den
den toebak
toe bak moeten
moeten ze
ze 't niet
niet doen,
doen,
Om de
—
en
wat hebben
hebben zij
zij eraan
eraan met
met de vrucht
vrucht te
te verwoesten
verwoesten?? Dat
Dat
en wat
is zuivere
zuivere baldadigheid.
baldadigheid ....
...
-— Willen we
we gaan
gaan zien
zien?
?
zijn?? Maar
Maar 'k zou
het liever
liever stil
stil houden,
houden,
-— Als 't moet zijn
zou het
merkte
Koornaert gedwee.
gedwee. Hij
Hij daverde
daverde weeral
weeral als
als een
een zieke
zieke
merkte Koornaert
hond
en 't gedacht
ter plaatse
plaatse misschien
misschien iets
ietsschrikkelijks
schrikkelijks
gedacht om ter
hond en
te
ontdekken, gaf hem
hem een
een gruw.
gruw.
te ontdekken,
-— Stil
houden!?
niet!! beweerde
beweerde Agatha,
Agatha, die
die
Stil houden
! ? Van 's leven
leven niet
't gedaan
gedaan heeft moet
moet het
hetboeten.
boeten.Maar
MaarSarel
Sarelkan
kandat
datzonder
zonderuu
gedaan krijgen
krijgen?
Laat hem
hem alleen
alleen gaan
gaan en
enblijf
blijfgij
gijhier,
hier,
wel gedaan
? Laat
Seraphien.
niet alal tetewel,
wel,
Sarel,hij
hijheeft
heeftniet
nietgoed
goed
Seraphien.Hij
Hij is
is niet
Sarel,
geslapen,
zijn rust
rust is
is gestoord
gestoord en
en de
dealteratie
alteratie smijt
smijt hem
hem om,
om.
geslapen, zijn
Wij
zijndiedie
beroerdheid
ver.
Hij zal
zal ereriets
ietsvan
van
krijgen.Wij
ver. Hij
krijgen.
zijn
beroerdheid
niet gewend.
gewend.
Maar Koornaert snapte zich op gelijk
gelijk iemand
iemanddie
diewakker
wakkerwordt.
wordt.
- Neen, neen
neen!! 'k Ga meê
meê 1I beweerde
beweerde hij.
hij. 'k Moet er
er bij
bij
—
zijn. Sa,
Sa, wat peist
peist ge
ge?? En
En hij
hij stapte
stapte voorop.
voorop.
zijn.
er iets
iets gebeuren,
gebeuren, stond
stondererhem
hem eene gruwelijke verras.
Moest er
verras,
sing te
te wachten,
wachten, wel
wel —
- hij
hijkon
konloochenen
loochenen1Iniemand
niemand had
had iets
iets
gezien
hij
had
zich
niets
te
verwijten!
Daarmede
miek
hij
gezien — hij had zich niets te verwijten 1 Daarmede miek hij
zich sterk.
sterk. Maar
Maar 't hielp weinig.
weinig. Hij
Hijstelde
steldezich
zichde
deplaatse
plaatse voor
voor
als een slagveld,
slagveld, vol
vol bloed
bloed en
enlijken..
Jijken ....
gebeurd was,
was, als
..
waar 't gebeurd
spijt kwelde
kweldehem
hemweer
weeromdat
omdathijhijvoor
voordag
dagenenkfaarte
klaarteniet
niet
De spijt
opgestaan was
was om alles
alles op
op teteredderen
redderen en
en teteduiken
duiken 't geen
opgestaan
hij nu
nu zeker
zeker bloot
blootzou
zouvinden.
vinden.Maar
Maar van
van ginder
ginder uit
uit in
in zijn
zijn
hij
bed,
had hij
hij elken
eIken aanloop
aanloop om
om teteroeren
roeren en
enopoptetestaan
staan
bed, had
voelen
verlammen door
de vrees
vrees en
enzich
zichliever
liever diep
diep onder
onder
voelen verlammen
door de
't deken gescholen
gescholen dan
dandedeangsten
angstenvan
vanden
denverleden
verledennacht
nachtweer
weer
te
onderstaan. Zijn
Zijn voornemen
voornemen was
was geweest
geweest om
om eerst
eerst voluit
voluit
te onderstaan.
Onder~
te
rusten en
en dan
dan—- hij
hijhad
hadheel
heelden
dendag
dagaan
aanhem.
hem. Onder,
te rusten
tusschen
hij zich
zich hardnekkig
hardnekkig houden
houden alsof
alsof hij
hij niets
nietswist,
wist,
tusschen kon
kon hij
niets gezien
gezien had
had en
en zich
zich er
erniets
nietsvan
vanaantrok.
aantrok.
niets
't Was alleen
alleen zijne
zijne opgestookte
opgestookte verbeelding
verbeelding die
die de
de zaken
zaken
in de
de war
war stuurde.
stuurde.
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N u zag
zag hij
hij alles
alles veel
veelklaarder
klaarder in.
in.
Nu
Waarom
hij er
ertoch
tochal al
kronkelingenwillen
willen aan
aan
Waarom had
had hij
diedie
kronkelingen
maken? Juist
Juist alsof
alsof hij
hijzelf
zelfdedebooswicht
booswichtofofdedemoordenaar
moordenaar
maken?
Al die
die nuftelooze
nuttelooze voorzorgen,
voorzorgen, die
die grafkuil
grafkuil en
en dat
dat
ware! Al
ware!
foefelen
met de
de kardoezen
kardoezen enenmet
metdie
dieoude
oude
kie eren. .....
foefelen met
kleeren
. . 't
leek hem
hem nu
nubelachelijk.
belachelijk. Den
Dendief
diefdoodschieten
doodschietenenenaangifte
aangifte
leek
had hij
hij een
een
doen
bij 't gerecht
gerecht -— kon
kon het
het eenvoudiger?
eenvoudiger? Nu had
doen bij
net gespannen
gespannen waarin
waarin hij
hij zelf
zelf vernesteld
vernesteld zat.
zat. Maar
Maar hij
hij moest
moest
net
er
zich niets
niets van
vanaantrekken
aantrekken —
- hij
hij was
was er
er niet
niet eens
eens in
in ge,
ge.
er zich
moeid —
- Sarel
Sarel zou
zounaar
naarden
dendief
diefzoeken
zoekenenendaarmede
daarmedeuit
uit!
moeid
I
Het
Het was,
was, het
het kon
konalles
allesgebeurd
gebeurdzijn
zijnterwijl
terwijl hij
hij in
in bed
bed lag
lag
en
sliep. Wie
Wie zou
zouererhem
hemaanklagen?
aanklagen?
en sliep.
Dáár zat
en die
die
zat het
het hem
hem juist!
juist IEr
Erwas
was....
.. . .een
eendoode
doode....
. . en
Dáir
dat vreesde
vreesde Koornaert
Koornaert —
- ergens
ergens het hoofd
hoofd heffen
heffen en
en
zou —
- dat
zou
tegen hem
hem getuigen.
getuigen. Het
Het visioen
visioen van
van het
hetassisenhof,
assisenhof, de
destrik,
strik.
tegen
raketspel van
spitsvondigheden der
der rechters,
rechters, waar,
waarvan spitsvondigheden
vragen, 't raketspel
mede men
men de
de waarheid
waarheid opvischt
opvischt uit
uit den
den poel
poelder
derleugen,
leugen,—mede
't gelaat
gelaat der
der twaalf
twaalf gezwoornen
gezwoornen op
op één
één rei
rei —
- dat
dat alles
alles deed
deed
't
N ueerst
eerstzag
zag Koornaert
Koornaert den
den nakenden
nakend en
hem zweeten in doodspijn. Nu
omzich
zichtetewagen
wagen
dien
onvastengrond
grondwaar
waarmen
menallen
allen
nood om
opop
dien
onvasten
steun
mist en
en er
er gedurig
gedurig met
met de
devoeten
voetendoorzinkt;
doorzinkt;waar
waarmen
men
steun mist
effenaan
nieuwe leugen
leugen moet
moet gereed
gereed houden
houden om
om eene
eene
effenaan eene
eene nieuwe
andere
dekken;; —
- het
worstelen in
den strop
strop die
die uu altijd
altijd
andere te dekken
het worstelen
in den
nauwer
hals toehaalt
toehaalt om
om er
er eindelijk
eindelijk in
in tetestikken.
stikken.
nauwer den
den hals
En
het was
washem
hemzoo
zooonverwachts
onverwachts overvallen,
overvallen, hij
hij was
was niet
niet
En het
op
de
werkelijkheid
van
zoo
iets.
Hij
had
het
voorbereid
voorbereid op de werkelijkheid van zoo iets. Hij had het
uitgelokt om
om ervan
ervantetegenieten
genietenals
alsvan
vaneen
eenverdicht
verdichtverhaal,
verhaal,
uitgelokt
gevolgen kon
konhebben.
hebben.Koornaert
Koornaert
zonder te denken dat het kwade gevolgen
had nooit
nooit gelogen
gelogen of
ofzich
zichmet
metleugens
leugensverholpen
verholpen;; en
en nu
nu
had
ondervond
hij datdat· de
de eene
eeneleugen
leugenerereene
eenetweede
tweedenoodzakelijk
noodzakelijk
ondervond hij
miek totdat
eene keten
keten werd
werd zonder
zonder einde.
einde. Hij
Hij was
was geen
geen
miek
totdat het
het eene
geslepene deugniet
deugniet om
omdedeleugens
leugensmet
metdede
waarschijnlijkheid
geslepene
waarschijnlijkheid
om ereriets
ietsvan
vantetemaken
makendat
dataaneen
aaneen hing
hing en
en
te
vernokken, om
te vernokken,
een
wezen kreeg
kreeg voor
voor 't speurend
onderzoek der
der rechters.
rechters.
een wezen
speurend onderzoek
zijn danige
danige verwondering
verwondering vond
vond Koornaert
Koornaert den
den tuin
tuin in
in
T ot zijn
Tot
zijn gewone
gewone uitzicht,
uitzicht, met
met de
de gewone
gewonelucht
luchterover
eroveren
ende
destem,
stem.
zijn
ming
erin die
die hij
hij zoowel
zoo welkende
kendeenenonthouden
o.nthouden had
had en
en ge,
ge.
ming erin
noten, andere
andere uchtenden.
uchtenden. In
zijne verbeelding
verbeelding had
had hij
hij er
er alle
alle
noten,
In zijne
slag
holen en
en gaten
gaten en
engeheime
geheimebergplaatsen
bergplaatsen in
in gemaakt,
gemaakt, die
die
slag holen
Hierininden
den
blakhelderenzonnesching,
zonnesching, lag
lag
er
niet waren.
warpn. Hier
er niet
blakhelderen
alles
in
gewonen
toestand,
in
één
vadem
te
overkijken.
Sarel
alles in gewonen toestand, in één vadem te overkijken. Sarel

122
122

DORPSLUCHT.
DORPSLUCHT.

meer dan
daniemand,
iemand,dacht
dachterergeheimzinnigheid
geheimzinnigheidachter
achter tete
niet meer
zoeken.
- Daar, zie
zie!I zuchtte Koornaert.
Koornaert. Sarel
Sarel bleef staan
staan met
met de
de
—
verbaasdheid en
de verontweerdiging
verontweerdiging op 't wezen.
verbaasdheid
en de
- 't Is
Is schande,
schande, zegde
zegde hij,
hij,iemands
iemands goed
goed alzoo aan
aan den
den
—
hals te
te brengen
brengen!
Hij zelf
zelf had
had ook
ook een
een lochting, hij
hij ook
ook
hals
1 Hij
genot van
kweekte tabak,
liefhebber,
zuivere genot
van de
de
kweekte
tabak, als
als lief
hebber, om 't zuivere
planten. Maar
Maar hij
hier in de
de be,
be$
hij vergat
vergat niet
niet dat
dat hij
hij hier
schoone planten.
was van
van zijn
zijn ambt.
ambt. Hij
Hij zag
zagdedespade,
spade,de
deladder
ladder bij de
diening was
liggen, zonder
zonder dat
dat hij
hij zich
zich goed
goedrekenschap
rekenschap kon
kon geven
geven
werke liggen,
voorstellen waartoe
waartoe die
die dingen
dingen gediend
gediendhadden.
hadden.
of voorstellen
- Dat is
is uwe
uwe ladder
ladder?? uwe spade
spade??
—
bekende ze
als de
de zijne.
ze als
Seraphien bekende
- We zullen
zullen dat
datmoeten
moetenininaanmerking
aanmerking nemen.
nemen. Dat
Dat zal
zal
—
opgeteekend worden.
worden.
opgeteekend
Hij overzag
overzag de
departij,
partij, bestatigde dat
dat er
er blaren
blaren op
op hoopjes
hoopjes
Hij
waren.
gelegd waren.
- Ge weet niet
niet of
ofer
er toebak weggehaald is,
is, menheer Saraphien?
—
- Zeker is
er weggehaald.
weggehaald. Die vier
vier eerste
eerste reken
reken dáár,
zijn
is er
air, zijn
nacht gestolen.
gestolen. Ik
Ik heb
heb er
er gister
gister die
die kooIen
den voorgaanden nacht
koolen
geplant omdat
omdat ik
ik de
dezaak
zaakniet
nietruchtbaar
ruchtbaar wilde
wilde maken.
maken.
in geplant
-— Gisternacht, zegt ge!?
wijsvinger
bracht den wijsvinger
ge ? en Sarel bracht
be,
nadenkend aan
het voorhoofd,
voorhoofd, want
wantdat
datwijzigde
wijzigde zijne benadenkend
aan het
hebt ongelijk
ongelijk gehad,
gehad, menheer, zegde hij,
hij,
rekening. -— Ge
Ge hebt
mij in
in 't stille verwittigd,
verwittigd, zie
zie ne
ne keer
keer wat
wat een
een schoone
hadt ge mij
vangen !
gelegenheid
dieven levend
levend te
te vangen!
gelegenheid om
om de dieven
waar, betuigde
betuigde Koornaert in de
de rechtzinnigheid
rechtzinnigheid van
van
-— 't Is waar,
Had ik ze
zijn
gemoed. Maar
Maar dat
dat woordeke
sloeg hem. -— Had
ze
woordeke sloég
zijn gemoed.
in
zijn
maar
levend
gevangen
in
plaats
van
«dood»!
spotte
het
zijn
«clood»1
spofte
maar levend gevangen in plaats van
geest als
als een
eensarrend
sarrend verwijt.
verwijt.
aan een
een gedaan
dingen is niets
niets te
te
-— Kom,
merkte Sarel, aan
gedaan dingen
Kom, merkte
En nu
praten;
moeten teteweten
wetenkomen
komen waar
waar de
de dieven
dieven zijn! En
praten ; we moeten
onderzocht
de veldwachter
veldwachter de
de voetstappen,
voetstappen, speurde
speurde en
en meed
meed
onderzocht de
zorgvuldig
schenden. Hij
Hij kwam
kwam alzoo tot bij
bij
te schenden.
printsels te
zorgvuldig de printse!s
de haag.
haag.
wijst vanzelf:
moeten niet
niet vragen,
vragen, 't wijst
vanzelf: langs
langs hier
hier zijn
-— We moeten
ze
binnen of
of toch
toch buiten
buiten gekomen,
gekomen, zegde
zegde hij.
hij.
ze binnen
Wilde Sare!
gewichtigheid van
vanzijn
zijnambt
ambt doen
doen uitkomen,
uitkomen,
de gewichtigheid
Sarel de
gebaarde
zaak zwaar
zwaar op
op tetenemen
nemenofofhad
hadhij
hij 't in
gebaarde hij
hij enkel
enkel de zaak
doening stond
stond
den
neus dat
dat er
er iets
ietsernstigs
ernstigs achter
achter stak?
stak ? Die doening
den neus
Koornaert
aan en
en hij
hij hield
hieldzich
zichgereed
gereed om
omSarel
Sarel tegen
tegen
Koornaert niet
niet aan
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te houden,
dat hij
hij den tuin
te
houden, was
was 't't dat
tuin verder
verder wilde
wilde gaan
gaan onder,
onder~
zoeken.
had het
het op
op de
detong
tongom
omhet
hetinineen
eenlachen
lachen te
te
zoeken. Hij
Hij had
steken
Sarel uit
uitzijn
zijngewichtigheid
gewichtigheid teteschudden
schudden met
met een
een
steken en Sarel
moest die
dieonnoozele
onnoozele champetter
champetter hier
hier nu
nu
pinte
bier. Wat moest
pinte bier.
komen
een wezen
wezen zetten
zetten lijk
lijk de
de dood
dood om
om
komen liefhebberen
liefhebberen en
en een
spreken niet weerd.
wat toebakblaren
toebakblaren ?! 't Was 't spreken
weerd.
Korn, Sarel,
Sarel, we
we gaan
-— Kom,
gaan een
een pinte
pinte pakken
pakken —
- 't Kwaad
Kwaad is
nu toch
...
nu
toch gebeurd.
gebeurd ....
't Wezen
van den
denveldwachter
veldwachter veranderde
veranderde niet
niet en hij
hij die
die
Wezen van
altijd
ontrimpelde bij
den naam
naam alleen
alleen van
vankoelen
koelendrank,
drank,
altijd ontrimpelde
bij den
scheen het
het nu
scheen
nu niet
niet gehoord
gehoord te
te hebben.
hebben.
't
speur
zegde hij
hij met
met
-— Langs
hier
moeten
we
Langs hier moeten we
speur volgen,
volgen, zegde
de
noodige voorzichtigheid
voorzichtigheid en
en medeen
medeen wrong
wrong hij
hij zich
zich door
door
de noodige
We moeten
moeten bewijzen
bewijzen hebben.
hebben.
de
opening der
der haag.
haag. —
- We
de opening
hond
Koornaert volgde
hem en
en hij
hij zag
zag hoe
hoe Sarel
Sarel als
als een
een hond
volgde hem
die 't speur
bijster is,
is, naar
naarrechts
rechts en
endaarna
daarna links
links keek
keek en
en
speur bijster
niet wist al
al welken
welken kant
kant uit,
uit, ininhet
hetnauwe
nauwewegeling.
wegeling.
niet
-— Langs
zegde hij
hij ineens
ineens beslist
beslist en
en hij
hijging
gingnaar
naar
Langs hier,
hier, zegde
den
voorkant die
die naar
naar 't huis
van
den
dokter
leidde.
Hij
den voorkant
huis van den dokter leidde. Hij
keek
keek wijds
wijds en
enzijds
zijdsover
overden
dengrond
grondenenonderzocht
onderzocht de
de twee
twee
hagen die
wegeling van
vanweerskanten
weerskanten afzetten.
afzetten. Hij
Hij
hagen
die 't nauwe
nauwe wegeling
vorderde voetje
voetje. Aan
Aan de
deplaats
plaats gekomen
gekomen waar
waar de
de
vorderde
voetje voor voetje.
eene haag
haag eindigde
eindigde tegen
tegen den
denachtermuur
achtermuur van
van 's dokters
eene
hoving, deed
deed hij
hij nog
nog eenige
eenige stappen
stappen en
en scheen
scheen het
het te
te zullen
zullen
hoving,
Dan hief
hiefhij
hijbij
bijtoeval
toeval
opgeven —
- er
was niets
niets meer
meer te zien.
zien. Dan
opgeven
er was
hoofd en
en beiden
beidenbleven
blevenverpaft
verpaftstaan
staankijken
kijkennaar
naar 't geen
het hoofd
veldwachter Koornaert
Koornaert met
metstralend
stralendgelaat
gelaatals
alsdedeverwachte
verwachte
de veldwachter
veropenbaring van
het geheim,
geheim, aanwees.
aanwees.
veropenbaring
van het
half~
Boven over
over den
den neggerand
neggerand van
van den
den muur,
muur, hing
hing een
een half,
Boven
verslensd tabaksblad.
tabaksblad. Koornaert
niets van
van te
te be,
be~
verslensd
Koornaert scheen
scheen er
er niets
grijpen; ; voor
veldwachter integendeel
integendeel was
was het
het een
een licht,
licht~
grijpen
voor den veldwachter
straal in de
de duisternis.
duisternis. z'z'En
Enspraken
sprakengeen
geenwoord,
woord,maar
maarSarels
Sarels
straal
oogen blonken
blonken en
en hij
hijglimlachte
glimlachtefijn
fijnenenzijn
zijnblik
blikbeduidde
beduidde
oogen
dat
dat hij
hij 't't vast
vast hield
hield —
- dat
dat zijn
zijn vermoeden
vermoeden gegrond
gegrond was.
was. Hij
Hij
keerde eenige
eenige stappen
stappen terug
terug tot
tot de
deplaats
plaatswaar
waar de
dehaag,
haag,aan
aan
keerde
't muurke sloot
sloot en
en waar
waar hij
hij door
door 't gescheid er
er bachten
bachten
kijken kon.
kon. Zoo
Zoo gauw
gauwliet
liethijhij
beurt
aan
Koornaerten
en
kijken
de de
beurt
aan
Koornaert
toen ze
ze alle
alletwee
tweegekeken
gekekenhadden,
hadden,bleven
bleven
elkaarstaan
staan
toen
zijzijelkaar
bezien —
- Sarel
Sarel met
metdedeuitdrukking
uitdrukkingvan
vaniemand
iemand die
diezeggen
zeggen
bezien
wil
vast?!! En
En Koornaert
Koornaert met
met oogen
oogenals
alsvraag,
vraag~
wil:: hebt
hebt ge
ge 't't nu vast?
beduidden:waar
waarwilt
wiltge
geheen?
heen?'k
begrijp
er
niets
van.
teekens die beduidden:
'k
er niets van.
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— Kom,
Kom, zegde
zegde de
de veldwachter
veldwachter en
enzijzijkeerden
keerden weer
weer door
door
de opening
opening der
der haag
haag in
in Koomaerts
Koornaerts tuin.
Zoogauw ze
ze op
op 't
de
tuin. Zoogauw
vrije stonden
:
vrije
stonden om
om niet
niet afgeluisterd
afgeluisterd teteworden,
worden,zegde
zegdeSarel
Sarel:
mijn kop
kop verwedden,
verwedden,mijnheer,
mijnheer, dat uwe toebak ginder
ginder
-— 'k Wil
Wil mijn
in die boeie ligt
ligt!I We
Wezullen
zullenniet
nietlange
langemoeten
moetenzoeken
zoekennaar
naar den
den
een schande
schande I! voegde
voegde hij
hij ererverontweerdigd
verontweerdigd bij.
bij.
dief. —
- 't Is
Is een
dief.
Koomaert geloofde niet,
Koornaert
niet, hij
hij durfde
durfde ofofmocht
mochtniet
nietgelooven
gelooven—hij kon niet
niet vermoeden
vermoeden hoe het
het ineen
ineen zat.
zat.
hij
-— 'K en
begrijpe uu niet
niet ....
en begrijpe
..
-— Ik
Ik wel,
wel, luister,
luister, 't is klaar
klaar lijk
lijk dag.
dag. 'k En
niet wat
wat
En weet niet
het te
te weten
weten ....
er in de
de pastorie
pastorie beslist
beslist wierd,
wierd, maar
maar 'k meen
er
meen het
..
'k Weet
Weet ook
ook wie
wie er
er den
den toebak
toe bak gestolen
gestolen heeft,
heeft, of
ofdoen
doen
stelen
liever...
of beter
beter er
er isis hier
hier geen
geen diefte
diefte in
in 't spel:
stelen liever
. . . of
spel : er
werk van
van jaloerschheid.
jaloerschheid.
is
iemand op
op uw
uw nadeel
nadeel uit,
uit, 't is werk
is iemand
Maar. .... . zulk
eene zaak
zaakkan
kan zware
zware gevolgen
gevolgen hebben
hebben —
- die
die
Maar
zulk eene
delft....
Hij wreef
wreef met
met den
den duim
duim en
enden
denwijsvinger
wijsvinger
een
. . . Hij
een put delft.
over
den geschoren
geschoren kin
kin en
en melkte
melkte aan
aanhet
hetsikte
siktedat
datzijne
zijne
over den
Meteen
eeninzichtigen
inzichtigen blik,
blik,
onderlip sierde
sierde als
als een
een struifeltje.
struifeltje. Met
onderlip
schichtend
uit
de
ooghoeken,
bediedde
hij
zooveel
als
het
schichtend uit de ooghoeken, bediedde hij zooveel als het
tweede lid van
van het
hetspreekwoord.
spreekwoord.
tweede
was 't geen
hij vreesde
vreesde en
en
Koomaert stond
verslagen. Hoe was
stond verslagen.
geen hij
nu waarheid
waarheid geworden
geworden?
tegelijk
verlangde, nu
tegelijk verlangde,
?
Waar was
was de
dedraad
draadvan
van
onverwachteverwikkeling
verwikkeling?
Waar
diedie
onverwachte
?
T
oen schrikte
schrikte hij
hij ineens
ineens bij
bijde
demeening
meeningdat
datSarel
Sarelmisschien
misschien
Toen
dat hij
hij den
den zin
zin van
van
eene aanspeling
aanspeling miek
eene
miekop.
op .... . den
den put
put!I en dat
op zichzelf
zichzelfkon
kontoepassen
toepassen?
het
spreekwoord op
het spreekwoord
?
Sarel stapte
met de
de gewichtigheid
gewichtigheid van
van een
een geheim,
geheim.
stapte voorop
voorop met
drager
en
Koornaert
volgde
hem
gewillig
als
iemand
dienaar
naar
drager en Koornaert
hem gewillig als iemand die
zijn
gaat.
zijn oordeel gaat.
-— Eene kleinigheid
brengt soms
soms eene
eene heele
heele zaak
zaak aan
aan den
den
kleinigheid brengt
verklaarde de
veldwachter en
ze kwamen
kwamen over
over den
den
dag
dagI ! verklaarde
de veldwachter
en ze
binnenkoer in de
de tuinkamer
tuinkamer waar
waar Agatha
Agatha hen
henopwachfte.
opwachtte.
binnenkoer
Met ingehouden
ingehouden woorden
woorden deelde
deelde de
develdwachter
veldwachter zijne
zijne
Met
ondervinding mede.
Er ging
ging een
een licht
licht op
opininAgatha's
Agatha's geest.
geest.
ondervinding
mede. Er
Zij
begreep den
den toedracht
toedracht op
den stond.
stond. Maar
Maar zij
zij bleef
bleef
Zij begreep
op den
sprakeloos
van aandoening,
aandoening, —
- met
met den
den vloed
vloed van
vanwoorden
woorden
sprakeloos van
ookstond
stondglimlachend
glimlachendtetegenieten
genieten
gereed
dekeel.
keel.Sarel
Sarelook
gereed in de
van
zijn bijval
bijval en
en te
te wachten
wachten tot
tot de
de stilte
stilteverbroken
verbroken werd
werd of
of
van zijn
tot de
de aandoening
aandoening haar
haar verloop
verloop gekregen
gekregen had.
had.
Dan,
op eens,
eens, stelde
stelde hij
hij zich
zichaan
aanals
alsdedeonderzoeksrechter.
onderzoeksrechter.
Dan, op
Blondcelniet
nieteen
eenbeetje
beetjeafgunstig
afgunstigvan
vanuwen
uwen toebak
-— Was Blondcel
toebak??
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begon hij.
hij. 'k Heb
er hem
hem zondag nog over
over bezig
bezig gehoord
gehoord
Heb er
begon
in
de Sterre;
- hij
beweerde dat de
de zijne de
schoonste was.
was.
de schoonste
hij beweerde
Sterre ; —
in de
menheer Seraphien,
En 't burgemeesterschap, menheer
Seraphien, zit er
er dàt
clAt ook
niets —
- 't
onder.
niet
voor een
een deel
deel onder? 'k En beweere niets
't onder,
niet voor
maar de bewijzen
zoek moet
moet dat
datuitmaken,
uitmaken, -— maar
bewijzen spreken
spreken hier
hier
zoek
duidelijk genoeg.
Agatha aanzag
aanzag het
het als
als eene
tastelijke
duidelijk
genoeg. Agatha
eene tastelijke
schrikte nog
voor de
de
Zij schrikte
nog voor
tusschenkomst der Voorzienigheid. Zij
geval, maar
maar ze
ze wilde
wilde het
het toch
toch
onwaarschijnlijkheid van
van 't geval,
onwaarschijnlijkheid
aanstaands vastgrijpen
middel om
om haar
haar voordeel mede
vastgrijpen als
als een
een middel
te doen.
doen.
De veldwachter
veldwachter meende
meende nu
nu ininvertrouwen
vertrouwen zijn
zijn meening te
hij wilde
wilde zijne
tusschenkomst ver,
verzijne tusschenkomst
want hij
mogen zeggen, want
dienstelijk maken
hij· was
was slim
slim genoeg
genoegom
omteteraden
radendat
dathij
hij
maken en
en hij
eene
schoone gelegenheid
had om
om in
inaanzien
aanzien geraken
geraken bij
bij zijn
zijn
gelegenheid had
eene schoone
burgemeester::
nieuwen burgemeester
-— Wat mij
mij betreft,
betreft, zegde
zegde hij
hij met
met de
de vereischte omslachtig,
omslachtigheid en
de noodige rustpoozen
rustpoozen die zijne uitspraak
uitspraak gewichtig.
gewichtig,
en de
moesten bijzetten, Blondeel heeft een dubbelen slag
slag willen
willen
heid moesten
slaan.
Voor
een
stuk
van
vijf
frank
heeft
hij
wel
een
paar
slaan. Voor een stuk van vijf frank heeft hij wel een paar
wilden.
mannen gekregen
gekregen die
die 't doen
doen wilden.
mannen
Wie zou
zou ererdat
datooit
ooit
durven
denken?weeklaagde
weeklaagde
-— Wie
durven
denken?
Agatha. Hoe
Hoe zijn
zijn we
wenunuineens
ineenszulke
zulkevijanden
vijanden geworden?
Agatha.
geworden? 1J
zich gelijk
gelijk iemand
iemand die op
op een
eenonbekenden
onbekenden
voelde zich
Koornaert voelde
weg,
van achter
achter een
een hoek,
hoek, vóór zijn
zijn verbaasden
verbaasden blik, plots een
weg, van
heel
nieuw zicht openkrijgt.
begreep nog
nog niet
niet 't geen
openkrijgt. Hij
Hij begreep
heel nieuw
de
veldwachter zoo
zoo eenvoudig
eenvoudig opnam,
opnam, maar
maar van
van nu
nuvoort,
voort,
de veldwachter
zag
hij
er
een
uitweg
in
voor
zichzelf
en
hij
vermoedde
dat
zag hij er een uitweg in voor zichzelf en hij vermoedde dat
de zaak
zaak eene heel
andere wending
wending zou
zou nemen, te zijnen
zijnen
heel andere
de
last voelde
voelde hij
hijvan
vanzijn
zijngeweten
gewetenvallen
vallen en
en
voordeele. Den
Den last
verlorenscheen
scheen J
zouhij
hijereriets
ietsmede
medebereiken
bereikendat
datalalverloren
bovendien zou
Langs
kant moest
moest hij
hij uit! En
nu:: vooral kloek blijven -—
Langs dien
dien kant
En nu
verrassing sloeg
in zijn
zijn
de deernis
deernis niet
niet binnen
binnen laten! Die verrassing
sloeg op in
gemoed tot
tot een
eenjubel,
jubel,maar
maarhij
hijbedwong
bedwongzich
zichenenwilde
wildebedaard
bedaard
of droeve
droevegelatenheid
gelatenheid veinzen.
veinzen.
blijven en
en eenig medelijden
blijven
medelijden of
Hij werd
werd overrompeld
overrompelddoor
doordedetegenstrijdigste
tegenstrijdigstegedachten,
gedachten,maar
maar
de vrees
vrees voor
voor zich
zich zelf
zelf hield
hield de
debovenhand.
bovenhand.
De gelegenheid
gelegenheidzou
zouhijhijdaarom
daaromvastgrijpen
vastgrijpenals
als eene redplank
en
in zijne vervoering
hij voorloopig alle
andere ververvoering duwde hij
en in
alle andere
ver,
wond hij
zich op
op om
om tetewennen
wennen
teedering weg. Medeen
Medeen wond
hij zich
aan 't gedacht
gedacht:: dat
dokter Blondeel op
zijn nadeel
nadeel uit
uit was
was
dat dokter
op zijn
en
hij hem
hem bijgevolg
bijgevolg als
als zijn
zijnvijand
vijandmoest
moestaanzien
aanzienen
eninindien
dien
en hij
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zin
zin handelen.
handelen. Met
Met hem
hem te
te bevechten
bevechten zou
zou hij
hij zijn
zijn eigen veiligveilig,
heid bewerken.
Wat moet
-— Wat
moet ererdaar
daarnu
numee
meegedaan
gedaan worden?
hij.
worden ? vroeg hij.
nu doen?
Agatha.
-— Ja,
Ja, wat
wat moeten we
we nu
doen ? vroeg Agatha.
Elk woord
Elk
woord dat
dat ze
ze zeggen zouden,
elk gebaar
gebaar moest
moest zware
zware
zouden, elk
stonden zij
zij voor iets,
iets, nu
nu hadden
hadden ze
ze te
te
gevolgen
gevolgen hebben.
hebben. Nu
Nu stonden
beslissen over
over eene zaak
waarvan 't verloop
wegen over
over
beslissen
zaak waarvan
verloop zou wegen
hun verder
verder leven;
dorp kon
kon er
er door
door onderst te boven
heel hun
leven ; het
het dorp
keeren en een ander
uitzicht krijgen.
krijgen. Seraphien zijn stem
me
ander uitzicht
stemme
beefde en
en zijne onderlip
begon te
te klutsen.
klutsen. Agatha
Agathaaarzelde
aarzelde
beefde
onderlip begon
zijgeen
geenwerkelijk
werkelijk deel
deel te
te
nog
en ininharen
harenangst
angstverlangde
verlangdezij
nog en
nemen
aan de beslissing.
beslissing.
nemen aan
Moesten ze
ze 't nu
tegenhouden of
of laten
laten loop
en ? Ze
Ze hadden
hadden
Moesten
nu tegenhouden
loopen
in de
. . . Het
't in
de hand
hand...
eerlijk geweten
geweten van
vanbroer
broeren
enzuster
zuster
Het eerlijk
zegde hun
hun dat:
kwaad moest
moest gestraft
gestraft worden. Met een blik
dat : 't kwaad
zij 't beslist.
in malkaars
malkaars oogen, hadden zij
veldwachter ook was
was van
van 'meening dat er
er niets
niets te
te kiezen
kiezen
De veldwachter
was.
Hij vertegenwoordigde
vertegenwoordigde hier
hier 't gerecht en
en hij
hij sprak
sprak als een
was. Hij
onderdaan
zijn nieuwen
nieuwen meester
meester inlicht
inlicht over
over ambtszaken
onderdaan die zijn
waarin
huis is.
is.
waarin hij
hij nog
nog niet
niet goed
goed te huis
- Ge wilt
wilt zeggen «hoe» ge 't moet
-— Wat 'ge
ge moet doen?
doen ? —
doen?? Wel, de
de zaak
zaak neemt
neemt van
van zelfs
zelfs haren
haren loop
loop -— de feiten
doen
zijn
er. Ge
Ge moet
moet aleens geen klacht
klacht indienen
indienen -— 't gerecht
gerecht is
zijn er.
er
mee gemoeid
gemoeid -— ik moet
moet de
degendarmen
gendarmen verwittigen
verwittigen en
en ik
ik
er al mee
zal met
met hen
hen 't onderzoek beginnen. Gij blijft er totaal buiten.
zal
-— Ja, maar?
maar ? . ..
..
- Huiszoeking, proces-verbaal.
proces,verbaal.
—
-— En
En wat
wat gaat
gaat de
de dokter
dokter zeggen?
zeggen ?
gaan de
de menschen zeggen?
-— Wat gaan
zeggen ?
beschuldigen
niemand,
weonderzoeken
onderzoeken alleen;
-— Wij
Wij beschuldigen niemand, we
alleen ;
't gerecht
beticht en
ende
debeschuldigde
beschuldigdekan
kanzijn
zijngeval
geval verdedigen.
verdedigen.
gerecht beticht
verklaarde Agatha,
komen er voor
voor
Agatha, we
we komen
dat is 't I verklaarde
— Zeker, dat
niets tusschen.
-— En
En een
een toekomende
toekomende burgemeester
burgemeester vooral,
vooral, moet
moet toch
toch
't gerecht
gaan. De overheid
overheid mag
mag niet
niet teteslap
slap
gerecht laten
laten zijn
zijn gang
gang gaan.
of te
toegevend
zijn.
En
hier
is
er
middel
om
dien
daar
voor
té toegevend zijn. En hier er middel om dien
ver,
altijd
uwe bane
bane tetekegelen,
kegelen,fluisterde
fluisterde de
develdwachter
veldwachter ver$
altijd uit
uit uwe
gaan, daar
mannen die
die alzoo te werke gaan,
daar hebt
want mannen
trouwelijk, want
niet op
op teterekenen.
rekenen. En
En hij
hij wees
weesinindederichting
richtingvan
vandokter
dokter
ge niet
Blondeel's woning.
gaf den
den doorslag
doorslag -— bij
bij Agatha
Agatha ook.
'kansen waren
ook. De *kansen
Dat gaf
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was langs
gekeerd.
er kwaadwilligheid was
langs ginder,
ginder, wel,
wel, dan
dan
gekeerd. Als
Als er
moest hij
hij maar
maar de gevolgen
gevolgen dragen.
dragen.
moest
-— Dat 't gaat
gelijk het
het kan
kan!I verklaarde
verklaarde Koornaert, maar
gaat gelijk
in zijn
onwrikbaar
in
zijn kop
kopstond
stondhethetreeds
reeds
onwrikbaarvast,
vast, dat
dat hij
hij wilde
wilde
doorwerken,
zegevieren spijts
spijts alles
alles en
en ten
ten koste
koste
doorwerken, dat
dat hij
hij wilde zegevieren
van
alles. De
De wrok
wrokwas
wasgeboren
geboren -— de redelooze wrok,
als
wrok, als
van alles.
een plots
plots ontstaan
ontstaan gevoel
gevoel dat
dat hij
hij nog
nogaanwakkeren
aanwakkeren moest om
een
het
te doen
doenleven.
leven.Den
Den
haataanzag
aanzaghij
hijals
alszijn
zijngoed
goedrecht,
recht,
het te
haat
als
het handhaven
handhaven van
een plicht
plicht die
die niet
niet af
aftetewenden
wendenwas.
was.
als het
van een
nooit gehuicheld
gehuicheld had,
had, die
die zich
zich gister nog
die nooit
En Koornaert die
niet
staat achtte
achtte te
te huichelen,
huichelen, deed
deed het
het nu
numet
meteen
eengemak
gemak
niet in staat
en
met
zulk
een
helder
overleg.
Onbewust
nam
zijn
wezen
een
helder
overleg.
Onbewust
nam
zijn
wezen
en met
dezelfde
uitdrukking aan
aan gelijk
gelijk Agatha,
Agatha, en
enhij
hij gebaarde 't leed
dezelfde uitdrukking
te ondergaan
ondergaan om
om het
hetverlies
verlies van
van een
eentrouwen
trouwen vriend
vriend en
en de
de
te
ontgoocheling,
spijt, het
het medegevoel om
de schande
schande die
die
ontgoocheling, de
de spijt,
om de
den dokter
dokter te
te wachten
wachten stond.
stond.
den
-— Dat
Dat is
is al
al wel,
wel, Sarel, mijmerde
Maar ge
ge ver$
mijmerde hij
hij luidop.
luidop. Maar
ver,
staat,
en dat
dat ik
ik liever mijn «recht»
ccrecht:ozou
zou laten
staat, dat
dat het
het lastig
lastig is
is en
varen
iemand eenig ongemak
doen. De
Dedokter
dokter en
en
ongemak aan
aan te
te doen.
varen dan iemand
vrienden,...
en
dat
het
nu
ineens
vrienden,
.
.
.
en
dat
het
nu
ineens
ik,
we
zijn
gebuurs,
oude
ik, we zijn
moet uit
uit zijn 1J •••
...
moet
geveinsde gevoel
gevoel bracht
bracht hem
hem op
op 't gedacht aan
aan Elvire
Het geveinsde
daar
en de
de betrekking
betrekking met
met den
den zoon
zoon van
vanden
dendokter
dokterenendaar
en
betrapte hij
zich dat
dat zijn
zijn spijt
spijt gemeend
gemeend was.
was.
betrapte
hij zich
Agatha ook
had een
een traan
traan in
in de
de oogen.
Agatha
ook had
altijd niet
niet inbeelden
inbeelden dat
dat 't met
zulke
- 'k En kan
kan mij nog altijd
—'k
met zulke
inzichten
geschied is
is...
den dokter
dokter voor
voor zooiets
Achtte den
. . . 'k Achtte
inzichten geschied
niet
in staat,
staat, zuchtte
zuchtte zij.
zij.
niet in
Bij die
die woorden
woordenflitste
flitsteer
er eene schrikgedachte door Koornaerts
Bij
kon, was
was 't er uit:
Eer hij
hij 't weerhouden
uit :
hoofd. Eer
weerhouden kon,
-— Hebt gij
gij den
den dokter
dokter gezien,
gezien, vandage, Sarel
Sarel?
?
hij thuis.
thuis.
- Neen,ik,
Neen$ik, menheere,
menheere, maar
maar nu
nu is hij
—
anders allang
allang door
door 't dorp
Neen, 't was te gek, 't nieuws zou anders
- de
dokter kon
kon het
het ook
ooknooit
nooitzelf
zelfgedaan
gedaan
de dokter
zijn geloopen
geloopen —
Wat zotte
zotteonderstelling
onderstelling toch.
toch. Maar
Maardie
dieherinnering
herinnering
hebben JI Wat
aan
zijn droom deed Koornaert schrikken,
hij kreeg
kreeg het
het
schrikken, en
en hij
aan zijn
als
een slag
slag in de
de hersenen:
het
eens
waar
was
en
hij
den
als een
hersenen : als
als het eens waar was en hij den
dokter
had!?
dokter doodgeschoten had
!?
Daarmede kwam
onrust weer
weer aan
aan 't geen hem voorkwam
kwam de onrust
als
het geheime
geheime element
element in
in het
hetdrama
drama en
en een
een oogenblik was
als het
punt om
Sarel, die
hem zoo
zoo vertrouwelijk
vertrouwelijk had
had
hij
op het
het punt
hij op
om Sarel,
die hem
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ingelicht en
en hem
hem zoo
zoogenegen
genegenscheen,
scheen, nu
nuook
ookininzijn
zijn ver,
ver$
ingelicht
trouwen te nemen.
nemen. Hij
Hij was
was zoover
zoo ver te wege den veldwachter
veldwachter bij
bij
trouwen
put te
te leiden
leiden en
en hem
hem Ales
àllestetevertellen
vertellen 't geen
geen er
er in
in den
den
den put
den
hadbehoefte
behoefteaan
aan hulp,
hulp,
nacht gebeurd
gebeurd was.
was. Hij
Hij had
eendlijken nacht
hij wilde
wilde van
van dien
dien vreeselijken
vreeselijken twijfel verlost
verlost worden en zich
zich
hij
bevrijd
bevrijd weten
weten voor
voor verwikkelingen
verwikkelingen die
die hem
hem in
inde
de zaak zouden
betrekken. En
En Sarel zou hem
hem misschien
misschien helpen
helpen?
? . ....
betrekken.
Maar hij
hij was nog
nog bijtijds
bijtijds meester
meester over
over zich
zich zelf
zelf —
- en zijn
zijn
Maar
of mocht
mocht hij
hij 't vooral
vooral niet
niet bekend
bekend maken
maken!I
zuster wilde
wilde of
zuster
Neen, moest
moest hij
hij 't gedaan
gedaan hebben,
hebben, 't zou
zou hem
hem nu
nu reeds
reeds
Neen,
was een
eengeheim
geheim tusschen hem
hem en den
den man
man die
die
spijten. Dat
spijten.
Dat was
moest begraven
begraven blijven.
blijven.
daar begraven
begraven lag
lag —
- dat moest
daar
Maar, als
als het
het zoo
zoogesteld
gesteldwas,
was, dan
danmoest
moest de
dedokter
dokter toch
toch
Maar,
was ?I1
geen er
er met
met den
den inbreker gebeurd was?
zijn van
van 't geen
bewetend zijn
wat nieuwe
nieuwe verwikkelingen
verwikkelingen!I .... Ja, wel, fluisterde
fluisterde er
er iets
iets
God, wat
zijn geest,
geest, maar
maar dan mag
mag de
de dokter
dokter toch
toch niet
nietreppen
reppenover
over
in zijn
knikte de
C'est,qa!
het ongeval
ongeval -— gij
waart in
in uw
uw recht 11 C'
est-ça! knikte
gij waart
het
Dan ligt
ligt er
er een
een lijk
lijk tusschen onze
inwendige Koornaert. Dan
vroegere vriendschap.
vriendschap.
werd oprecht
oprechteen
eengebeurtenis
gebeurtenisgelijk
gelijkin
ineen
eenboek,
boek, weerdig
Het werd
verhalen die
hij soms
soms met
met zooveel spanning gege,
der verhalen
die hij
van eene der
lezen had
en die
die nu
nu zooveel te belangrijker
belangrijker werd
omdat ze
ze
werd omdat
lezen
had en
datheel
heelzijn
zijnondergang
ondergangof
ofzijn
zijn wel.
met
hem zelf
zelf voorviel
voorviel en
en dat
wel,
met hem
stand
erin op 't spel
stonden, en
en van
van 't verloop
afhingen.
verloop afhingen.
spel stonden,
stand erin
drang om alles
alles te
te vergeheimzinnigen, vond hier nieuwe
De drang
stof en
en Koornaert tintelde
heel zijn
zijn gevoeligheid
gevoeligheid om
om 't geen
tintelde in heel
op
't
gebeuren
stond.
er
gebeuren
stond.
er
Agatha
integendeel kwam het
geval nog
nog altijd
altijd bedenkelijk
bedenkelijk
het geval
Agatha integendeel
voor.
Ze zou
zou het
hetwel
welanders
andersgewild
gewildhebben
hebbenwant
wantnu
nurekende
rekende
voor. Ze
op en
zij
de voordeel
en en
de nadeel
en op
en ze
ze wist
wist niet
niet heel
heel
nadeelen
en de
voordeelen
zij de
juist of de
de winst
winst kon
kon opwegen
opwegen tegen
tegen 't verlies.
Maar het
het was
was
verlies. Maar
juist
te wenden,
wenden, met
met geen
geen middels,
middels, ze
zestonden
stonden ervoor
- de
niet
ervoor —
niet af te
dokter
verwekt en
en zij
zij moesten
moesten volgen.
volgen.
dokter had
had het verwekt
gemeente I
Wel, God!
God 1wat
wat zal
zal dat
dat een
een slag
slag geven
geven op
op de
de gemeente!
-—Wel,
ziet
meer
zulke
dingen
gebeuren,
verklaarde
-— Men
.. Men
. ziet meer zulke dingen gebeuren, verklaarde Sarel
WIJsgeeng.
wijsgeerig.
-— En
waarmee moet
moet gij nu beginnen?
beginnen ?
En waarmee
en gauw,
-— Eerst
al doen
doen constateeren, en
gauw, want
want als
als ze
ze
Eerst van
van al
weren en
ginder lonte gerieken,
gerieken, kunnen
de bewijsstukken weren
kunnen ze
ze de
wordt het
het onderzoek
onderzoekmoeilijker.
moeilijker. IkIkgaganunudedegendarmerie
gendarmerie
dan
dan wordt
uur
weg
enweer.
weer.
verwittigen!
met
mijn
velo
ben
ik
in
een
half
met
mijn
velo
ben
ik
in
een
half
uur
weg
en
verwittigen !
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vertrok
De veldwachter
veldwachter dronk
dronk nog
nogeen
eenglas
glasbier
bierenen
vertrokhaastig.
haastig.
Koornaerts voornemen
was om
om nu
nuook
ookaanstonds
aanstondsnaar
naar den
den
Koomaerts
voornemen was
lochting uit te
te zeften
zetten en
engeen
geentijd
tijdmeer
meerteteverspelen,
verspelen,want
wantdie
die
lochting
opzoekingen beangstigden
beangstigden hem
hem zeer.
zeer.
Hij bleef
bleefhier
hierechter
echterlijk
lijkgebonden
gebondenenenhij
hijvoelde
voeldededebegeerte
begeerte
Om de
de zaak
zaakgeheel
geheeluituitte te
praten,behoefte
behoefteaan
aandedeovertuigingen
overtuigingen
om
praten,
van
zijn zuster,
zuster, waarvan
waarvan elk
hem kostelijk
kostelijk was
was omdat
omdat
van zijn
elk woord hem
zijn eigen
eigen twijfelachtigheid
twijfelachtigheid hielp
hielpverjagen.
verjagen.
het zijn
gauw ze
zealleen
alleenwaren,
waren,luchfte
luchtteAgatha
Agathahaar
haarverontweer,
verontweer~
Zoo gauw
haar medelijden,
medelijden, haar
haarspijt,
spijt,hare
hareverbazing,
verbazing,hare
harevrees,
vrees,
diging, haar
al
in eens.
eens.
al in
- We
We zijn
zijn aangevallen
aangevallen door
dooronze
onzebeste
bestevrienden
vriendenI JHoe
Hoever.
ver~
—
blind moet
moet ge
ge toch
tochzijn
zijn—- ereris isopop
niemand
staattetemaken
maken—
blind
niemand
staat
en
is nu
nu nog
nogmaar
maar 't begin
Wiezou
zouererzich
zichaan
aanzulke
zulke
begin J—- Wie
en dat is
dingen verwacht
verwacht hebben
hebben?? Maar
Maar erermoet
moeteene
eeneandere
anderehand
hand
dingen
onder
zitten —
- de
de dokter
dokterkan
kanzooiets
zooietsniet
nietverzind
verzindhebben
hebben1 J
onder ziften
'k zal
nooitaannemen.
aannemen.
zal het nooit
wilde
mislukkenI J
-— Maar
Maar dàt
moesthij
hijjuist
juistdoen
doenalsalshijhijwilde
at moest
mislukken
riep Koomaert.
Koornaert.
riep
-— Hoe?
Hoe ?
-— Ja,
Ja, dat
dat 't moest
uitkomen was
was zeker,
zeker, en
en wat
wat volgt
volgterer?
moest uitkomen
?
Straf,
veroordeeling en
beletsel om
om nog
nog ooit
ooitburgemeester
burgemeester tete
Straf, veroordeeling
en beletsel
hijIJ
worden,
- zedelijk
zedelijk verloren
verloren isis hij
worden, —
• Agatha
Agatha knikte
knikte instemmend.
instemmend.
-— 't Zijn raadsels,
raadsels, —
- 'k word
er niet
niet wijs
wijs uit
uit1J Dat
Datzijn
zijn de
de
word er
drijfveeren der
dermenschelijke
menschelijkedriften
driften—
- de
deonverwachte
onverwachte
geheime drijfveeren
Ende
dearme
armekinders
kinders1J Wat
Wat
afdwalingen van
van den
den rechten
rechten weg
weg1J En
afdwalingen
zal
Elvire zeggen
zeggen?? Hun
geluk is verbroken
verbroken en al
al onze
onze voor,
voor~
zal Elvire
Hun geluk
uitzichten liggen
duigen I
uitzichten
liggen in duigen
kan nog
nog wel
welterecht
terechtkomen,
komen,troosfte
troostteKoornaert,
Koornaert, en
en
-— Dat kan
nog:: Godweet hoe
hoe het
het alaluitdraait
uitdraaitmet
metdien
dienAlbert
Albert;
iemand
nog
; iemand
die
zoo lang
lang in
in 't vreemde
valt zoo
zoo zeer
zeer niet
niet
die zoo
vreemde geweest
geweest isis en valt
meer
betrouwen. Wie
Wie weet
weet«hoe»
«hoe»die
diejongen
jongenterug
terugkeert
keert ...
meer te betrouwen.
en nog
nog:: dat
dat komt
komt hier
hier nu
nu niet
niet tete pas
pas—- eerst
eerst onze
onzeplicht!
plicht I
en
Agatha bewonderde
bewonderde haar
haar broers
broers krachtdadigheid.
krachtdadigheid.
Agatha
-— En
nu voorloopig
voorloopigspreken
sprekenwij
wijereraan
aanniemand
niemandeen
eenwoord
woord
En nu
over,
hij.
over, gebood hij.
Agatha meende
ook zoo,
zoo,maar
maar zijzijvoorzag
voorzag dat
dat het
het
Agatha
meende het
het ook
zwijgen
lastig zou worden.
worden.
zwijgen lastig

o
IJ.
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Na
N a de
de mis
miswas
wasElvire
Elvirewat
watblijven
blijvenpraten
pratenmet
metzuster
zusterCeleste
Celeste
waarmede zij
zij gelijk
waarmede
gelijk vroeger,
vroeger, even
evenvertrouwelijk
vertrouwelijk omging
omging en
en
voort alal haar
haarhartsgeheimen
hartsgeheimenveropenbaarde
veropenbaarde gelijk
gelijk het
het onder
onder
voort
kostschool~vriendinnen gewoonte is.
is. Elken
EIkenuchtend
uchtendhad
hadElvire
Elvire
kostschool,vriendinnen
hare vriendin
mede te
te deelen
deelen aan
aan het
hetkerkportaal
kerkportaal en
en het
het
hare
vriendin iets
iets mede
was hare
hare noodwendigheid
noodwendigheid geworden
geworden alalhet
hetbelangrijke
belangrijke gereed
gereed
was
te
maken om
om op
opdie
dieenkele
enkelestonden
stondenalles
alles tetekunnen
kunnen zeggen
zeggen
te maken
en
vragen wat
wat haar
haar aanbelangde.
aanbelangde.
en vragen
Wat
verder, op
op den
denkerkhofwegel
kerkhofwegel ontrnoefte
ontmoette zij
zij Irma
Irma
Wat verder,
zij ook
ookover
overhare
harekleeren
kleeren
Vandale, hare
hare naaister,
naaister, met
wie zij
Vandale,
met wie
spreken
over de
dekleeren
kleerender
derandere
anderejuffrouwen
juffrouwenvan
van
spreken moest
moest en over
de gemeente.
gemeente.
Daarna
was er
er voor
voorElvire
Elvireniets
nietsofofniemand
niemandtetebetrappen
betrappen
Daarna was
waar
zij eenigszins
eenigszins op
op gesteld
gesteld was.
was.Maar
Maaralhoewel
alhoewelzij
zijvolkomen
volkomen
waar zij
onverschillig
aan het
het oordeel
oordeelofofaan
aandedebewondering
bewondering
onverschillig bleef
bleef aan
der menschen,
menschen, stelde
zij er
er toch
toch eenig
eenigbehagen
behagen ininom
omdoor
door de
de
der
stelde zij
dorpstraat
gaan en
enbekeken
bekekenteteworden.
worden.Die
Diedagelijksche
dagelijksche
dorpstraat te
te gaan
kerkgang was
eenige aanknoping
aanknoping die
had met
met de
de
kerkgang
was de
de eenige
die zij
zij had
van en kon
kon er
er niets
niets van
van ver,
verdorpelingen
dorpelingen -— zij
zij hield
hield er
er niet
niet van
wachten,
maar toch,
toch, telkens
telkens zij
zijdedeplaats
plaatsweer
weerverlaten
verlaten had
had
wachten, maar
veld kwam,
kwam, greep
greep het
het haar
haar aan
aan met
met 't gevoel
dat ze
ze
en in
in 't veld
gevoel dat
en
naar de eenzaamheid
eenzaamheid ging
ging en
en een
eenheelen
heelen dag
dag lang
lang zou
zouzijn
zijn
naar
zonder
levend wezen
wezen te
te zien.
zien.
zonder een
een levend
Het was
was een
eenspijt
spijtenenlichte
lichtedeernis
deernisdie
dieopzeftelijk
opzettelijkoverdacilt
overdacht
werd, omdat
omdat er
er toch
toch iets
ietsweemoedigs
weemoedigsininhaar
haarmeisjesziel
meisjeszielaan,
aanwerd,
wezig zijn
zijn moest.
moest. Dat
Datgroote
grooteheerenhuis
heerenhuisginder
ginder in
in 't groene
groene loof
loof
sierboom en omwonden,
omwonden,enenhet
hetgroote
wittehuis
huisernevens
ernevensder sierboomen
groote witte
—
het kasteeltje
kasteeltje met
met de
de somberheid
somberheid van
van het
hetbosch
boscherachter,
erachter, dat
dat
het
kwam
haar telkens
telkens voor
voor als
als de
deplaats
plaatsdie
dievoor
voorhaar
haaralles
alles
kwam haar
omvatte
zij op de
de wereld
wereld wenschen
wenschen en
enbegeeren
begeeren kon.
kon.
omvatte wat
wat zij
groene velden
velden lagen
lagenhier
hiergelijk
gelijk een
eeneffene
effenezee
zeewaaruit
waaruit
De groene
die berg
berg van
van groene
groene loof,
loof,boven
bovendedetwee
twee
grooteheerenhuizen
heerenhuizen
groote
als een
een eiland
eilandopstak.
opstak. De
Delucht
luchtererrondom
rondomwas
waseen
eenheldere
heldere
als
oneindigheid
van
rust
en
onroerbare
vrede
waar
de
vogels
oneindigheid van rust en onroerbare vrede waar de vogels
hun gefluit,
gefluit,dedestilte
stilte
verlevendigen;
hetscheen
scheenhaar
haar
alleen
met hun
alleen met
verlevendigen
; het
geslotene tooverkring
tooverkring die
die het
het droomoord
droomoord beveiligde
beveiligde voor
voor
de geslotene
alle
aanvallen van buiten
buiten en
enwaar
waarzij,
zij,als
alsdedeschoone
schooneslaapster
slaapster
alle aanvallen
zelf, eens
eens door
door den
den jongen
jongen ridder
ridder zou
zougewekt
gewektworden.
worden.
zelf,
den weg
wegnaar
naar huis,
huis, smaakte
smaakte Elvire
Elvire nog
nog de
degeneuchten
geneuchten
Op den
van
het gebed
gebed in
in de
de vereeniging
vereeniging met
met God
God en
enhare
hare reine
reine ziel
ziel
van het
ineen
eenopgeruimde
opgeruimdevervoering
vervoeringen
enzachten
zachtenwellust
wellust
alsdan in
baadde alsdan
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zonder
dat zij
zij er
erde
dereden
redenofof
oorzaakvan
vantrachfte
trachtteteteraden.
raden.
zonder dat
dede
oorzaak
Vóór
haar lag
lagerereen
eennieuwen
nieuwen dag
dagteteverleven
verleven en
enalles
alles wat
wat
Vóór haar
haar
in het
hetonmiddelijk
onmiddelijkverschiet
verschiettetewachten
wachtenstond,
stond,scheen
scheen
haar in
haar vol blijde
haar
blijde verrassingen.
verrassingen. Zoo
Zoo was
washaar
haarhert
hertaltijd
altijd vol
vol
verlangens en
werd de
deschijnbare
schijnbareeentonigheid
eentonigheid dier
dier dagen,
dagen,
verlangens
en werd
voor haar
haar een
een altijd
altijd nieuwe
nieuwe begeerte
begeerte naar
naar iets dat
dat haar
haar over,
overvallen
en verrijken
verrijken met
met nieuwe
nieuwe vreugde.
vreugde.
vallen zou en
Gelijk
de andere
anderehuisgenooten,
huisgenooten, stak
stakElvire
Elvire voorzichtig
voorzichtig de
de
Gelijk de
ijzeren hek
poort open,
stapte over
over de
dewitte
wittetichels
tichelsvan
vanhet
het
ijzeren
hekpoort
open, stapte
middenpad
ging langs
langs den
den gevel,
gevel, naar
naar het
hetzijpoortje
zijpoortje over
over
middenpad en
en ging
den
binnenkoer
naar
de
tuinkamer,
waar
zij
tt
ontbijt
ver$
den binnenkoer naar de tuinkamer, waar zij 't ontbijt ver,
wachtend was.
was. Daarna
Daarna zou
zou zij
zij zich
zich verkleeden
verkleeden om
om heel
heel den
den
wachtend
dag gemakkelijk
gemakkelijk inin haar
gewaad, stil
stil te
te huis
huis te
te
dag
haar licht
licht wit
wit gewaad,
blijven en te
te droomen
droomen ....
blijven
..
Daar vond
vond zij
zij nonkel
nonkelenentante
tantetegenover
tegenoverelkaar
elkaarzitten,
zitten,
Daar
zonder
spreken als
als na
na eene
eeneheftige
heftigewoordwisseling,
woordwisseling, met
met den
den
zonder spreken
gewichtigen
ernst op
op tt
er een
een ongeluk
ongelukbetreurd
betreurd
gewichtigen ernst
't gelaat,
gelaat, alsof er
werd.
Nonkel keek
keek strak
strak voor
voor zich
zich uit
uit en
en tante
tante loosde
loosde juist
juist een
een
Nonkel
diepen zucht,
zucht, toen
toenzij
zijhaar
haarnichtje
nichtjezoo
zooonschuldig
onschuldigen
enonwetend
onwetend
zag binnen
binnen komen.
komen.Het
Hetmedelijden
medelijdenpraamde
praamde de
degoedhertige
goedhertige
zag
tante ineens
ineens bij
bij tt't gedacht
het arme
arme schaap
schaap er
cr misschien
misschien
tante
gedacht dat het
en de
derust
rustvan
vanzijn
zijn
gemoedvoor
vooraltijd
altijdzou
zoubij
bij
zijn geluk
geluk en
zijn
gemoed
inschieten; ; want
zij voorzag al
al de
deverstrekkende
verstrekkende gevolgen
gevolgen in
in
inschieten
want zij
de
toekomst van
van die
dienoodloftige
noodlottige gebeurtenis
gebeurtenis en
en zij
zij zag
zag er
er
de toekomst
geen
kans
toe
de
dreiging
af
te
weren
...
Het
was
het
leed$
geen kans toe de dreiging af te weren . . . Het was het teed,
vermaak van
iemand die
die nooit
nooiternstige
ernstige en
enware
wareongelukken
ongelukken
vermaak
van iemand
doorstaan heeft en
en geem
geernwat
watliefhebbert
liefhebbertmet
metingebeeld
ingebeeldverdriet
verdriet
doorstaan
en zich
zich hachelijke
hachelijke toestanden
toestanden voortoovert
voortoovert om
om de
de deugd
deugd der
der
en
de spanning
spanning te
te wekken
wekken in een
een
aandoening
aandoeningtete voelen
voelen en
en de
en
gemoed dat
dat verwaterd
verwaterd schijnt
schijnt door
door de
derust
rustvan
van tt't geluk
gemoed
geluk en
de deininglooze
deininglooze evenheid
evenheid van
vanhet
hetdagelijksche
dagelijkschebehagen
behagenin
ineen
een
onberoerd leven.
leven.
onberoerd
en tante
tante hadden
hadden tt't voornemen gemaakt
gemaakt er
erniets
niets van
van
Nonkel en
te zeggen
aan
hun
nichtje,
tenzij
ze~~en aan hun nichtje, tenzij tt
er volstrekt
volstrekt noodig
noodig
't geen
geen er
zou zijn.
zIJn.
-— Wat isis erer?
riep het
hetmeisje
meisjeverbaasd.
verbaasd.IsIsereriets
ietsgebeurd
gebeurd?
? riep
?
Tante haasfte
haastte zich
om vooruit
vooruit tetezijn
zijn::
Tante
zich om
dat we
we weer
weer toebak
toebak gestoIen
gestolen zijn
zijn en
en dat
dat 't gerecht
-— 'ttt Is
Is dat
datwe
wezeggen
zeggen:
watalalberoering
beroering
er nu
nu mede
medegemoeid
gemoeid isisenendat
er
: wat
en
het alal verwekken
verwekken zal
zal .....
en geloop het
.
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Maar
Maar Seraphien
Seraphien kon den
den deemoedigen
deemoedigentoon
toonvan
vanzijn
zijnzusters
zusters
woorden moeilijk
moeilijk verdragen.
verdragen. Sedert
Sedert hij
hij door
doorzelfopwinding
zelfopwinding
woorden
aan de
de meening
meeninggewend
gewendwas
wasenenzijn
zijnvoornemen
voornemen vast
vast zat
zat in
in
aan
zijn hoofd, was
was zijn
zijn gemoed
gemoed verhard
verhard en
en wilde
wilde hij
hij geen
geenmee.
meezijn
doogenheid meer
meer binnen
binnen laten.
laten. De
De dieven
dieven hadden
hadden hem
hem den
den
doogenheid
schrik op
op 't't lijf gejaagd
gejaagd en
en nu
nu was
was 't't nog
nog erger
erger omdat
omdat het
het bleek
bleek
schrik
dat ze
zeuit
uitloutere
louterejaloerschheid
jaloerschheidenenwrok
wrokhadden
haddengehandeld.
gehandeld.
dat
- Die 't gedaan
gedaan heeft
heeft moet
moetererdedegevolgen
gevolgenvan
vandragen
dragen1I
—
hij.
riep hij.
Agatha alevenwel
alevenwel was
er te
te zeer
zeer door
doorgeschokt
geschokt en
en kon
kon
Agatha
was er
Met 't verlies
verlies van
van die
die
hare weekharfigheid
weekhartigheid niet
niet overwinnen.
overwinnen. Met
hare
vriendschap scheen
scheen zij
zij iets
iets kostelijks
kostelijks te
te moeten
moeten ontberen
ontberen dat
dat
vriendschap
deaanwinst
aanwinst van
vanhet
hetandere
andere—
- het
heteere,ambt
eere.ambt —
- niet
niet tete
door de
ze wist
wistererzich
zichten
tenvolle
volleonschuldig
onschuldigaan
aan
vergoeden was.
was. Maar
Maar ze
vergoeden
en ze
ramp
ze betreurde
betreurde het
hetenkel
enkelalsalseene
eene
rampenenzijzijkon
konzich
zichJustine
Justine
niet voorstellen
voorstellen in
in die
die zaak,
zaak, noch
noch hare
hare houding
houding raden
raden in
in de
de
niet
toekomst. En
van een
een anderen
anderen kant
kant spiegelde
spiegelde zij
zij zich
zich de
de
toekomst.
En van
gebeurtenissen voor
als iets
ietswaar
waarzijzijzelf
zelfdedebelangrijke
belangrijke rol
rol
gebeurtenissen
voor als
vervullenhebben
hebben;
ietsdat
dathet
hetgewone
gewonelevensbaantje
levensbaantje
zou tetevervullen
; iets
voor
voor lang
lang uit
uitdedegladde
gladdeevenheid
evenheidzou
zouhouden
houdenenenvervullen
vervullen
met spannende
spannende voorvallen.
voorvallen. In
In hare
hareverbeelding
verbeeldingvoorzag
voorzag zij
zij
met
middelen om
om de
dezaak
zaaktetedramatiseeren
dramatiseeren en
en de
dedraagster
draagster tete
de middelen
zijn van
van een
eenthoeveel
thoeveelgeheimzinnigheid
geheimzinnigheid—
- 't geen
hare ver.
vergeen hare
zijn
't
dorp
zou
doen
winnen
in
aanzien.
schijning
op
dorp
zou
doen
winnen
in
aanzien.
schijning
een plotsen
plotsen ommekeer
ommekeer in
in hare
hare besluiten,
besluiten, vond
vondze
ze 't nu
Met een
niet
meer noodig
noodig den
den toestand
toestand aan
aanElvire
Elvire gedoken
gedoken te
te houden.
houden.
niet meer
Zij
vermeed er
er door
door een
eennuftelooze
nutteloozepijniging
pijnigingvan
vanhaar
haarpraat.
praatZij vermeed
lust
en seffens
seffens zou
zou men
menhet
hethaar
haartoch
tochmoeten
moetenbekend
bekendmaken,
maken,
lust en
misschien
minder gunstige
gunstige omstandigheden.
omstandigheden. Elvire
Elvire was
was
misschien in
in minder
haar
gaan weg leggen
leggen en
enhaar
haar hoed
hoedafdoen
afdoenen
enzoogauw
zoogauw
haar boek
boek gaan
ze
terugkeerde, eer
bij tafel
tafel zat
zat om
om teteontbijten,
ontbijten, begon
begon
ze terugkeerde,
eer ze
ze al bij
tante
met de
de gewichtige
gewichtige mededeeling,
mededeeling, op
op een
een toon
toon die
die den
den
tante met
klank van haar
wijzigde gelijk
gelijk de
desnaartrillers
snaartrillers die
die door
door
klank
haar stemme
stem me wijzigde
een
pedaal gedoofd
gedoofd zijn.
zijn. Zoo
Zoo vertelde
vertelde zij
zij hoe
hoe 't uitgekomen
een pedaal
in de
de boeie
boeie van
van onzen
onzen
was
waar de
de toebak
toebak gescholen
gescholen zat...
was waar
zat... in
vriend
dokter 1I ...
vriend den dokter
...
Het
knaleffect dat
dat ze
ze verwacht
verwacht had,
had, bleek
bleek op niets
niets uit
uit te
te
Het knaleffect
Het meisje
meisje luisterde
luisterde erernaar
naar alsof
alsofhet
heteene
eene gewone
gewone
loopen.
loopen. Het
gebeurtenis
die haar
haar niet
niet aanging.
aanging.
gebeurtenis gold
gold die
En
met rechtstreeksche
rechtstreeksche aantijgingen
aantijgingen durfde
durfde Agatha
Agatha niet
niet
En met
afkomen, dat
dat scheen
scheenhaar
haarvoorbarig
voorbarig;
integendeel,ze
zemoest
moestalle
alle
; integendeel,
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schaduw van
:
schaduw
van vermoeden
vermoeden afwerpen.
afwerpen. Zij
Zij dreefelde
dreefelde ererom
omheen
heen:
-— 't Is
maar, zegde
zegde zij,
zij, dat
dat zooiets
zooietsonaangenaamheden
onaangenaamheden zou
zou
Is maar,
kunnen
verwekken en
en dat
dat de
dedokter
dokterinineen
eenmoeilijken
moeilijken toestand
toestand
kunnen verwekken
kan geraken
geraken....
....
kan
deed een afwerend
:
Elvire deed
afwerend gebaar
gebaar met
met den
den elleboog
elleboog:
—
- Wie
zou er
er..... 't ware
al te
te belachelijk
belachelijk!I De
De dokter
dokter
Wie zou
ware al
die toebak
die
toe bak komt
komt stelen
stelenII
-— Komt
stelen I1 komt
komt stelen
stelen II tintelde
tintelde Koornaert
Koornaert nijdig
nijdig
Komt stelen
achter, wie
wie zegt
zegt clan
achter,
dat I ?
Maar de
-— Maar
de verwikkelingen
verwikkelingen met
met 't burgemeesterschap,
burgemeesterschap, dàt
dit
is
erger 1I verklaarde
verklaarde Agatha die
diedaarmede
daarmede een
eenstapje
stapjeverder
verder
is erger
wilde geraken.
geraken.
Elvire
nog het
Elvire vafte
vatte nog
het verband
verband niet.
niet.
-— 't Schijnt
hij spijtig
spijtig isis omdat
omdathet
hetburgemeesterschap
burgemeesterschap
Schijnt dat
dat hij
hem niet toegekend
... en
werd...
enom
omzijn
zijnspijt
spijtuit
uittetewerken
werken ...
hem
toegekend werd
wilt hij
hij ruzie
ruzie zoeken.
zoeken.
En wat
?
-— En
wat zal
zal er
er nu
nugebeuren
gebeuren?
gendarmen moeten
moeten de
dezaak
zaak onderzoeken
onderzoeken en
en 't gerecht
-— De gendarmen
moet uitsprake
moet
uitsprake doen.
doen.
-— En
zoo komen
komen wij
wijmet
metden
dendokter
dokterininprocesse
processe?
riep
En zoo
? riep
het meisje
meisje verbaasd.
verbaasd.
- De diefte
diefte isishier
hiergeschied
geschiedenen
't uitgemaaktwordt
wordt
—
alsals
't uitgemaakt
de plichtige
plichtige is,
is, kunnen
kunnenwij
wijererniets
nietsaan
aandoen
doen—- we
wemoeten
moeten
wie de
't laten
laten zijn
zijn loop
loop gaan,
gaan, verzuchtte
verzuchtte tante.
tante.
—
- De dokter
dokter kin
kàndaar
daarvoor
voorniets
nietstusschen
tusschen zijn.
zijn. Waarom
Waarom
gaat
hem niet
niet vragen
vragen?!
zij in
in argeloozen
argeloozen eenvoud.
eenvoud.
gaat ge
ge 't hem
? ! riep
riep zij
Dan zijt
zijt ge
geimmers
immersseffens
seffensingelicht.
ingelicht. En
Ende
deonzekerheid
onzekerheid isis
Dan
medeen opgeklaard.
opgeklaard.
—
nueen
eenvoorstel
voorstel1Jgekte
gekteKoornaert.
Koornaert.
- Dat isis nu
nuchtere, onbevangen
onbevangen uitroep
uitroep van
van iemand
iemand die
die er
er buiten
buiten
Die nuchtere,
stond en
en daardoor
daardoor een
een helderen
helderen blik
blikhad
hadover
overdedeverhou,
verhoustond
dingen van
van den
den toestand,
toestand, deed
deedhem
hemschrikken.
schrikken.
dingen
—
- Maar
Maar Elvire
Elvire toch
toch 1J verschoonde
verschoonde tante.
tante.
—
- Maar
Maar ja,
er niets
niets van
van I1 Ik
er niets
niets van
van ge,
geja, ik
ik geloof er
Ik wil er
looven
looven!! riep
riep het
het meisje.
meisje.
N u nog
nogmaar
maaroverschouwde
overschouwdeElvire
Elvirede
degewichtigheid
gewichtigheid van
van
Nu
zulke
Bij 't eerste
eerste opvallen
opvallen onderging
onderging
zulke eene
eene veronderstelling.
veronderstelling. Bij
zij
zij den
den schok
schok zonder
zonder leed
leed omdat
omdat 't't nieuws haar
haar toescheen
toescheen als
als
fantastische greep
greep in
inde
delucht,
lucht,zonder
zondererertetekunnen
kunnenaan
aan
een fantastische
Maar naderhand
naderhand ontstond
ontstond de
de onrust
onrust omdat
omdat nonkel
nonkel
gelooven. Maar
tante het
hettegen
tegenalle
alleverwachten
verwachtenin,
in,als
alseene
eenemogelijkheid
mogelijkheid
en tante
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schenen op te
schenen
te nemen.
nemen. Het
Hetvoorstel
voorstelalleen
alleenvan
vaneen
eengebeurlijke
gebeurlijke
opschudding, de
opschudding,
de verwachting
verwachting van
vaneen
eenonuitpeinzelijk
onuitpeinzelijk groot,
groot,
groot nieuws,
nieuws, dat
dat heel
heel 't dorp
bezig houden
houden en
en ontstellen,
ontstellen,
groot
dorp zou bezig
dat wekte
wekte bij
bij het
het meisje
meisje iets
ietsals
alseene
eenespannende
spannendeverwachting
verwachting
dat
waar zij
zij met
met een
eenspontaan
spontaanopwellende
opwellendebegeerte
begeertenaar
naaruitzag.
uitzag.Zij
Zij
waar
vermoedde dan
nog niet
nietdat
daterervan
vanhaar
haareigen
eigenbelangen
belangen in
in
vermoedde
dan nog
waren. Het was
was het
hetdadelijk
dadelijk opkomend
opkomendverlangen
verlangen van
van
spel waren.
't spel
eenvoudige dorpskind
dorpskind naar
naar iets ongehoords
ongehoords;; de
de geheime
geheime
het eenvoudige
familie zou over,
overom 't schandaal
voldoening om
schandaal dat
dat een
een groote
groote familie
vallen;
en deelneming
deelneming om
om
vallen ; 't verlangen
verlangen met medelijden gemengd en
verdriet dat de
dedokter
dokteren
enzijn
zijnvrouw
vrouwtetewachten
wachtenstond.
stond.Elvire
Elvire
't verdriet
kreeg eene
eene behagelijke
behagelijkekrijzeling
krijzelingbij
bij 't vooruitzicht der verbazing
die
zulk nieuws
nieuwszou
zouteteweeg
weegbrengen
brengenbij
bijEma,
Erna, en
enJulie,
Julie, de
de
die zulk
dochters van
notaris, -— bij
zuster Celeste,
zoo hoog
hoog
dochters
van den
den notaris,
bij zuster
Celeste, die
die zoo
aanzien stond
stondbij
bijhaar
haarmedezusters
medezusters van
van 't klooster
omdat
in aanzien
klooster omdat
haar vader
wat zou
zou de
deonderpastor
onderpastor oogen
oogen
haar
vader dokter
dokter was,
was, -— en wat
als hij
hij 't
er over
over en
en rond
rond
zetten als
zetten
't vernemen
vernemenmoest!
moest !en
enwat
wat zou
zou er
worden!?
het
geval gepraat
gepraat worden
het geval
?
Alhoewel zij
zij er
er niets
nietsvan
vangeloofde,
geloofde,gafgaf
haareen
eenvreemd
vreemd
hethet
haar
genot te
te denken
denkendat
datdedefaam
faamenengoeden
goedennaam
naamvan
vande
deBlondeels
Blondeels
Naarhare
hareverwachting
verwachtingzou
zoueenieder
eeniedererer
zou vernietigd
vernietigd zijn.
zijn. Naar
zou
toch aan
aan gelooven
geloovenenenden
dendokter
dokter
verloochenen;
maardan
dan was
was
verloochenen
; maar
't alleen
alleen omdat
omdat zij
zij hem
hemzou
zoukunnen
kunnengetrouw
getrouwblijven
blijven en
en openlijk
openlijk
verklaren erergeen
mogen toonen
toon en
verklaren
geenwoord
woordvan
vantete gelooven
gelooven en
en te mogen
dat zij er boven stond
stonden
enden
dendokter
dokteren
enAlbert
Alberthare
haregenegenheid
genegenheid
zou
dorp
trotseeren—- als
als
zou laten
laten zien
zien spijts
spijts gles
àlles!
— -zijzij
zou
hethet
dorp
trotseeren
eene heldin
heldin den
den smaad
smaad van
vandededorpelingen
dorpelingenonderstaan
onderstaan en
en
eene
haar gebaar
gebaar vrij
vrij uitwerken.
uitwerken. Nonkel
en tante
tante mochten
mochten ook al
al
haar
Nonkel en
zij zou
zouzezelaten
latenschieten
schieten!
verblind blijven
blijven en
enweerstand
weerstand bieden,
bieden,zij
verblind
en de
de dokter
dokterzouden
zoudenererzich
zichook
ookniets
nietsvan
vanaantrekken,
aantrekken,
Albert en
dat
sprak van
zelfs en
en hare
hare liefde
liefde zou
zou op
op 't einde zegenpralen
zegenpralen
dat sprak
van zelfs
alles zou
zoueindigen
eindigenmet
meteene
eeneglanzende
glanzendeverheerlijking
verheerlijkingder
der ge,
ge.
en alles
daarvanzou
zouzijzijdedebewerkster
bewerksterzijn!
zijn! Dat
Dat
wroken onschuld ....
wroken
.... enendaarvan
tafereel
haar ineens,
ineens, geheel
geheelopgetimmerd
opgetimmerd ininharen
harengeest
geest
tafereel schoot haar
en ze
ze verwachtte
verwachtte nu
nu onmiddelijk
onmiddelijk den
den aanvang
aanvang van
van eene
eeneheele
heele
en
reeks
schokkende gebeurtenissen
gebeurtenissen met
tranen en geween,
geween, wan,
wan.
reeks schokkende
met tranen
haat, kleinzieligheid,
kleinzieligheid,waarboven
waarbovenhaar
haar eigen
eigen breedvoelende
breedvoelende
hoop, haat,
goedhartigheid
uitstralen als
als een
eenopbeurende
opbeurendevertroosting
vertroosting
goedhartigheid zou uitstralen
voor de
de verdrukte
verdrukte zielen.
zielen.Het
Hetkiftelde
kitteldehare
hareverwachting
verwachting om
om
voor
nu eens
eens belangrijk
belangrijk te worden,
worden, om
om figuur
figuur te
te maken
maken en
en opge,
opge.
nu
merkt te
te geraken
geraken als
alseen
eenmeisje
meisjemet
metkarakter
karakteren
endaadkracht.
daadkracht.
merkt
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Zij
Zij voorzag
voorzag het
het als
als het
hetspannende
spannende hoofdstuk
hoofdstuk van
vanhaar
haar eigen
eigen
levens-roman:
moeilijkheden, de
de gedwongen
gedwongen scheiding,
scheiding, het
het
levens,roman : de moeilijkheden,
verdriet en
het lijden
lijden tusschen de
twee gelieven.
gelieven. Zij
Zij stelde
stelde
de twee
verdriet
en het
leiding
der
gebeurtenissen zou
zou in
in
het zich
zich voor
voor dat
datzijzijdede
het
leiding
der
gebeurtenissen
handen
houden
en
de
toenadering
of
de
verwijdering
bewerken
handen houden en de toenadering of de verwijdering bewerken
van het
het verhaal
verhaal zijne wending
zouden
kunnen
die 't verloop
verloop van
wending zouden
kunnen die
God,wat
wateen
eenonverwachte
onverwachte
geven,
naar eigen
eigen goeddunken.
goeddunken. God,
geven, naar
nu toe
toe was
was 't een
opschudding in haar
haar stil,
stil, rein
rein leventje!
opschudding
leventje ! Tot nu
afwachten geweest, een
een slijten
slijten der
dergelijke
gelijkedagen
dagen met
met
geduldig afwachten
zij
het
uitzicht naar
naar eene vreugdevolle ontknooping. 't Geen zij
het uitzicht
was enkel
enkel opgedaan
opgedaan uit
uit
kende, was
als roerselen des gemoeds kende,
lezing;; dat alles
alles bleek
bleeknunuininijdelen
ijdelenrook
rooktetevergaan,
vergaan,vergeleken
vergeleken
lezing
zij nu
nu leven
leven ging! Het
bij de
de werkelijke
werkelijke gebeurtenissen
gebeurtenissen waarin
waarin zij
bij
wekte een
een jubel
jubelininhaar
haarverlangen
verlangen en
enzezeglimlachte
glimlachte meedoowekte
meedoo,
nonkel en
en tante
tante daar
daar met
met angstig gemoed
zien hoe nonkel
gend bij 't zien
bleven over
over doorpraten,
doorpraten, waar
waar zij,
zij, met
met lichten
lichten zin, meende
meende de
de
bleven
belangende toeschouwster
toeschouwster te zijn.
zijn.
belangende
houdend om
omhare
hareopgewektheid
opgewektheid niet te laten
laten
Haastig
en houdend
Haastig en
ze naar
naar boven
boven om
om zich
zich te
te verkleeden en
gauw
blijken, liep
blijken,
liep ze
en gauw
het verder
verder bespreken
bespreken van
van nonkel
nonkel enentante
tanteweer
weertetekunnen
kunnen
het
bijwonen.
ze op
ophaar
haarslaapkamer
slaapkamerjuist
juisthaar
haar bloese had uitgeDaar
Daar ze
uitge,
trokken en in
in haar
haar keurslijf
keurslijf met
met bloote armen
dicht bij
bij
trokken
armen wat te dicht
't open
venster genaderd
genaderd was,
was, sprong
spronghet
hetmeisje
meisjeverschrikt
verschrikt
open venster
achteruit met
schok die
diehaar
haarden
denadem
adembenam.
benam.Daareven,
Daareven,
achteruit
met een schok
zonder achterdenken, uit
gewoonte en
en omdat
omdat hier
hier nooit
nooit
uit gewoonte
zij
zich
gewaagd
onaangekleed,
menschen voorbij
kwamen,
had
voorbij kwamen, had zij zich gewaagd onaangekleed,
door 't venster te
te werpen
werpen en
entwee
tweegendarmen
gendarmenmet
metden
den
een
blik door
een blik
champetter hadden haar
haar gezien
champetter
gezien 11 Zij
Zij beefde van ontroering, was
beschaamd,
diepsten hoek
hoek der
der kamer
kamer gevlucht en bleef
beschaamd, in
in den diepsten
er
staan met
met de
dearmen
armen over
overdedeborst
borstgenepen,
genepen, tete luisteren
er staan
er gebeuren
gebeuren ging.
ging.
naar 't geen
geen er
Men belde
belde aan
aan de
devoordeur.
voordeur.Ze
Zekwamen
kwamen dus
dus niet
niet langs
langs den
den
Men
gewonen weg binnen.
binnen.
gewonen
Op
den stond
stondkwam
kwamdedenieuwsgierigheid
nieuwsgierigheid Elvire
opjagen.
Op den
Elvire opjagen.
In één wrong
zij haar
haar kie
eren aan,
haakte ze
ze toe,
toe, snapte
snapte
trok zij
wrong trok
kleeren
aan, haakte
een
voorschoot, haar
haar sliffers, ging voor
voor den
den spiegel
spiegelhaar
haar kapsel
kapsel
een voorschoot,
opden
den punt
punt
trok hare
hare bloese in
de plooien
plooien en
en nu,
nu, op
bevoelen, trok
in de
der teenen de
trappen neer.
neer. Onderaan,
Onderaan, met
deur op een
een
de trappen
met de
de deur
zij luisteren.
luisteren.
kier
bleef zij
kier bleef
Daar
Agatha geen
geen bezoek
bezoek langs
langs de
devoordeur
voordeurverwacht
verwacht had,
had,
Daar Agatha
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en de
en
de blinden
blindender
dersalon,vensters
salon.venstersgewoonlijk
gewoonlijktoebleven,
toebleven,zag
zagzij
zij
zicht verplicht
verplicht de gendarmen
gendarmen in de
de eetkamer
eetkamer tete brengen.
brengen.
zicht
Koornaert
Koomaert toonde
zich kalm.
kalm. Het
Het zicht
zichtder
dergendarmen
gendarmen
toonde zich
ontstelde
hem niet,
niet, integendeel
integendeel het
het verheugde
verheugde hem
hem tetezien
zien
ontstelde hem
dat
de zaak
zaak haastig
haastig haar
haar beslag
beslag zou
zounemen.
nemen.Tot
Totininde
depuntjes
puntjes
dat de
moest
hij den
denwachtmeester
wachtmeesterherhalen
herhalen 't geen de
de veldwachter
veldwachter
moest hij
onder
weg hem
hem reeds
reedshad
hadmedegedeeld.
medegedeeld. Zij
Zij zaten
zaten rond
rond de
de
onder weg
tafel als
als in verhoor.
verhoor. Er
Er lag
lag iets
iets plechtigs
plechtigs in
in dat
dat opgeven
opgeven der
der
tafel
daadzaken en
onwillekeurig voelde
voeldeKoornaert
Koomaert het
het ongemak
ongemak
daadzaken
en onwillekeurig
omdat
hij zich
zich verbeeldde
verbeeldde daar
daar te ziften
zitten als
als de
de plichtige
plichtige die
die
omdat hij
uitgevraagd wordt
zich mispraten
mispraten gaat.
gaat. Hij
Hij was
was er
ervooral
vooral
uitgevraagd
wordt en zich
op gesteld
gesteld de
degunst
gunsttetewinnen
winnenvan
vandie
diemannen.
mannen. Hij
Hijtoonde
toondezich
zich
voorkomend
met hooggeplaatste
hooggeplaatste bezoekers.
bezoekers. Hij
bood hun
hun
voorkomend als
als met
Hij bood
een
glas wijn
wijn aan,
aan, bier,
bier, cigaren,
cigaren, maar
maar zij
zij beweerden
beweerden geen
geentijd
tijd
een glas
Dewachtmeester
wachtmeester stelde
steldevoor
vooraanstonds
aanstondster
terplaats
plaats
te hebben.
hebben. De
gaan zien.
zien.
te gaan
Koomaert
van alle
alle vrees
vreesontdaan
ontdaan tetezijn,
zijn,hij
hij
Koornaert scheen
scheen nu
nu van
stapte
en, in
inden
denlochting
lochtinggekomen,
gekomen,wees
weeshij
hijde
deplaats
plaats
stapte voorop en,
aan
waar den
den eersten
eersten keer
keer de
devier
vierreken
rekentabak
tabakgestolen
gestolenwaren
waren
aan waar
en
de koolplanten
koolplanten nu
nu stonden.
stonden. 't Geen bij
bij 't tweede bezoek
bezoek
en de
der
dieven gebeurd
gebeurd was,
was, behoefde
behoefde hij
hij niet
niet tete wijzen,
wijzen, —
- de
de
der dieven
kaalgeplukte stammen
er, en
en de
debladeren
bladeren lagen
lagen er
er nog
nog
kaalgeplukte
stammen stonden
stonden er,
op hoopjes
hoopjes;; daarbij
daarbij was
was de
de verdemelering
verdemelering van heel
heel de
de partij
partij
het sprekend
sprekend bewijs...
bewijs ...
Maar gelijk
gelijk Koornaert
Koomaert zoo stout
stout te
te praten
praten stond,
stond, kreeg
kreeg hij
hij
Maar
plots iets
een stoot
stoot in
in de
deborst
borsten
enalalzijn
zijnbloed
bloedzonk
zonkhem
hem
plots
iets als
als een
uit zijn
zijn lijf,
lijf, —- cliår
dáárvlak
vlakvóór
vóórzijne
zijnevoeten
voetenmerkte
merkte hij
hij iets
iets
uit
als opgedroogd,
opgedroogd, donker
donker vocht,
vocht, iets
iets dat
dathij
hijalaltetegauw
gauwver,
ver$
als
kende
te zijn
zijn eene
eene bloedvlek
bloedvlek!1Hij
Hijmeende
meendedat
datde
degrond
grond onder
onder
kende te
zich aan
aan 't'twankelen
wankelen ging,
ging,zijn
zijnwangen
wangenwerden
werdenkoud,
koud,zijne
zijne
zich
handen
en hij
hij had
had nog
nogjuist
juistden
denangstigen
angstigen moed
moedom
om
handen beefden
beefden en
er met
met de
devoeten,
voeten,ongemerkt
ongemerktdoor
doorheen
heentetewrijven
wrijven en
endan
dan
er
bleef hem
hem de
devervaarlijke
vervaarlijke onzekerheid
onzekerheid of
ofze
ze 't niet speuren
speuren
bleef
zouden??I1De
wachtmeester bleef gelukkiglijk
gelukkiglijk op
op den
den midden,
midden.
zouden
De wachtmeester
weg bezig
bezigmet
metaanteekeningen
aanteekeningentetedoen
doenininzijn
zijnzakboekje.
zakboekje.Daarna
Daarna
alle drie
drie over
over 't land naar
naar de haag waar
waar de
stapten
de opening
stapten zij
zij alle
gaapte.
ze 't merken?
ze?
Koomaerts
-— Zullen ze
? I hamerde 't in Koornaerts
merken ? zullen ze
't
omdat
hij
zoolang
met
Agatha
hersenen
en
hij
verwenschte
omdat
hij
zoolang
met
Agatha
hersenen
hij verwenschte
was blijven
blijven praten
praten in
in plaats
plaats van hier de noodlottige
noodlottige bloedsporen
bloedsporen
te
komen uitwisschen
uitwisschen JI Hij
stond te
te zweeten,
zweeten, daverde
daverde op de
de
te komen
Hij stond
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en hield
hield den
den adem
adem op,
op, alsof
alsof ererover
overzijn
zIJn leven
leven
beenen en
werd.
beslist werd.
had er
er vlak
vlak langs
langs geloopen,
geloopen, er
er bleef
bleef iets
iets van
van het
het
Sarel had
warenbij
bij
vochtige slijk
slijk aan
aan zijn
zijnschoenen
schoenenkleven.
kleven.Maar
Maarzezewaren
vochtige
haag bezig,
bezig,maten
matener
erde
dehoogte
hoogtevan
vanenenonderzochten
onderzochten de
de
de haag
openmg.
opening.
de zaak
zaak dreigde
dreigde bijkans
bijkans tot
totzijn
zijneigen
eigenbeschaming
beschaming uit
uit
Heel de
Nu echter
echterscheen
scheenhet
hetgevaar
gevaarvoorbij.
voorbij. Koornaert
Koomaert
te draaien II Nu
zond Agatha
Agatha in
in huis
huis omdat
omdat zij
zij altijd
altijd maar
maar door
door babbelde
babbelde en
en
zond
de mannen
mannen ophield.
ophield. Hij
Hij zelf
zelfvermeed
vermeeddedeplaats
plaatsen
envolgde
volgde
de
de anderen
anderen maar
maar altijd
altijd met
met de
de vrees
vrees om nog meer
meer bloed,
bloed.
de
vlekken te
te ontwaren.
ontwaren. Hij
Hijverwachtte
verwachtteelk
elk oogenblik den uitroep
vlekken
onderzoek in
in eene
bij de
de fatale
fatale ontdekking
ontdekking en
en 't onderzoek
te hooren bij
andere richting
richting te zien
zien voortgaan
voortgaan.. .... om
om het
het lijk
lijk te
te vinden
vinden!I
andere
vlekken dansten
dansten hem
hem voor
voor de
de oogen overal waar
waar
De roode vlekken
hij keek,
keek, juist
juist gelijk
gelijk iemand
iemand die
die te lang
lang in
in de
de zon
zonheeft
heeft ge,
ge.
hij
waren er
er
staard. Kleefde
Kleefde er
geen bloed
bloed aan
aan de
de haag? Ze waren
er geen
reeds
door
en
op
den
grond
van
het
wegeling
was
de
eerde
reeds door
op den grond van het wegeling was de eerde
vochtig en
entetedonker
donkervan
van
toon
iets
kunnenmerken.
merken.
te vochtig
toon
omom
er er
iets
tetekunnen
Hier
Hier deed
deed dedeveldwachter
veldwachterden
dendienst
dienstals
alsvoorlichter.
voorlichter. Hij
Hij
wees het
het tabakblad boven
boven op
op den
den negge
negge van
van den
den muur
muur en
en
wees
de haag
haag kijken
kijken waar
waar op
opden
den
hij deed den
den wachtmeester
wachtmeester door de
hij
bliren
muur en de
de boeie, nog meer
meer blàren
grond
en tusschen den
den muur
grond en
Dewachtmeester
wachtmeester verklaarde
verklaarde dat
dat het
het feit
feit ge.
gestrooid lagen.
lagen. De
ge,
gestrooid
noeg bestadigd
bestadigd was
om langs
langs ginder
ginder de
deopzoekingen
opzoekingen voort
voort
was om
te zetten.
zijn, daartoe
daartoe zijn
zijn
-— Eene eigenlijke huiszoeking zal 't niet
niet zijn,
we niet
niet gemachtigd,
gemachtigd, maar
maar we
we kuimen
toelating van
van den
den
kun. nen met de toelating
zijn hof
hof te
te vinden
vinden is.
is.
dokter,
dokter, zien
zien wat
wat er
er op
op zijn
tusschenkomst hier
eindigde en
en
Koomaert
hier eindigde
zijne tusschenkomst
merkte dat zijne
Koornaert merkte
met 't gevoel
der verlossing
verlossing in
in zijn
zijn hert
hert nam
nam hij
hijafscheid.
afscheid.
gevoel der
zult voorloopig, alles
onveranderd laten
laten liggen? ver,
ver.
-— Ge zult
alles onveranderd
zocht
wachtmeester, eer
eer tetevertrekken.
vertrekken.
zocht de wachtmeester,
Koomaert
er niet
niet eens
eens aan
aan wat
wat voor
voorontroering
ontroering het
het
dacht er
Koornaert dacht
verschijnen
der
gendarmen
ging
verwekken
bij
den
dokter,
verschijnen der gendarmen
verwekken bij den dokter,
hij
was te
te zeer onder
indruk van
van die
dieschrikkelijke
schrikkelijke ont.
ont,
onder den indruk
hij was
dekking
alleen gehaast
er van
van te doen
doen ver.
dekking en
en alleen
gehaast om
om alle
alle spoor
spoor er
ver,
in zijn
zijngedacht
gedachtreeds
reedsvergaan
vergaan was,
was, als
als de
de
dwijnen. 't Geen
Geen in
verschrikking
een naren
naren droom
droomenendat
datbij
bijde
dedingen
dingenzijner
zijner
verschrikking van
van een
nu ineens,
ineens, binst
binst
verbeelding
hem nu
verbeelding gerangschikt
gerangschikt was,
was, dat
dat stond
stond hem
den
klaar wakkeren
wakkeren dag,
dag, wezenlijk
wezenlijk vóór
v6ór de oogen! 't Geen
den klaar
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hem den
den verleden
verleden nacht
nacht als
als de
detergende
tergendebedriegelijkheid
bedriegelijkheid van
van
hem
een
spooksel voorgekomen
voorgekomen was,
was,bleek
bleeknu
nude
dewaarlijk
waarlijk gebeurde
gebeurde
een spooksel
daadzaak
zijn. Er
Er was
was bloed,
bloed,ererwas
wasdus
duswezenlijk
wezenlijkeen
een
daadzaaktete zijn.
doode en
en een
eenlijk
lijk!IEn
Endat
datlijk,
lijk, waar
waar was
was 't
't gebleven
gebleven?
doode
? Aan
de haag
haag was
was er
er niets
niets te
te zien,
zien, niets
nietsdan
dandie
dieeene
eenevlek
vlekwaar
waarde
de
gevallen was
was onder
onder 't schot.
dief gevallen
Agatha kwam
kwam hem
hemvervoegen
vervoegenenenzezeoverlaadde
overlaaddehem
hemmet
methaar
haar
beschouwingen
er nu
nu bij
bij den
dendokter
dokter gebeurde
gebeurde ...
beschouwingen over
over 't geen
geen er
...
Koornaert wees
zijn zuster
zuster korzelig
korzeligafafmet
metdedevermaning
vermaning
Koomaert
wees zijn
dat
dat ze
ze zich
zich stil
stilmoest
moesthouden,
houden,dat
datniemand
niemandhet
hethooren
hoorenmocht.
mocht.
Zoo gauw
gauw hij
hij alleen
alleenwas,
was,zocht
zochthij
hij de
despade
spadeen
enschepte
schepte de
de
Zoo
ze onder
onder 't zand.
Hij zocht
zocht het
gevlekte
en verdook
verdook ze
gevlekte eerde
eerde op
op en
zand. Hij
af; hij
hijwilde,
wilde,als
alseen
eenechte
echtespeurder,
speurder,heel
heel den
den lochting
lochting
verder
verder al af;
doorsnuisteren, tot onder
onder de
deminste
minstetronken
tronkenen
en in
in al
al de
de plooien
plooien
doorsnuisteren,
en
voren, om
om later
later voor
voorgeen
geenverrassingen
verrassingen meer
meer tetekomen
komen die
die
en voren,
zijn nadeel
nadeel konden
konden getuigen.
getuigen.
in zijn
putdien
dienhij
hijgegraven
gegraven
Een stonde
stonde bleef
bleefhij
hijininberaad
beraadom
omden
denput
Een
en
gevuld had
had weer
weer open
open tetemaken,
maken, om
om van
van den
dentwijfel
twijfel die
die
en gevuld
Wanthij
hijaanzag
aanzag het
het nog
nogaltijd
altijd
hem
kwelde verlost
verlost tetezijn.
zijn.Want
hem kwelde
als eene
eene mogelijkheid
mogelijkheid en hij
hij kon
kon niet
niet goed
goeduifinaken
uitmaken 't geen
als
ofinin
er in zijn
zijn verwarden
verwarden geest wel
wel waarachtig
waarachtig gebeurd
gebeurd was
was of
er
koortsige
opwinding verbeeld.
verbeeld. Het
Het was
wasdedeeenig
eenigmogelijke
mogelijke
koortsige opwinding
Hij
uitweg —
- als
er een lijk
lijk was,
was, moest
moest het
het er
er ininliggen?
liggen?. . ..
uitweg
als er
. Hij
herinnerde
echter niet
niet een
een lijk
lijkaangeraakt
aangeraakt tetehebben,
hebben,
herinnerde zich
zich echter
maar
den gruw
gruwen
deontzetting
ontzetting die
diehij
hijonderstaan
onderstaan had
had om
om
maar den
en de
geheugen
te moeten
moeten aanraken,
aanraken, bleven
bleven hem
hem zoo
zooversch
verschinin't'tgeheugen
het te
dat
hij aannemen
aannemen kon,
kon, het
hetaangeraakt
aangeraakt en
en versleept
versleepttetehebben.
hebben.
dat hij
Het bleef
bleefals
alseen
eenonverklaarbare
onverklaarbare geheimenis.
geheimenis. Hij
Hij stond
stond den
den
aan te
te staren
staren en
en liet
lietiningedachten
gedachtende
deaaneenge,
aaneenge~
gevulden
gevulden put aan
reekte
gebeurtenissen in
in hunne
hunne volgorde
volgordevoorbijgaan.
voorbijgaan.Hij
Hijwas
wasinin
reekte gebeurtenissen
huis gevlucht
gevlucht na
na het
hetschot,
schot, om
omAgatha
Agatha gerust
gerust te
te stellen
stellen die
die
huis
gewekt zijn.
zijn. Den
Dendoodschreeuw
doodschreeuwhad
hadhij
hij ge,
ge.
gerucht zou gewekt
bij 't gerucht
hoord en
en den
den dief
diefzien
zienineen
ineenzakken
zakken. ...
Opeenskreeg
kreeg hij
hij een
een
hoord
. . Opeens
inval
en eene
eeneaannemelijke
aannemelijke verklaring.
verklaring. De dieven
dieven zullen
zullen hun
hun
inval en
makker weggehaald
hem weg
wegtetestoppen
stoppen! I!!!! Daar,
Daar.
makker
weggehaald hebben
hebben om hem
mede was
was alle
alle zoeken
zoekenenenredeneeren
redeneerenuit
uitenendedegeheimenis
geheimenis
mede
verklaard, tot
nieuwe achterdocht
achterdocht en
en een
een spotduivel
spotduivelhem
hem
verklaard,
tot een
een nieuwe
't gedacht
gedacht en
en de
demogelijkheid
mogelijkheidingaf:
ingaf:dat
datde
dedieven
dievenhun
hunmakker
makker
hier in
den put
put konden
konden gestopt
gestopt hebben
hebben?..
Hij had
had hem
hem in
in
hier
in den
? .. . Hij
geen
geval onderzocht
onderzocht vooraleer
vooraleer hem
hem te
te vullen.
vullen. Neen
Neendedezaak
zaak
geen geval
was niet
niet zuiver
zuiver en
enKoornaert
Koornaert bekende
bekende die
diegewetenswroeging
gewetenswroeging
was
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als een schuldgevoel,
schuldgevoel, iets
iets dat
dat nog
nog af
af teterekenen
rekenen viel
viel tusschen
als
hem en
en den
den doode, iets
dat hij
hij zou
zou moeten boeten
later en
en
iets dat
boeten later
hem
dat hem
hem 't genot
van zijn
zijn leven
leven vergallen
vergallen zou,
zou, omdat
omdat 't geen
genot van
dat
nog
hij
gedaan had,
had, niet
niet meer
meer goed
goed tetemaken
maken was
was 11 Hij
had nog
hij gedaan
Hij had
gehoord en
en hij
hij herinnerde
herinnerde zich
zichuit
uitvroegere
vroegerelezing,
lezing,dat
dater
er geen
geen
gehoord
dat
rust
meer is
voor iemand
iemand die
die een
een mensch gedood heeft
heeft en
en dat
rust meer
is voor
hij voortaan
voortaan door zijn
zijn slachtoffer
slachtoffer zou
zou vervolgd
vervolgd worden
.... Hij
hij
worden....
trachtte echter zijne schuld
te praten
praten en
en zijn
zijn goed
goed recht
recht
trachfte
schuld weg te
Dat hij
hij nu
nuop
opden
denstond
stondbezig
bezigwas
waseen
eenander
ander
te bewijzen.
bewijzen. Dat
te
en grooter onrecht
onrecht te begaan
begaan met
met tegen
tegen beter
beter weten
weten in,
in, de
de
verdachtmaking
schuld te leggen
leggen op
opiemand
iemand die
die
verdachtmakingtete werpen
werpen en
en schuld
voorzeker vreemd
de zaak,
zaak, daar
daar dacht
dacht hij
hijniet
niet 't minst
voorzeker
vreemd was
was in de
aan. Hij
Hij was
wasalleen
alleenbeangst
beangstom
omalle
allekwaad
kwaadvermoeden
vermoeden van
van zich.
aan.
zich,
af te
te wenden.
wenden.Dat
Dathet
hetstoornis
stoornis
iemandsanders
andersongeluk
ongeluk
zelf af
ofof
iemands
kostte,
speet hem
hem wel,
wel, maar
maar hij
hij kon
kon het
het niet
niet helpen.
helpen. Hij
Hij
kosfte, het
het speet
verbeeldde zich
zich zijn
zijn toestand
toestand als
als iemand
iemand die
dieininlevensgevaar
levensgevaar
verbeeldde
datgevaar
gevaar te
te
is
en voor
voor wie
wie alle
alle middelen
middelen goed
goed zijn
zijn om
omaan
aandat
is en
ontsnappen. En
En bij
bij vlagen
vlagen kwam
kwambij
bij hem
hem ook
ook wel
v.:el 't vermoeden
ontsnappen.
dat de
de dokter
dokter 't kon
gedaan hebben,
hebben, -— Agatha
en
oprecht,
kon gedaan
oprecht, dat
Agatha en
hij aan
aan
de veldwachter
veldwachter geloofden
geloofden er
er wel
wel aan !1 Maar
de
Maar dat
dat kon hij
de uitspraak
uitspraak van
van 't gerecht
overlaten -— daarmede achtte
de
gerecht overlaten
achfte hij
zich gedekt.
gedekt.
zich
Terwijl
hij zoo
zoobezig
bezigwas,
was,kwamen
kwamenzezehem
hemroepen
roepenom
omteteeten.
eten.
Terwijl hij
Aan tafel
tafel werd
werd er
er min
mingesproken
gesproken dan
dan anders;
Aan
anders ; over onver.
onver,
waren niet
niet gewend
gewend
schillige dingen
spreken ging
ging niet
niet -— ze
dingen spreken
ze waren
elkaar te huichelen.
huichelen. En
En over
over 't gebeurde spreken
spreke~ mochten
voor elkaar
ze niet
niet om
om des
des wille
wille van
van Pelagie die met
met hen
hen aan
aantafel
tafelat,
at, op
op
ze
dagen. Koornaert waagde
al eene bemerking
bemerking over
gewone dagen.
waagde al
over de
groenten en
had geen
geen trek
trek om te
te eten
eten -— hij
het de
de
groenten
en hij
hij had
hij weet het
groote hifte.
hitte.
Agatha toonde
zich zoo gejaagd
gejaagd en
en de
de stiltepoozen drukten
Agatha
toonde zich
zoo
lastig dat
dat het
het werkmeisje allang
raden kon dat
dat er
er iets
iets gezoo lastig
allang raden
ge,
was of gebeuren
gebeuren ging
ietsergers
ergersdan
dan de
de tabaksdiefte.
beurd was
ging ....:..
iets
De aandoening
aandoening bemeesterde hen alle
alle drie
drie -— zij
zich
zij voelden zich
als
de gewaarschuwden
gewaarschuwden met
met de
de bewetendheid als een last van 't
als de
geen zoo
geen
zoo straks
straks over
over 't dorp
losbreken als
als eene ontzetting.
dorp zou losbreken
drie tegelijk,
tegelijk, maar
maar elk
elk op
op eene eigene manier,
manier, stelden
stelden zij
Alle drie
zich
zich voor
voor 't geen
er nu
nu omging
omging in
in t' huis
van den
den dokter.
dokter.
geen er
huis van
Koornaert dwong zich
zich om
om de
deontroering
ontroering te
te loochenen
loochenen -— wilde
blijven;; Agatha bezondigde
bezondigde zich
zichaan
aanleedvermaak,
leedvermaak,
onverschillig blijven
aan
in de
de vernedering
vernedering van
van haar
haar vrienden,
vrienden,
aan een ongegrond behagen in
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zonder dat
onnatuurlijke
dat zij
zij zich
zichrekening
rekeninggaf
gafvan
vandede
onnatuurlijkeverwik,
verwikvan dat
dat dubbele
dubbele gevoel
gevoelenendie
dievreemde
vreemdemengeling
mengelingvan
van
keling van
spijt, deernis
deernis en voldoening
voldoening in
in het
hetongeluk
ongelukvan
vanmenschen
menschen die
die
spijt,
haar
zooeven
nog
zoo
dierbaar
waren.
Elvire
voelde
enkel
de
haar
nog zoo dierbaar waren. Elvire voelde enkel de
om 't't geen haar
haar gemoed
gemoed beroerde
beroerde door
door belangende
belangende
hertklopping om
voor groote
grootegebeurtenissen.
gebeurtenissen.
verwachting:: de vrees
vrees en
en 't verlangen voor
verwachting
N a het
het eten
eten ontstak
ontstak Koomaert
Koornaert zijn
zijn pijp
pijp en
enging,
ging,om
omalleen
alleen
Na
plekje van
van het
het
zijn. en
en de
de koelte
koelte tete zoeken,
zoeken, in
in 't donkerste plekje
te zijn,
ten den de
dewarande.
warande.
bosch, tenden
Tante Agatha
Agatha ging,
ging, gelijk
gelijk altijd
altijd na
na het
het eten,
eten, in
in den
densalon,
salon,
Tante
waar 't met
met de
de gesloten
gesloten luiken,
luiken, donker
donker was
was en
en koel
koel en
en heel
heel
geschikt om er
er opopeen
eenzetel
zdelhaar
haarnoendutje
noendutjetetenemen.
nemen. Aan
Aan
geschikt
slapen echter
echter dacht
dacht zij
zij niet.
niet.
slapen
boven en
en strekte
strekte zich
zich op
ophet
hetbed
bedmet
meteen
eenboek
boek
Elvire ging boven
zij niet
niet opende.
opende. Dat
Datwas
washaar
haargelukkigste
gelukkigstestonde
stondevan
vanden
den
dat zij
zij heel
heel vrij
vrij en
en ontdaan
ontdaan van
vanalles,
alles,een
eenpaar
paaruren
uren
dag, waarop
waarop zij
dag,
doorde
deblauwe
blauwe
vrij de gedachten
gedachten gaan
gaan liet
liet als
als blanke
blanke duiven
duivendoor
vrij
lucht ....
..
den noenestond
noenestond kwamen
kwamen ze
zeweer
weerbijeen
bijeen om
om koffie
koffie tete
Na den
drinken. Maar
Maar zij
zij ontweken
ontwekenhet
hetgesprek
gesprekover
overhet
hetvoorgevallene,
voorgevallene,
drinken.
ze meenden
meenden alle
alle drie
drie dat
dat de
dezaak
zaakvoorloopig
voorloopiguitgepraat
uitgepraat was.
was.
ze
trok naar
naar den
den tuin.
tuin.Pelagie
Pelagiewerd
werd naar
naar het voorhof
voorhof
Koornaert trok
bloemperkenen
enAgatha
Agatha
gezonden om
om 't.
't,kruid
kruid tetewieden
wiedeninindedebloemperken
gezonden
met haar
haar nichtje
nichtje alleen
alleen bij
bij de
denaaitafel.
naaitafel.
bleef met
De
lange namiddagen
namiddagen waren
waren zij
zij gewend
gewend samen
samen over
overte
tebrengen
brengen
De lange
in
stille innigheid.
innigheid. Gebogen
Gebogenover
overhaar
haarwerk,
werk,verhandelden
verhandelden
in stille
zij
alsdan gewoonlijk,
woord, alal
zij alsdan
gewoonlijk, met
met gedempte
gedempte stem
stem en
en stille woord,
hare
inwendige
gedachten,
gesteltenissen
en
gewaarwordingen.
hare
gedachten, gesteltenissen en gewaarwordingen.
Met
dezelfde bezadigdheid
bezadigdheid enenzonder
zonderschijnbare
schijnbareaandoening
aandoening
Met dezelfde
of gejaagdheid,
gejaagdheid, alsof
het iets
iets heel
heelgewoons
gewoonsgold,
gold,waar
waar zij
zij
alsof het
onverschillig
verhandelden zij
zij nu,
nu, elk
elkvolgens
volgenszijn
zijn
onverschillig aan
aan bleven, verhandelden
inzicht,
gebeurtenissen van
van den
den dag
dag en
engisten
gistenonderling,
onderling,
inzicht, de gebeurtenissen
voorzichtig
naar 't verloop
en de
degevolgen
gevolgen van
van die
die zware,
zware,
verloop en
voorzichtig naar
gewichtige zaak.
zaak.
't Geen
zij alle
alle twee,
twee,elk
elkvoor
voor
zich,verlangden,
verlangden,verwachtten
verwachtten
Geen zij
zich,
en
begeerden, 't was 't bezoek
van den
den onderpastor
onderpastor om 't
bezoek van
en begeerden,
genot,
hem 't gebeurde
kunnen mededeelen
mededeelen en
en zijnen
zijnenraad
raad
gebeurde te kunnen
genot, hem
te
aanhooren.
te aanhooren.
Maar
zij hielden
hielden elk
elk hare
hare begeerte
begeerte voor
voormalkaar
malkaar gedoken,
gedoken.
Maar zij
heel
den namiddag,
namiddag, en
en dedegewachte
gewachtebezoeker
bezoeker liet
liet zich
zich niet
niet
heel den
aanmelden.

GEDICHTEN.
ANNIE SALOMONS.
SALOMONS.

WREEDE LIEFDE.
I.

.

En
de moeheid
moeheid van
van de
de looden
lood en jaren
jaren
En om de
Leunde ik
ik mijn
mijn voorhoofd
voorhoofd luistrend
luistrend aan
aan uw
uwhart,
hart,
Leunde
U w handen
handen zochten
zochten streelend
streel end door
door mijn
mijn haren,
haren,
Uw
En
die uren,
uren, die
die als
alsdroomen
droomen waren,
waren,
En in die
wij stil
stil een
een nieuw
nieuwgeluk
gelukgemard.
gemard.
Hebben
Hebben wij
Toen hebt
hebt ge met
met een
een lach
lach uw
uw mond
mond gebogen
gebogen
Toen
mijner lippen
lippen smartelijke
smartelijke wond
wond;;
Naar mijner
Ik
ried de
de vlammen
vlammen uwer
uwer pralende
pralende oogen,
oogen,
Ik ried
als een
een hitte
hitte langs
langs mijn
mijn leden
leden togen,
togen,
Die als
wil mijn
mijn weiflend
weiflend weigren
weigren vond.
vond.
Totdat
Totdat hun wil
En in dien
dien blik
blikherleefden
herleefden schuwe
schuweschimmen
schimmen
En
Van nooit
nooit verzoende,
verzoende,wreede
wreedeerinnering.
erinnering.
Een
somber leger,
aan de
de kimmen
kimmen
Een somber
leger, zag
zag ik aan
De stoet
stoetder
dersneloversmade
snel.versmade zustern
zustem grimmen,
grimmen,
En
schreiend vluchfte
vluchtte ik uw
uw betoovering.
betoovering.
En schreiend
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II.
Ja, mijn
mijn wil
wil is
is gebroken.
gebroken. Ik
Ik sta
sta voor
voor uw
uwpoort
poort
Ja,
een smeekeling
smeekeling needrig,
needrig, met
met loshangend
loshangend haar,
haar,
Als een
mijn schroom
schroom vreest
vreestde
defluistrende
fluistrende klank
klank van
van een
een woord.
woord.
En mijn
sta onbeweeglijk,
onbeweeglijk, en
en wacht
wacht uumaar.
maar.
Ik sta
maanden vergingen
vergingen ininsmartlijken
smartlijken strijd
strijd
De maanden
T usschen hijgend
hijgend verlangen
verlangen en
en weigrenden
weigrenden trots,
trots,
Tusschen
de weelde
weeldeuwer
uwerlippen
lippenonleschbaarheid,
onleschbaarheid,
Om de
Om den smaad
smaad van uw
uw spot,
spot, die
diemij
mij wondde
wonddeals
alseen
een knots.
knots.
En de
Met groeiende
groeiendekracht
kracht
de maanden
maanden vergingen
vergingen.. . .... Met
mij iederen
iederen ochtend
ochtend dezelfde
dezelfde droom,
droom,
Vond mij
de uren
uren doorzong;
doorzong; en
enmet
metmindrende
mindrende macht
macht
Die de
Streed mijn
mijn hoonende
hoon ende fierheid.
fierheid. Toen
Toen brak
brak als
als een
een stroom,
stroom,
Streed

In een
een nacht,
nacht, dat
dat de
de maan
maan aan
aan mijn
mijn hoofdeinde
hoofdeinde stond,
stond,
In
verzekerdheid door, dat
dat 'k u niet kón
kón weerstaan
weerstaan;;
De verzekerdheid
En
bevrijdend ontsteeg
ontsteeg 't aan
mijn juublenden
juublenden mond
mond::
aan mijn
En bevrijdend
móet aan
onder gaan.
gaan.
Ik ms5et
aan zijn
zijn liefde
liefde ten onder
0, ik kwim
kwám niet,
niet, omdat
omdat ik
ik uunu
nuvertrouw,
vertrouw,
En
niet, omdat
omdat mij
mij de
de liefde
liefde verblindt
verblindt
En niet,
Tot den
den waan,
waan, dat
dat uw
uw wezen
wezen gewijzigd
gewijzigd zijn
zijn zou.
zou.
Maar
sta voor uw
uw poort
poort als
als een
eenhunkerend
hunkerend kind,
kind,
Maar ik
ik sta
Dat de
de schaamte
schaamte voorvoelt
voorvoelt om
om haar
haar schande
schande en
en berouw,
berouw,
En
toch de
de kracht
kracht tot
tot ontkomen
ontkomen niet
niet vindt.
vindt.
En dat toch
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111.
Wij, die
die elkaar
elkaar in
in droomen
droomen minden,
minden,
Buiten
den dwang
dwang van
van ruimte
ruimte en
en tijd,
tijd,
Buiten den
Hoe zullen
zullen wij
wij bevreed'ging
bevreed'ging vinden
vinden
In deze
deze arme
arme werklijkheid?
werklijkheid?

u
w hoofd,
hoofd, ininmijnen
mIjnen arm
arm gedoken,
gedoken,
Uw
Lijkt
een vrucht
vrucht zoo broos
broos en
enklein
klein;;
Lijkt als
als een
houdt
uw
oogen
vroom
geloken;
Gij
Gij
uw oogen vroom geloken ;
Kan
daar mijn
hééle wereld
wereld zijn?
zijn?
Kan daar
mijn hééle
Er
een trots
trots van
van troostend
troostend weten
weten
Er ligt een
In
uwer handen
handen vasten
vasten druk.
druk.
In uwer
Maanden
hunkring, fel
fel verbeten,
verbeten,
Maanden van hunkring,
mij de
de drang
drang bezeten
bezeten
Heeft rustloos
rustloos mij
Naar dit
dit onmogelijk
onmogelijk geluk.
geluk.
Naar
Maar,
blij tot uu gekomen,
gekomen,
Maar, bang
bang en
en blij
Zooals een
kind
naar
't
eerste
feest,
een kind naar
eerste feest,
mij ontnomen:
Lijkt
liefste mij
Lijkt liefde'
liefde'ss liefste
ontnomen :
mijn droomen...
droomen ....
Gij
maakt een
een eind
eind aan
aan alalmijn
Gij maakt
Ik
ben nog
nog nooit
nooitz6s5
zóó arm
arm geweest.
geweest.
Ik ben
.
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1. VAN NOOTEN.
NOOTEN.
S. I.

OPp den
Groote of
of St.
St. Jacobs,
Jacobsden 1 ldenApril
April1748
1748had
hadin
in de
de Groote
O
indrukwekkende plechtigheid
plechtigheid plaats.
plaats.
kerk
kerk in den Haag een indrukwekkende
Uden

sten der
De Erfprins
Erfprins van
van Oranje,
Oranje, op
op den
den 88sten
vorige maand
maand ge,
geder vorige
boren,
gedoopt, en
en door
door Zijn
Zijn Doorluchtigen
Doorluchtigen
boren, werd
werd op dezen dag gedoopt,
Vader, den
den Erfstadhouder
PrinsWillem
Willem IV
IV zelven
zelven ten
ten doop
doop
Vader,
Erfstadhouder Prins
gehouden.
H. doop
doopwerd
werdtoegediend
toegedienddoor
doorden
denPredikant
Predikant
gehouden. De H.
1.
Piel at, terwijl
terwijl de
deleerrede
leerrede werd
werd uitgesproken
uitgesproken door
door den
den
L. T. Pielat,
Predikant G.
G. van
Predikant
van Utrecht.
Utrecht.
Deze had
had tot
tottekst
tekstgekozen
gekozen:
SamuelI, I,vers
vers2727
28, «Ik
: I ISamuel
enen
28,43:Ik
bad
dit kind,
kind, en
ende
deHeere
Heereheeft
heeftmij
mijmijne
mijnebede
bedegegeven,
gegeven,
bad om dit
die ik
ik van
vanhem
hem gebeden
gebeden heb.
heb. Daarom
Daarom heb
heb ik
ik hem
hem ook
ook den
den
die
Heere overgegeven
overgegeven alle de
de dagen
dagendie
diehijhijwezen
wezenzalzal;
hijisisvan
van
Heere
; hij
den Heere
1»
Heere gebeden
gebeden!»
Ja, wel
wel was
was dit
dit kind
kind door
door de
de Natie
Natievan
vanden
denHemel
Hemel afge,
afgeJa,
beden.
beden. Waren
Waren niet,
niet, nadat
nadat de
deErfstadhouder
Erfstadhouder op
op 23
23December
December
1747
op officiëele
officiëele wijze
wijze aan
aandedeStaten
Statender
der
onderscheidene
1747 op
onderscheidene
gewesten kennis
kennis had
had gegeven
gegeven van
van dedereeds
reedsver
vergevorderde
gevorderde
gewesten
zwangerschap van Zijne Koninklijke
Koninklijke Gemalin,
Gemalin,en
enreeds
reeds te
te voren,
voren,
zwangerschap
in dedebidvertrekken
bidvertrekkenvan
van's 'sLands
Landsingezetenen
ingezetenen als
als in
in de
de
zoo in
kerken van
van de
de verschillende
verschillende gezindten,
gezindten, vurige
vurige gebeden
gebeden uit,
uit.
kerken
gesproken, dat
het der
derGodheid
Godheidbehagen
behagenmocht,
mocht, alsnu
alsnu een
een
gesproken,
dat het
Zoon aan
aan het
hetDoorluchtig
Doorluchtig Ouderpaar
Ouderpaar en
en aan
aanhet
hetgeredde
geredde
Zoon
te schenken
schenken?
Vaderland te
? I.1.
had niet
niet de
deRaadpensionaris
Raadpensionaris Mr.
Mr. Jacob
Jacob Gilles,
GilIes, kort
kort na
na
En had
gelukkige geboorte
geboorte van
vanhet
hetPrinsje,
Prinsje,uit
uitnaam
naamvan
vande
deStaten
Staten
de gelukkige
E. G.
G. M.
M.inindit
ditgewichtig
gewichtig
van Holland
Holland verkiaard,
verklaard, «dat
van
«clat H.
H. E.
stuk aanbaden
aanbaden de
de Goddelijke
Goddelijke Voorzienigheid,
Voorzienigheid, die
die deze
deze zaak
zaak
stuk
wijselijk geschikt
geschikt had
had ten
ten beste
bestevan
vandedeRepubliek,
Republiek,en
en
zoo wijselijk
daarin te
gemoete gekomen
gekomen aan
aan den
den wensch,
wensch, de lust
lust en
en de
de
daarin
te gemoete
H.E.E.G.G.M.,
M.,van
vanhethet
ganschegemeenebest
gemeenebesten
en
begeerte van
van H.
begeerte
gansche
?»
van de
. . ?»
de geheele
geheelenatie
natie. ...
C. van
van der
derAa.
Aa.Geschiedenis
Geschiedenisvan
vanhet
hetleven,
leven,character
character enz.
enz. van
vanwijlen
wijlenWillem
Willem
i.1. C.

den Vijfden,
Vijfden, Prince
Prince van
van Oranje
Oranje en Nassau.
Nassau. Deel
Deel I,I,blz.
blz.63.
63.
den
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Zelden
Zelden werd
werd de
de geboorte
geboortevan
vaneen
eenvorstelijken
vorstelijkentelg
telgmet
metzulk
zulk
begroet, als
als die van
van Prins
Prins Willem
Willem V
V
een
uitbundigen jubel
een uitbundigen
jubel begroet,
het Nederlandsche
N ederlandscheyolk
volk11
door het
Het is
is 47
47jaren
jaren verder.
verder. In
Inden
densnerpend
snerpendkouden
koud enavond
avond van
van
den
den
18
Januari
de visscherspink
visscherspink de
de «Johanna
«Johanna
den 18den
Januari1795
1795 lag
lag de
voor het
het strand
strand tete Scheveningen
Scheveningenin
inzee
zeetetedobberen,
dobberen,
Hogenraad» voor
onder zeil
gaan. Nog
Nog slechts
slechts op
op één
blijkbaar gereed
blijkbaar
gereed om
om onder
zeil te gaan.
onder.
bericht werd
gewacht, alvorens
alvorens de reis
reis zou
zou worden
worden onder,
bericht
werd er
er gewacht,
nomen.
Aan
boord van
van het
heteenvoudige
eenvoudigevaartuig
vaartuig bevonden
bevonden zich
zich
Aan boord
D.H.H.dedeErfstadhouder
ErfstadhouderPrins
Prins Willem
Willem VV en
enzijne
zijne beide
beide
Z.
Z. D.
zonen, de Prinsen
Prinsen Willem
Willem en
en Frederik,
Frederik, met
met een
een klein
kleingevolg.
gevolg.
zonen,
Het schip
schip werd
werd gevoerd
gevoerd door
door den
denstuurman
stuurman Jan
Jan Roos.
Roos.
In den
den loop
loopvan
vanden
denavond
avondbracht
brachtBaron
Baronvan
vanHeeckeren
Heeckeren
In
H. M.
M.dedeStaten,Generaal,
Staten-Generaal, inder,
inder.
van
Enghuizen, namens
van Enghuizen,
namens H.
H. H.
daad nog
nog de
deverwachte
verwachte brieven
brieven van
van de
de H.
H.H.H.Brantsen
Brantsen en
en
daad
Repelaer
Parijs, behelzende
behelzende het
hetantwoord
antwoordvan
vanhet
het0:Comité
«Comité
Repelaer uit Parijs,
du Salut
Salut Public»
Public»op
opdedeaangeboden
aangebodenvredesvoorstellen.
vredesvoorstellen. Deze
Deze
du
werden afgeslagen,
afgeslagen, zelfs
zelfswerd
werdgeen
geentegenvoorstel
tegenvoorstelgedaan
gedaan;
alleen
; alleen
werd van
van de
debereidwilligheid
bereidwilligheid blijk
blijk gegeven
gegeven om
omeen
eennieuw
nieuw
werd
op
voorstel
van de
de Staten,Generaal
Staten-Generaal in overweging
overweging te
te nemen,
nemen, op
voorstel van
daarbij
zeer bezwarende
bezwarendevoorwaarden.
voorwaarden.11
daarbij aangeduide zeer
moest de
dePrins
Prinsnu
nudoen
doen?
DeFranschen
Franschenwaren
waren reeds
reeds
Wat moest
? De
Utrecht en
en konden
konden om
om zoo
zootetezeggen
zeggenieder
iederoogenblik
oogenblikvoor
voor
in Utrecht
Haag worden
wordenverwacht.
verwacht.Het
Het
verzwakteenenontwrichte
ontwrichte
Den Haag
verzwakte
N ederlandscheLeger
Leger was
wasniet
nietlanger
langertegen
tegende
deovermacht
overmachtbestand.
bestand.
Nederlandsche
Z. D.
D.H.H.stelde
steldezijn
zijn
besluit
afhankelijk
van
de
meening
van
besluit af hankelijk van de meening van
vraag, of
ofhet
hetmogelijk
mogelijk
de .aanwezige deskundigen 2 nopens
nopens de vraag,
was, hetzij
hetzij nog
nog voor
voor anker
anker teteblijven,
blijven,dan
danwel
weleen
eender
derhavens
havens
was,
ofvan
van Noord,Duitschland
Noord.Duitschlandtetebereiken.
bereiken.
van de Republiek
Republiek of
van
Toen,
wegens den
den toestand
toestand van
van ijs
ijsenenweder,
weder,het
hetantwoord
antwoord
Toen, wegens
gaf Zijne
Zijne Hoogheid
Hoogheid
daarop
eenstemmig ontkennend
daarop eenstemmig
ontkennend luidde,
luidde, gaf
1. Dr.
1.
H. T.
T.Colenbrander.
Colenbrander. Gedenkstukken
Gedenkstukken der
der Algemeene
Algemeene Geschiedenis
Geschiedenis van
van
Dr. H.
Nederland van
1795 tot
tot 1840.
1840. Eerste
Eerste deel,
deel, 's'sGravenhage,
Gravenhage, 1905,
1905, blz.
blz. 585.
585. Daar
Daar blijkt
blijkt
Nederland
van 1795
deverwijdering
verwijdering van
van het
hetHuis
Huisvan
vanOranje
Oranjeniet
nietmet
metname
namtgeëischt
geëischtwerd.
werd.
tevens, dat
dat de
tevens,
«Men
wél, doch
doch de
de stukken
stukken wijzen
wijzen het
het anders
anders uit.»
uit.»
«Men strooide
strooide rond
rond van
van wel,
Van der
der Aa
Aa deelt
deeltop
opblz.
blz.449
449van
vanhet
het
deel
van
zijne
Geschiedenisvan
vanPrins
Prins
Van
4e4e
deel
van
zijne
Geschiedenis
mede,dat
datdedeverwijdering
verwijderingvan
van
stadhouderlijke
familiedoor
doorhet
hetFransche
Fransche
Willem VV mede,
de de
stadhouderlijke
familie
mede als
als voorwaarde
voorwaarde gesteld
gesteld was.
was. Ook
Ookininandere
anderewerken
werkentreft
treftmen
menzoodanige
zoodanige
bewind mede
aan.
mededeeling aan.
O. Vaillant,
Vaillant, Luit.
Luit. ter
ter zee
zee L. S.
G. van
van Heiden
Heidenen
enstuurman
stuurman
2. Kapitein
Kapitein ter
ter zee
zee J.
J. O.
S. G.
van de pink
pink J.
J. Roos.
Roos.
van
II.
10
10
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tegen 12
12 uur
uur 's nachts
nachts bevel
bevel het
hetanker
ankertetelichten
lichtenen
enden
densteven
steven
tegen
naar Engeland
Engeland te wenden.
wenden.
naar
helderen sterrenhemel
sterrenhemel verdween de Hollandsche
Hollandsche
Ondanks den helderen
kustlijn al
het oog.
oog.
kustlijn
al spoedig
spoedig uit het
Prins Willem VVzou
zouzijn
zijninnig
innig
geliefd
vaderlandnimmer
nimmer
Prins
geliefd
vaderland
zien ....
terug zien
..
het door
dooroverstortend
overstort end zeewater
zeewater glad
gladgeworden
gewordendek
dekvan
van
Op het
het vaartuig
vaartuig was
was het
het in
indedefelle
fellekoude
koudeniet
niettetehouden,
houden,en
en
het
daar Z. H.
H.zich
zichbovendien
bovendiendoor
doordedebewegingen
bewegingenvan
vanhet
hetkleine
kleine
daar
schip ongesteld
ongesteld gevoelde,
trachtte Hij
beneden in de
de kooi
kooi
schip
gevoelde, trachfte
Hij beneden
eenige
rust
te
vinden,
wat
Hem
echter
niet
mocht
gelukken.
eenige rust te vinden, wat Hem echter niet mocht gelukken.
moet er
er na
na alalhet
hetgebeurde
gebeurdeenenonder
onderdeze
dezeomstandig,
omstandig~
Wat moet
heden in de
de ziel
zielvan
vanden
denPrins
Prinszijn
zijnomgegaan
omgegaan!I
heden
Hij,
Hij, een
een Vorstenzoon,
Vorstenzoon, uit
uit edel
edel geslacht
geslacht gesproten,
gesproten, als
als kind
kind
van den
den Hemel
Hemel afgebeden,
afgebeden, en
endoor
doorhet
hetvolk
volk—- weldra
weldra zijn
van
volk —
- met
met ondubbelzinnige
ondubbelzinnige vreugde
vreugde begroet
begroeten
entoegejuicht,
toegejuicht,
Hij, nog
nogslechts
slechtsweinige
weinigejaren
jarengeleden,
geleden,na
nadedegebeurtenissen
gebeurtenissen
Hij,
in 1787,
1787, op
opdedeschouders
schoudersvan
vaneen
een
geestdriftigemenigte
menigte in
in
in
geestdriftige
triomf
in
zijn
paleis
gedragen,
Hij,
een
man
met
de
beste
triomf zijn paleis gedragen, Hij, een man met de beste
bedoelingen bezield,
bezield, zag
zag zich
zichthans,
thans,nanaeene
eenestadhouderlijke
stadhouderlijke
bedoelingen
regeering van
jaren, genoodzaakt,
genoodzaakt, om
een kouden
kouden
regeering
van 29
29 jaren,
om op een
winternacht, in
een ellendige
ellendigevisscherspink,
visscherspink, zijn
zijn vaderland
vaderland tete
winternacht,
in een
verlaten, slechts
slechts door
door zijne
zijne zonen
zoneneneneenige
eenigeweinige
weinigegetrouwen
getrouwen
verlaten,
vergezeld.
Terwijl het
schip over
over de
de golven
golven joeg,
joeg, zat
zatHij
Hijdaar
daar neder
neder
het schip
Terwiji
in stille
stille overpeinzing
overpeinzing en
en in
in een
eender
derzich
zichaan
aanboord
boord
in
en gebed, en
bevindende kerkboeken
kerkboeken lezende,
lezende, bleef
bleef zijn
zijn oog
ooglang
langrusten
rusten op
op
bevindende
las
:
1
de berijmde
berijmde psalmen
140 en 141, waar
a. las: 1
waar Hij o.
o. a.
psalmen 140

o0 God J! Verlos mij
uit de banden
banden
mij itit
bekneld I
Waarin
thans vind bekneld!
Waarin ik mij thans
Behoed
mij voor mij
n's vijands handen
mijn's
Behoed mij
Voor dwinglandij en
woest geweld.
geweld.
en woest
Bescherm
mij yoor
goddeloozen!J
voor de goddeloozen
Bescherm mij
God! Gij!
Gij J Richter
Richter van
van 't Heelal
Bevrij
mij van 't geweld
der boozen,
geweld der
Bevrij mij
mijn val.
Die niets
niets bedoelen
bedoelen dan
dan mijn

o0

In
zijn onwankelbaar
onwankelbaar vertrouwen
Voorzienigheid en
en
In zijn
vertrouwen op
op de Voorzienigheid
in
zijn hoop
hoop op
opde
detoekomst
toekomstzijn
zijnopopden
denongelukkigen
ongelukkigenVorst,
Vorst,
in zijn
onder
droevige omstandigheden,
omstandigheden, waarin
waarin Hij
Hij zich
zich thans
thans
onder de droevige
1.
Van der
der ~.
blz. 462.
Geschiedenisenz.
enz.van
van Prins
PrinsWillem
WillemV.
V. Deel
Deel IV, blz.
Aa. Geschiedenis
I. Van
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beyond, van
egGijsbreght
bevond,
van toepassing
toepassing de
de woorden
woorden uit
uitden
den
«Gijsbreght
van
Aemstel:»
van Aemstel
..cDe
De hoop
was dat
dat de
de tijd
tijd allengskens
allengskens slijten
slijten zou
zou
hoop was
De bitterheid
bitterheid des volx,
volx. en
end'oude
d'oudewrock
wrockversterven,
versterven.
mij getrooste
getrooste in
in ballingschap
ballingschap te
te swerven
swerven
Waerom
Waerom ik
ik mij
Veel jaeren
jaeren achtereen
achtereen . . . . . .
en wisse
wisse toevlught
toevlught zijt,
zijt,
Ghij die
vromen schild
schild en
die der vromen
denjammerlijcken
jammerlijckenstrijd
strijd
En
den hemel
hemel afafden
En van den
Der
menschen gade
et. en
de steden
steden dalen,
dalen,
Der menschen
gade sla
slaet,
en ziet de
En
wentelen, en
en zet
zet de
deheerschappijen
heerschappijen paelen;
paelen;
En wentelen,
en bergh
bergh het
het overschot
overschot
Bescherm 't rechtvaardigh hoofd,
hoofd, en
doordedebaeren
baeren
. . .. . .genoodzaeckt
. genoodzaeckt
door
In
ballingschap, op Gods
Gods gena,
gena, te
te varen.
varen.
In lange ballingschap,
Noah wel
wel behoed,
behoed,
Ghij
huisgezin van
van Noah
Ghij hebt
hebt het huisgezin
Dat
de baeren
bOleTen dreef
dreef en
en hoogen
hoogenwatervloed;
watervloed;
Dat op de
dOler de
de starren
starren bloncken;
bloncken;
Doen 't water
water ymmer
ymmer wies.
wies, tot daer
geberght en alle
alle spitzen
spitzen zoncken,
zoncken.
Doen 't hemelhoogh geberght
En al
al de
de wereldt
wereldt lagh
lagh in
in eene
eene baere
baere zee
zee
En
Gedompelt over 't hoofd,
hoofd. en
en kende
kende strand
strand noch
noch ree.
ree.
duif die
die overbleve
overbleve zielen
zielen
Ghij trooste
Ghij
trooste door
door de duif
alle watren
watren vielen.
vielen.
d'Olijftak zeij
d'Olijftak
zeij haer
haer aen,
aen, hoe alle
Vertroost
desgelijcx in
in droeve
droeveballingschap,
ballingschap,
Vertroost ons desgelijcx
dOler van
maet, en
en kent
kent den
den lesten
lestenstap,»
stap,»
Ghij weet
weet daer
van de maet,

«De leste
stap.» Deze zou
zou tevens
tevensdedeeerste
eerstezijn
zijnvan
vaneen
een
(gDe
leste stap.:0
nieuw begin,
begin, en
en gezet
gezetworden
worden op
ophet
hetoogenblik
oogenblikdat
datPrins
Prins
nieuw
Willem I,I, op
op den
den
Willem van
van Oranje,
Oranje, onze
onze latere
latere Koning
Koning Willem
Willem
November 1813
1813 te
te Scheveningen
Scheveningen den
den voet
voet aan
aan wal
walzefte
zette
30sten November
30sten
van
van het
het herboren
herboren Nederland.
Nederland.
Maar de laatste
laatste Stadhouder
Stadhouder zou
zoudien
diendag
dagniet
nietmeer
meerbeleven.
beleven.
Maar
En al
al had
had Hij
Hijaan
aandedeStaten,Generaal
Staten-Generaalmedegedeeld,
medegedeeld,dat
datzijne
zijne
En
afwezigheid
slechts
tijdelijk
zou
zijn,
al
voegde
Hij
den
ouden
afwezigheid slechts tijdelijk zou zijn, al voegde Hij den ouden
stuurman Roos,
die hem
hem op
opzijn
zijnstoere
stoereschouders
schouders door
door de
de
stuurman
Roos, die
branding naar
naar het
het schip
schip droeg,
droeg, enendie
diezeer
zeeraangedaan
aangedaan was,
was,
branding
toe:: «Schrei
«Schrei niet
niet mijn
mijn vriend,
vriend, ikikga,
ga,maar
maarkom
komweder,»
weder,»
ook toe
toch voorspelde
voorspelde een
een somber
somber voorgevoel
voorgevoel hem,
hem, dat
dat Hij
Hij deze
deze
toch
stranden nimmer
nimmer zou
zou terugzien.
terugzien. 1
stranden
Prins Willem
Willem V
V isisininden
denvreemde
vreemdegestorven
gestorven en
enzijn
zijn asch
asch
Prins
ver van
van zijn
zijngeboorteland
geboorteland1I
rust ver
de Bas.
Bas. Prins
Prins Frederik
Frederik der
der Nederlanden
Nederlanden en
zijn tijd.
tijd. Deel
Deel I,J, blz.
blz.422.
422.
1. F. de
en zijn
Prins overleed
overleed teteBrunsWijk
Brunswijk op
op den
den 9den
9<1.n April 1806;
1806;zijn
zijn stoffelijk
stoffelijk overschot
overschot
2. De Prins
l8 d." April
a. v.v.
werd in de
de Domkerk
Domkerk aldaar
aldaar bijgezet
bijgezet op
den 18d,..
werd
op den
April d.
d. a.
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Waaraan is het toe
Waaraan
toe te
te schrijven,
schrijven, dat
dat de
de schoone levensochtend
Prins Willem
Willem V
gevolgd werd?
werd?
V door een zoo somberen avond gevolgd
van Prins
be~
Twee
hoofdoorzaken zijn
aan te wijzen,
wijzen, welke
welke tot
tot de
de be,
Twee hoofdoorzaken
zijn aan
kende uitkomsten
kende
uitkomsten hebben
hebben geleid;
de eerste
eerste plaats
plaats de
de zeer
zeer
geleid ; in
in de
bijzondere
tijdsomstandigheden, waaronder
waaronder de
de Prins
Prinsde
deteugels
teugels
bijzondere tijdsomstandigheden,
van het
van
het bewind
bewind in handen
handen had,
had, en
en ten
ten tweede
tweede zijne
zijne persoonpersoon,
eigenschappen. De beteekenis van
lijke eigenschappen.
oorvan de eerstgenoemde oor,
zaak
overwegend, doch
zoo groot
groot is,
is, wint
wint
zaak is
is overwegend,
doch juist
juist omdat
omdat die
die zoo
ook
de vraag,
vraag, ininhoeverre
hoeverre 's
verstand
ook de
's prinsen karakter
karakter en verstand
die zoo
geëigend waren om die
zoo moeielijke omstandigheden
omstandigheden te
beheerschen en
te leiden,
leiden, aan
aan waarde.
waarde.
en te
Als de
omstandigheden eens
eens anders
anders geweest
geweest waren?
de omstandigheden
waren ? Dan
zou
het oordeel
oordeel inindede
geschiedboekenover
overonzen
onzenlaatsten
laatsten
zou het
geschiedboeken
Stadhouder
ongetwijfeld veel
veel waardeerender hebben
geluid,
Stadhouder ongetwijfeld
hebben geluid,
dan
thans het
het geval
geval is.
is. «Het
«Hetzal
zal aan
aan eIken
dan thans
elken onbevooroordeelden
waamemer duidelijk zijn,» zegt
waarnemer
van der
der Aa in
in zijne
Geschie.
zegt van
zijne Geschie,
V,li «dat
Vorst
denis van
Prins Willem
van Prins
Willem V,
eclat zoo wanneer de goede Vorst
niet had
had moeten
moeten worstelen
worstelen met
met den
dengeest
geestvan
vantegenstand,
tegenstand,
niet
welke
spoedig na
na zijne
komst aan
Roer van
van den
denStaat,
Staat,
welke al spoedig
zijne komst
aan het Roer
zich
allerwegen
openbaarde
en
allengs
aan
het
woelen
sloeg,
zich allerwegen openbaarde
allengs aan het woelen sloeg,
het de
de Republiek
Republiek onder
onder zijn
zijnbestuur
bestuur ininalle
alleopzichten
opzichten wel
het
en Hij
Hij deszelfs
des zelfs bloei
welvaart aanmerkelijk zoude
gegaan, en
bloei en welvaart
bevorderd hebben, dewijl
dewijl Hoogstdezelve
bevorderd
Hoogstdezelve daartoe de vereischte
talenten en bekwaamheden
bekwaamheden in
in geene geringe mate
mate bezat.»
talenten
het toelaten,
toelaten,
Voor zoover 's menschen beperkte
beperkte vermogens het
ofmeer
meer belang,
belangkunnen we door
door onze
onze handelingen
handelingen een
een min
min of
kunnen
rijken invloed
invloed op
op de
detoekomst
toekomstuitoefenen,
uitoefenen, doch
dochdaartoe
daartoe zijn
zijn
rijken
een helder
helder doorzicht,
doorzicht, kennis
kennis van
van menschen en zaken
zaken
noodig een
een krachtige
krachtige wil.
wil.
en een
De geschiedenis
geschiedenisleert
leertop
opmenige
menigebladzijde,
bladzijde,dat
datslechts
slechts weinig
weinig
De
deze beteekenis
beteekenis helderziend zijn.
zijn.
menschen in deze
er bij
bij de
de Unie
Unievan
vanUtrecht
Utrechtonvoldoende
onvoldoendegezorgd
gezorgdwas
was
Dat er
centrale of
of generale
generale regeering, zou
zou de
de eenmaal
eenmaal zoo
zoo
voor eene centrale
duur
machtige Republiek
Republiek der
der Vereenigde Nederlanden later
later duur
machfige
te staan
staan komen.
komen. Elk
Elkgewest
gewestzocht
zochtallengs
allengszijn
zijneigen
eigenbelang,
belang,
zonder zich
zich veel
veel om
om dat
dat van
van zijne
zijne bondgenooten
bondgenooten en
en van
van de
de
zonder
te bekommeren.
bekommeren.
Unie te
Het kon
kon niet
niet anders
anders of
of eenheid,
eenheid, samenwerking
samenwerking en
en kracht
kracht
Het
verloren, waar
waar het
hetoude
oudeenenverstandige
verstandige((Concordia
«Concordiares
res
gingen verloren,
1.
1. Deel
Deel IV,
IV. blz.
blz. 644.
~.
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parvae crescuntz
crescunt» om
om den fieren
fleren Leeuw
Leeuw met
metde
desaamgesnoerde
saamgesnoerde
parvae
pijlen, zoo slecht
pijlen,
slecht begrepen
begrepen en
en toegepast
toegepast werd.
werd.
zulk een
een toestand
toestand op
opden
denduur
duurernsfige
ernstige gevolgen
gevolgen moest
Dat zulk
moest
hebben kon voor
voor den
den denkenden
denkenden mensch
mensch duidelijk
duidelijk zijn.
zijn.
hebben
Reeds in
in het
hetbegin
beginvan
vandede
18d•eeuw
eeuwverwonderde
verwonderdede
deRaad,
RaadReeds
18de
pensionaris
Mr.
Simon
van
Slingelandt
er
zich
over,
dat
de
pensionaris Mr. Simon van Slingelandt er zich over, dat de
Republiek
altijd bestond.
bestond. I
Republiek nog altijd
«Hoe kon
kon men
men zeggen,»
zeggen,» zoo
zoo schreef
schreef hij
de
«Hoe
hij in
in 1717,
1717,«dat
«at de
Stadhouder?
Republiek
gelukkiger was
was zonder,
zonder, dan
dan met
meteen
eenStadhouder
Republiek gelukkiger
?
De stichters
stichters van
vandedeRepubliek
Republiekhadden
haddennergens
nergensminder
minderaan
aan
gedacht,
dan aan
aan eene
eeneregeering
regeeringzonder
zonderStadhouder
Stadhouder;
immers::
gedacht, dan
; immers
«de
eenigheid, waardoor
waardoor alle
alle Republiquen
Republiquen meest
meest behouden,
behouden,
«de eenigheid,
gesterkt
bevestigt worden,
worden, niet wel
wel sijn
sijn kan
kan bij
bij veelen
veelen inin
gesterkt en bevestigt
wil en
en gemoed
gemoedveeltijds
veeltijdsdiffereerende.»
differeerende.» 2
Opmerking verdient
hier ook
ook zijne
zijnemededeeling,
mededeeling, dat
dat «de
«de
Opmerking
verdient hier
Regenten generalijk
generalijk een seer
seer groote
grootewe'ersin
weersin hebben
hebbentegen
tegeneen
een
Regenten
Stadhouder:
sij alleen
alleen uit
uitvrees,
vrees,dat
datvolgende
volgendeStadhouders,
Stadhouders,
Stadhouder : het
het sij
voortgaande op
het spoor
spoor der
der voorige,
voorige, souden
souden konnen haar
voortgaande
op het
autoriteit
sij, dat
dat eigen
eigen intrest
intrest met
met die
die vrees
vrees
autoriteit misbruiken,
misbruiken, hét
het sij,
2
gepaart
gaat.»
gepaart
Het was
was de
de oude
oudebelangenstrijd,
belangenstrijd, die
diereeds
reedssedert
sedertdededagen
dagen
van Prins
Prins Maurits
Maurits de
de Republiek
Republiek inintwee
tweevijandelijke
vijandelijkekampen
kampen
van
verdeelde.
machtige Holland
Holland —
- en
envooral
vooralAmsterdam
Amsterdam —
verdeelde. Het machtige
handels~ en
enscheepvaartbelangen
scheepvaartbelangen aan
aan de
de
met zijn
zijn bijzondere
bijzondere handels,
met
eene
zijde, en
enaan
aanden
denanderen
anderenkant
kantded~landprovinciën,
land provinciën, zich
zich
eene zijde,
naast de zooveel
zooveelmeer
meervermogende
vermogendezuster
zusterdikwerf
dikwerfverongelijkt
verongelijkt
naast
Het «Eminente
«Eminente Hoofd»
Hoofd» van
van
en
veronachtzaamd gevoelende.
en veronachtzaamd
gevoelende. Het
de
Unie. dedeStadhouder,
Stadhouder,die
dievolgens
volgenszijne
zijneroeping
roeping voor
voor de
de
de Unie,
belangen van
het geheel,
geheel, ook
ookvan
vandede
zwakkeren,opkwam,
opkwam,
belangen
van het
zwakkeren,
kwam
daardoor als
als van
van zelf,
zelf,en
enonwillens,
onwillens,meermalen
meermalen in
in botsing
botsing
kwam daardoor
met de wenschen
wenschen en
en inzichten
inzichten van
van het
hetmachtigste
machtigste gewest.
gewest.
met
De leden
leden der
der Unie
Uniewaren
warennunueenmaal
eenmaalniet
nietonbevangen,
onbevangen,niet
niet
onbaatzuchtig
debeteekenis
beteekenisder
deralgemeene
algemeene be,
beonbaatzuchtig genoeg,
genoeg, om de
langen hooger
hooger te stellen,
stellen, dan
dan die
die van
van de
debijzondere,
bijzondere, en
enjuist
juist
langen
feitelijk de kiem
kiem geweest
geweest van
van
dit bekrompen
bekrompen particularisme
particularisme isis feitelijk
toenemende verdeeldheid
verdeeldheid en
ten slofte
slotte van
van den
denondergang.
ondergang.
toenemende
en ten
Een andere
andere oorzaak
oorzaak van
van bederf
bederf en
en ontevredenheid
ontevredenheid was
was de
de
Een
omstandigheid
sedert de
de tweede
tweedehelft
helftvan
vandede17de
17d• eeuw
eeuw
omstandigheid dat
dat sedert
1. Dr.
J. Hartog.
Hartog. De
DePatriottèn
Patriottèn en
en Oranje.
Oranje. Amst.
Amst. 1882,
1882, blz.
blz. 11.
11.
Dr. j.
2. Item,
blz. 12.
12.
Item, blz.
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regeeringsposten van
van stad
stad en
en gewest
gewestslechts
slechtsvoor
voorbepaalde
bepaalde
de regeeringsposten
was of
ofhet
hetregenten,
regentenfamiliën bereikbaar
bereikbaar schenen
familiën
schenen tete zijn.
zijn. Het was
hetkringetje
kringetjestond,
stond,
ambt allengs
allengs erfelijk
erfelijk werd,
werd, en
en wie
wiebuiten
buitenhet
ambt
dat steeds
steeds weer
weer zich
zich zelven
zeI ven aanvulde,
aanvulde, had
had niets
niets tetezeggen.
zeggen.
eene familieregeering,
familieregeering, die gedurende
gedurende het
het tweede
tweede stad,
stad~
Zulk eene
houderlooze
houderlooze tijdperk
tijdperk gedrochtelijke
gedrochtelijke afmetingen
afmetingen aannam,
aannam, was
was
alleen in
inlijnrechten
lijnrechten strijd
strijd met
metdedealgemeene
algemeenebelangen
belangenvan
van
niet alleen
ook met
met de
debillijke
billijkeaanspraken
aanspraken van
van hen,
hen,
de Republiek,
Republiek, maar
maar ook
opdie
diebelangen
belangen—- toch
tochook
ook
gaandeweg van
van allen
allen invloed
invloed op
die gaandeweg
hunne —
- waren
waren uitgesloten.
uitgesloten.
de hunne
Van huis
huis uit
uitwas
wasdedeRepubliek
Republiek
burgerlijk.democratischge,
geburgerlijk,democratisch
weest en
en hadden
hadden ook
ookdede
eenvoudigepoorters
poortersdoor
doorhunne
hunne
weest
eenvoudige
privilegiën, vooral
door het
het gilde,
gilde.enen
schutterswezen,
privilegiEn,
vooral ook
ook door
schufterswezen,
eenigen
op den
dengang
gangvan
vanzaken
zakenenenopopdedemagistraats,
magistraatseenigen invloed op
bestelling bezeten.
waren deze
deze rechten
rechten in
in den
den loop
loop der
der
bestelling
bezeten. Al
Al waren
tijden
ofgeheel
geheelverdwenen,
verdwenen,dedeoverlevering
overleveringdaarvan
daarvan
tijden ingekort
ingekort of
bij het
het volk
volktoch
tocheven
evenlevendig
levendigals
alshet
hetbewustzijn
bewustzijnvan
van
bleef bij
eene onbillijke
onbillijke terugzetting
terugzetting en
en de
de begeerte
begeerte om
om weder
weder in
in het
het
eene
van de
de verloren
verloren rechten
rechten teteworden
wordenhersteld.
hersteld.
genot van
Vorst uit
uit het
hetHuis
Huisvan
vanOranje
Oranjeals
alsStadhouder
Stadhouder
een Vorst
Zoolang een
hoofd van
van de
de Unie
Uniestond,
stond,wist
wistdedeburgerij
burgerij hare
hare be,
beo
aan
het hoofd
aan het
langen
diens handen
handen veilig.
veilig.
langen in diens
«Opvallend is de
de plaats,»
plaats,» zegt
zegtDr.
Dr.Colenbrander,
Colenbrander,' 1«in
«in deze
deze
door een
een vorstelijk
vorstelijk huis
huis:: een
eenprinsevlag
prinsevlag
republiek ingenomen
ingenomen door
republiek
en
een prinselied
prinselied symbool
symbool van
van verzet,
verzet, en
en hymne
hymne van
van bevrij,
bevrij.
en een
ding
van den
den aanvang
aanvang af.
af. Dat
Dat de
deongelijke
ongelijke strijd
strijd niet
niet wordt
wordt
ding van
opgegeven,
schijnt tot
tot twee,
twee.driemaal
driemaaltoe
toehet
hetpersoonlijk
persoonlijkwerk
werk
opgegeven, schijnt
van Oranje.
Oranje.
van
van Willem van
Zijn
naam, en
na zijn
zijn dood
dooddie
dievan
vanzijn
zijngeslacht,
geslacht,geeft
geeftaan
aan
Zijn naam,
en na
de zaak
zaak van
van den
denopstand
opstandeen
eenuniverseele
universeeleleus,
leus,die
diede
debelangen
belangen
van
de hollandsche
hollandsche burgerij
burgerij alleen,
alleen, er
er al
al tete zeer
zeeraan
aan zouden
zouden
van de
doen ontbreken.
ontbreken. Het vertrouwen
vertrouwentoen
toendoor
doorden
den
naam
hebben
naam
hebben doen
zoobezonken
bezonkenopop
bodem
van
Oranje gewekt,
gewekt,is iszoo
van Oranje
denden
bodem
vanvan
hethet
tegen
volksgeweten, dat
dat dedebeschuldiging,
beschuldiging,gegrond
gegrond 0]
of niet, van tegen
Oranje
te zijn,
zijn,den
denstaatsman
staatsmansedert
sedert
de schare
onver.
Oranje te
bij bij
de schare
onver,
mijdelijk
in verdenking
verdenking heeft
heeftgebracht
gebracht
de vijanden
mijdelijk in
vanvan
metmet
de vijanden
des
lands teteheulen.
heulen. 2»
2»
des lands
Van
daar dan
dan ook,
ook,dat,
dat,wanneer
wanneerininstadhouderlooze
stadhouderlooze tijd,
tijd_
Van daar
perken
ernstig gevaar
gevaar naakte,
naakte, het
het volk
volk om
om Oranje
Oranje riep,
riep, om
om
perken ernstig
voor ondergang
ondergang te
te behoeden.
behoeden.
het
het land voor
I, blz.
1.
T. Colenbrander.
Colenbrander. De Patriottentijd.
blz. 6.
Patriottentijd. Deel J.
Dr. H. T.
1. Dr.
2. Wij cursiveercn.
cursiveeren.
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Zoo was
Zoo
was het in
in 1672 gegaan,
zoo ging
ginghet
hetweer
weer in
in 1747.
gegaan, en
en zoo
niet alleen
alleen de
de inval
inval van
van
Evenwel,.
het laatste
laatste jaar
Evenwel,. in
in het
jaar was
was het
het niet
de Franschen op Staatschen bodem,
die de
de verheffing
verheffing tot
tot
bodem, die
stadhouder van Prins
stadhouder
Prins Willem
Willem Karel
Karel Hendrik
Hendrik Friso ten gevolge
had ; de
de ontwakende
had;
ontwakende burgerijen,
burgerijen, het
het regentenjuk moede, zagen
IV tevens
tevens het
het middel
middel om
in
de verheffing
verheffing van
Prins Willem
Willem IV
in de
van Prins
in
hare oude
oude rechten
rechten en
en privilegiën
privilegiën te
te worden hersteld.
in hare
Hem ook
ookmeerder
meerdermacht
macht gegeven,
gegeven, dan
dan een
een
Daartoe
werd Hem
Daartoe werd
zijner Doorluchtige
zijner
Doorluchtige Voorgangers
had bezeten,
bezeten, en
en werd
werd
Voorgangers ooit
ooit had
het
stadhouderschap zelfs
zelfs erfelijk
erfelijk verklaard
verklaard in
in de
demannelijke
mannelijke
het stadhouderschap
en vrouwelijke
en
vrouwelijke lijn.
lijn.
Het
duidelijk, dat
datdedestaatsgezinde
staatsgezinde partij
partij dit
dit alles
alles met
met
Het isis duidelijk,
leede oogen
leede
oogen aanzag
dan noode voor den
den krachtig
krachtig uit.
aanzag en
en niet dan
uit,
gedrukten volkswil boog.
gedrukten
Den
nieuwen Stadhouder
Stadhouder wachtte
wachtte inderdaad
inderdaad een
een uiterst
uiterst
Den nieuwen
Niet alleen
alleen had
had Hij
Hijmet
methet
hetlijdelijke
lijdelijkeverzet
verzet
moeielijke taak.
taak. Niet
van de
de thans
thans onderliggende,
onderliggende, maar
maar toch
toch altijd
altijd machtige
machtige staats#
van
staats,
partij rekening
te houden,
partij
rekening te
houden, maar
maar bovendien
bovendien waren
waren de
de inge.
inge,
slopen
misbruiken zoo
zoo diep
diep ingeworteld,
ingeworteld, dat
dat het
het
slopen misbruiken
zoo vele
vele en zoo
nieuw regeeringsbestel te
wel noodig scheen een geheel
geheel nieuw
grondvesten.
dietaak
taakzonder
zondermachtsoverschrijding
machtsoverschrijding uitvoerbaar voor
Was die
was?? Het valt
valt ernstig
een Stadhouder,
Stadhouder, die geen
geen c. Souverein»
een
Souvereinz was
ernsfig
te betwijfelen.
betwijfelen. De
De souvereiniteit
toch berustte
berustte bij
bij de
de Staten,
Staten,
te
souvereiniteit toch
en de
de Stadhouder
Stadhouder was,
was, zooals men
men Hem
Hem noemde, slechts
en
slechts de
eerste
eerste dienaar
dienaar van
van het
het Gemeenebest.
De vraag
vraag moet
moet bovendien
bovendien worden gesteld, of
of de
de edelaardige
edelaardige
en gemoedelijke
gemoedelijke Prins,
Prins, al
al ware
ware Hem
Hem een
eenlanger
langerleven
leven ge,
geen
schonken geworden, wel
welover
overde
dekracht
kracht en
en den
den onverzettelijken
schonken
wil zou
zou hebben
hebben beschikt,
beschikt, om tegen
tegen alles
alles in,
in, zulk een reuzenreuzen,
taak
taak te volvoeren.
volvoeren.
dit zij,
zij, de
dePrins
Prinsbepaalde
bepaalde ererzich
zichtoe
toeeen
eenaantal
aantalleden
leden
Hoe dit
van
van de
de aan
aan Oranje
Oranje vijandige
vijandige partij
partij uit
uit regeeringsposten te
en eenige andere verbeteringen tot
tot stand
stand te
te brengen,
brengen,
verwijderen, en
welke echter
echter de
dekracht
kracht der
der regentenpartij
regenten partij niet vermochten
vermochten te
te
welke
breken en evenmin
evenmin den
den volkwensch te bevredigen.
bevredigen.
breken
sttn October
Toen
October 1751,
slechts 40,jarigen
40#jarigen
Toen de
de Prins,
Prins, den
den 2255"en
1751, op slechts
leeftijd, kwam
kwam te
te overlijden,
overlijden, waren
waren de
de meest noodzakelijke
leeftijd,
hervormingen niet
stand gekomen.
gekomen.
hervormingen
niet tot stand
volk was
wasteleurgesteld
teleurgesteld en
enininzijn
zijnvertrouwen
vertrouwengeschokt,
geschokt,
Het volk
en de
de staatsgezinde
staatsgezinde partij
partij rustte
rustte zich uit tot vernieuwden strijd
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tegen het
het gehate
gehate bestuur,
bestuur, dat
dat haar
haar te
te kwader
kwader ure
ure op
opden
den hals
tegen
Zoo ging
gingmen
menonder
onderhethet
regentschapvan
van
was geschoven.
geschoven. Zoo
was
regentschap
K. H.
H.Prinses
Prinses Anna,
Anna, de
detoekomst
toekomst in.
in.
H. K.
Om een
van
dede
omstandigheden,
een juist
juistbegrip
begriptetegeven
geven
van
omstandigheden,waar,
waaronder de thans
thans nog
nog zoo
zoojeugdige
jeugdigePrins
Prins Willem
Willem V te zijner
zijner tijd
tijd
onder
bewind zou
zouaanvaarden,
aanvaarden, moet hier worden vermeld,
vermeld, dat
het bewind
Frankrijk en
ooit, een
een
en Engeland,
Engeland, meer
meer dan
dan ooit,
eerlang (1756) Frankrijk
doch zeer
zeer ongewenscht belang in onze
onze zaken
zaken begonnen
levendig, doch
stellen. Sedert
Sedert het
het verbond
verbond tusschen Oostenrijk
Oostenrijk en
en Frankrijk
Frankrijk
te stellen.
de constellatie
constellatie van
vanEuropa
Europaveranderd.
veranderd.
in 1756, was de
Engeland,
Engeland, in oorlog
oorlog met
met het
hetlaatstgenoemde
laatstgenoemde Rijk,
Rijk, kon
kon niet
niet
als van
van ouds
ouds aan
aan de
de zijde
zijde van
van Oostenrijk
Oostenrijk staan,
staan, en
de
en de
meer als
lil,
Republiek, sedert
sedert de
de dagen
dagen van
van den
den Prins
Prins (Koning) Willem
Willem III,
Republiek,
trouwe bondgenoot
bondgenootvan
vandedelaatstgenoemde
laatstgenoemdethans
thansverdeelde
verdeelde
de trouwe
Rijken, stond, als
als . 't ware tusschen de oorlogvoerende partijen
Rijken,
Beide trachtten
trachtten haar
haar te
te winnen.
winnen. De
De Engelsche gezant Yorke
Y orke
in. Beide
beriep zich
zich daarbij
daarbij op
oude tractaten van bondgenootschap,
beriep
op de
de oude
de Fransche,
Fransche, d'Affry,
d'Affry, trachfte
trachtte de
zwakke Republiek
Republiek door
door
de zwakke
vreesaanjaging aan
zijde van
vanFrankrijk
Frankrijk te
te brengen
brengen en
en tete
vreesaanjaging
aan de
de zijde
persu,
jours dans
dans la
la ferme
ferme persules jours
confirme tous les
houden. «Je me confirme
ou je suis,
suis, que
que la
la crainte est le
Ie seul mobile de ce
ce pays.»
pays.»
asion ot:i
(d'Affry,
20 Februari 1756). 11
(d'Affry, 20
Daar de
de Republiek
Republiek door
doorhaar
haar verleden
verleden en
en door
doorde
deverwant,
verwantDaar
schap
der wederzijdsche vorstenhuizen als van
van zelf op Engeland
schap der
was aangewezen,
aangewezen, lag
in de
de lijn
lijn van
van de
de Fransche staatsstaats,
was
lag het
het in
lieden,
om de
de staatsgezinde
staatsgezinde regenten
partij te steunen.
steunen.
regentenpartij
lieden, om
Een
tijdperk van
van intriges
intriges brak
brak aan,
aan, zeer
zeer ten
ten nadeele van de
Een tijdperk
Met
Republiek
en
van
den
Stadhouder
zelven.
Republiek en van den Stadhouder zelven. Met speculeeren op
de
baatzucht van
van de
de koopsteden wist
de Fransche gezant
gezant de
wist de
de baatzucht
zaken
naar zijn
hand te
te zetten.
zeften.
zaken naar
zijn hand
De Republiek
Republiekwas
waseen
eenlichaam
lichaamzonder
zonderruggegraat
ruggegraat geworden
geworden;;
leger
en vloot
vlootwaren
warensedert
sedertjaren
jarenverwaarloosd
verwaarloosd en
enpogingen
pogingen
leger en
om
daarin verbetering
verbetering te
brengen stuitten
stuitten op
op den
den onwil
onwil of
of
om daarin
te brengen
de baatzucht
baatzucht van
van de
de gewesten
gewestenaf.
af.Geld
Geldverdienen
verdienenwas
was nommer
een;
dan verder
verder om den
den toestand
toestand van
van
zich dan
een ; wie bekommerde zich
de strijdkrachten?
strijdkrachten ? 2
Zelfgenoegzame
regenten haakten
haakten naar
naar meerder
meerder macht en
Zelfgenoegzame regenten
1.
T. Colenbrander.
Colenbrander. De
De Patriottentijd. Deel
J, blz.
blz. 55, Noot (3).
Deel I,
Dr. H. T.
1. Dr.
van den
2.
bedroevend weinig
weinig de
de dringende
dringende en
entelkens
telkensherhaalde
herhaalde vertoogen van
2. Hoe bedroevend
Stadhouder
Raad van
van State,
State, om
dien onverantwoordelijken
onverantwoordelijken
verbetering in dien
otn verbetering
Stadhouderen
en den
den Raad
uit te werken,
toestand
te brengen,
Staten der
der Gewesten
Gewesten vermochten
werken. kan men
men
verrnochten uit
brengen, bij
bij de Staten
toestand te
in:: A. R. Krayenhoff van de Leur.
Leur. Militür-historische
lezen
Milit4phistorische schetsen, 's Gravenhage. z.
lezen in
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meerder
d' Affry wist
wisthet
hetlokaas
lokaas—-winst
winst
be~
meerder bezit,
bezit, en d'Affry
— -zoozoo
be%
hendig voor hunne
hunne oogen
oogen tetebewegen,
bewegen,dat
datalle
alle hoogere
hoogere belangen
belangen
op den
den achtergrond
achtergrond geraakten.
geraakten.
Zoo kwamen
kwamen we
weinineen
eenscheeve
scheevepositie,
positie,eerlang
eerlang iningroote
groote
moeielijkheden
onzen ouden
oudenbondgenoot,
bondgenoot,Engeland.
Engeland.
moeielijkheden tegenover onzen
Het kwam
kwam er
er niet
niet op
opaan
aan;; het
hetstadhouderschap
stadhouderschap kon
konworden
worden
klein gehouden,
klein
gehouden, en men
men verdiende
verdiende geld.
geld.
Intusschen ging
de Fransche
Fransche diplomatie
diplomatie onverpoosd
onverpoosd voort
voort
ging de
de regentenpartij
te komen
komen en
en Oranje
Oranje —
- in het
het
de
regentenpartij in
in 't gevlei
gevlei te
bestoken. Stelselmatig
Stelselmatig werd de
de bestaande
bestaande orde
orde
geheim
geheimI1 -— te
te bestoken.
van
zaken ondermijnd
ondermijnd te
te gelijk
gelijk met
methet
hetversterken
versterken van
van den
den
van zaken
Franschen invloed.
Franschen
oponzen
onzeneigen
eigenbodem
bodemgevoerde
gevoerde
Maar
de aldus
aldusop
Maar vooral
vooral heeft de
derverdeeldheid
verdeeldheid
wedstrijd
vreemde belangen
belangen de
de wig
wigder
wedstrijd tusschen
tusschen vreemde
tot
hoe langer
langer hoe
hoe meer
meertusschen
tusschendedestaatspartijen
staatspartijen ingedreven,
ingedreven, tot
eindelijk
samenwerking van
deze aan
aan het
hetalgemeene
algemeene belang
belang
eindelijk samenwerking
van deze
geheel
geheel onmogelijk
onmogelijk zou
zou blijken.
blijken.
de Gouvernante
Gouvernante op
opden
den12den
12den Januari
Januari 1759
1759 overleed,
overleed,
Toen de
trad, ingevolge
ingevolge de
de gemaakte
gemaakte schikkingen,
schikkingen, de
de Hertog
Hertog van
van
trad,
Brunswijk,Wolffenbiiftel
als besturend
besturend voogd
voogd over
Brunswijk~ W olffenbüttel als
over den
den elf,
elf~
jarigen Prins,
Prins, en
en als
als kapitein,generaal
kapitein~generaal van
leger op,
op, zoo,
zoojarigen
van het leger
lang de
de Prins
Prins minderjarig
minderjarig zou
zou zijn.
zijn.
lang
hem wijzende,
wijzende, had
had Prinses
Prinses Anna
Anna nog
nogop
ophaar
haarsterf
sterfbed
Op hem
bed
hare kinderen
kinderen Willem
WillemenenCarolina
Carolinagezegd
gezegd:
«Aanhem
hem zult
zult
tot hare
: o:Aan
vinden;; volgt
volgtzijnen
zijnenmad
raad!»
gij een
een vader
vader vinden
gij
I» 1
Onder het
het voogdijbewind
voogdijbewind van
van den
den Hertog
Hertog scheen
scheen het
het alsof
alsof
Onder
de
agitatie
tegen
het
Stadhouderschap
eenigszins
tot
rust
de agitatie tegen het Stadhouderschap eenigszins tot rust
staande te
te blijven,
blijven, had
had de
de Hertog
Hertog den
den steun
steun der
der
kwam. Om staande
kwam.
regenten noodig
noodig 2 en
omgekeerd zagen
zagen deze
deze wel
wel gaarne
gaarne dat
dat
regenten
en omgekeerd
opvoeder van
vanden
dentoekomstigen
toekomstigenStadhouder
Stadhouder van
van hen
hen af·
de opvoeder
hankelijk werd.
werd. 33 Het
Het stadhouderschap
stadhouderschap sliep
als het
hetware
ware;;
hankelijk
sliep als
Na 1766,
1766,als
alsde
dePrins
Prins
men leefde
leefde in een
een tijd
tijd van
van afwachting.
afwachting. Na
men
meerderjarig zou
geworden zijn,
zijn,zou
zoumen
menelkander
elkanderwel
welvinden.
vinden.
meerderjarig
zou geworden
vorenstaande overzicht
overzicht was
was noodig,
noodig,om
omeenig
eenigdenkbeeld
denkbeeld
Het vorenstaande
Willem V
V
geven van
vandedezeer
zeergroote
grootemoeilijkheden,
moeilijkheden, die
diePrins
Prins Willem
te geven
opden
den
zouden wachten,
wachten, nadat
nadat Hij,
Hij,als
alsachftienjarig
achttienjarigjongeling,
jongeling,op
8sten
Maart 1766,
1766, zelf
zelf de
deteugels
teugelsvan
vanhet
hetbestuur
bestuurininhanden
handen
8sten Maart
1. Dr.
Dr. D.
D. C.
C.Nijhoff.
Nijhoff.De
DeHertog
Hertogvan
vanBrunswijk,
Brunswijk,'s 'sGravenhage
Gravenhage 1889,
1889. blz.
blz. 70.
70.
2. <Olet
«Met Amsterdam,
Amsterdam, en
dit isiszijn
zijn(des
(desHertogs)
lIertogs)meesterstuk
meesterstukheeft
heefthij
hijzich
zichjaren
jaren
en dit
weten teteverstaan.v
verstaan.»Dr.
Dr.H.H.
Colenbrander.Het
Het
dagboekvan
vanVan
VanHardenbroek.
Hardenbroek.
lang weten
T.T.Colenbrander.
dagboek
Gids 4e
4e deel
deel 1901,
1901, blz.
blz. 137.
137.
De Gids
3. Dr. H.
H. T.
T.Colenbrander.
Colenbrander. De
DePatriottentijd.
Patriottentijd. Deel
Deel I,I,blz..
blz ..62.
62.
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zou
moeilijkheden
zou hebben
hebben genomen.
genomen. En
Endiedie
moeilijkhedennamen
namenweldra
weldra
opbedenkelijke
bedenkelijkewijze
wijzetoe.
toe.Allengs
Allengszag
zagmen
mendedeopkomende
opkomende
nog op
hervormingspartij zich
aansluiten bij
bijdederegenten,aristocratie,
regenten.aristocratie,
hervormingspartij
zich aansluiten
en daarmede
daarmede eene krachtige
krachtige oppositie vormen
vormen tegen
tegen de
deslecht
slecht
dat die
die zoo
zoouit,
uit.
georganiseerde Oranjepartij.
georganiseerde
Oranjepartij.Het
Het isis duidelijk,
duidelijk, dat
elementen niet
nietbij
bij elkander
elkander behoorden,
behoorden, doch
doch tegen
tegen
eenloopende elementen
den gemeenschappelijken
gemeenschappelijken vijand
trokken zij
zij ééne
éène lijn.
lijn.Eerst
Eerst
den
vijand trokken
later zou
zou de
dedemocratische
democratische beweging
beweging de
deregenten
regenten boven
boven het
het
later
hoofd groeien,
groeien, en
en zouden
zoudendeze
dezededekracht
krachtblijken
blijkentetemissen,
missen,
hoofd
de eenmaal
eenmaal opgeroepen
opgeroepen geesten
geesten weder
wedertetebezweren.
bezweren.
om de
Gaandeweg werden
werden nieuwe
nieuwe denkbeelden
denkbeelden geboren
geborenomtrent
omtrent
Gaandeweg
de verhouding
verhouding van
van vorsten
vorsten en
en volken
volken;; zoo
zoo buiten
buiten als
alsbinnen
binnen
dusverre nog niet
niet gehoorde
gehoorde stem,
stem.
landsgrenzen gingen
de landsgrenzen
gingen tot dusverre
op over
overnatuurlijke
natuurlijkerechten
rechtenen
envrijheden,
vrijheden,over
overbegrenzing
begrenzing
men op
van macht
macht en
en gezag.
gezag. Er
Er kwam
kwam iets
iets in de
de lucht,
lucht, dat
dat den
den be,
be.
van
ookwel
welden
denhoopvollen
hoopvollenblik
blikdeed
deedrichten
richtennaar
naar
zorgden, of ook
zorgden,
den
gezichteinder, alsof
alsof men
menverwachfte,
verwachtte,dat
datdaar
daarmachtige
machtige
den gezichteinder,
gestalten zouden oprijzen,
oprijzen, om
om de
debestaande
bestaandemaatschappijen
maatschappijen te
te
gestalten
komen,
eerst
als
komen
bestrijden.
En
inderdaad,
zij
zouden
komen,
eerst
als
komen bestrijden. En inderdaad, zij zouden
met een
een verwijderd
verwijderd gedruisch,
gedruisch,daarna
daarna ininkracht
krachttoenemende,
toenemende,
met
om
eindelijk in
een geweldig
geweldig onweder
onweder over
over te
te gaan.
gaan.
om eindelijk
in een
Zou
de nieuwe
nieuweStadhouder
Stadhouder tegen
tegen zijne
zijne zoo
zoobuitengewoon
buitengewoon
Zou de
We kennen
kennen allen
allen de
de
zware taak
taak opgewassen
opgewassen blijken
blijken te zijn
zijn?? We
zware
uitkomst.
zouonbillijk
onbillijkzijn,
zijn,alalniet
nietreeds
reedsonmiddelijk
onmiddelijkop
optetemerken,
merken,
Het zou
dat
slechts weinig
weinig vorsten
vorsten zijn
zijn aan
aan te
te wijzen,
wijzen, die
dieonder
onderzulke
zulke
dat slechts
uiterst
moeielijke omstandigheden
omstandigheden het
bewind hebben
hebben moeten
moeten
uiterst moeielijke
het bewind
We denken
denkenhier
hierals
alsvan
vanzelf
zelf
ookaan
aanFrankrijks
Frankrijks onge,
onge.
voeren.
voeren. We
ook
Wienen
enonzen
onzenPrins
Prins
lukkigen Koning
Koning Lodewijk
Lodewijk XVI,
XVI, tusschen
tusschen Wien
is. En
En erer
Willem
meermalen eene
eenevergelijking
vergelijking getrokken
getrokken is.
Willem VV meermalen
zijn
inderdaad punten
van overeenkomst,
overeenkomst, zoo in
in de
depersonen
personen
zijn inderdaad
punten van
als
de omstandigheden.
omstandigheden. Beiden
Beidengoedhartig,
goedhartig, welmeenend
welmeenend en
en
als in de
met
beste bedoelingen
bedoelingen bezield,
bezield, beiden
beidentoegevend
toegevenden
enzwak,
zwak,
met de beste
beiden met
met een
eenzin
zinvoor
voordétails
détailsen
eneen
eenafafkeer
van doottastende
doortastende
keer van
maatregelen,
beiden
geplaatst
voor
eene
schier
onuitvoerbare
maatregelen, beiden geplaatst voor eene schier onuitvoerbare
taak,
tegenover eene
eene wassende
wassende ontevredenheid,
ontevredenheid, die
dieeerlang
eerlang
taak, en tegenover
tot
daden zou
zouoverslaan,
overslaan. en
en waarvan
waarvan beiden,
beiden, zij
zij het
het ook
ook op
op
tot daden
verschillende
slachtoffer zouden
zouden worden.
worden.
verschillende wijzen,
wijzen, het slachtoffer
Maar,
groot zijn
zijndaarnaast
daarnaast de
deverschillen
verschillen11
Maar, hoe groot
Lodewijk
had met
metzijne
zijnekoninklijke
koninklijkemacht
machtwel
welisiswaar
waar
Lodewijk XVI had
de
schitterende
traditiën
van
een
«Roi
Soleil»
geërfd,
doch
de schitterende traditiën van een aRoi Solei1:0 geërfd, doch
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tevens
gevolgen te
te torschen gekregen
van wanbeheer
wanbeheer en
en
tevens de
de gevolgen
gekregen van
verkwisting, van
van blindheid
blindheid voor de
ongeloofelijke verkwisting,
de nood
en en
nooden
behoeften
lijdend volk.
volk.
behoeften van
van een lijdend
In
zijn blad,
blad, «Révolutions
Paris» schreef
schreef Loustalot,
In zijn
G:Révolutions de
de Paris»
volgens Scherr een der bekwaamste en
en achtenswaardigste
achtenswaardigste figuren
den eeuw:
laatste regeeringss
uit
einde der
der 18
uit het einde
18den
eeuw :1i «Tijdens
«Tijdens de laatste
regeerings,
jaren van
van Lodewijk
Lodewijk XV
XVen
ensedert
sedertdedetroonsbeklimming
troonsbeklimming van
van
jaren
Lodewijk XVI
XVI is
Lodewijk
is de
deellende
ellendevan
vandedebevolking
bevolkingvan
vanFrankrijk
Frankrijk
de steden
steden verborg
verborg een
een zinnelooze
steeds grooter geworden.
geworden. In de
weelde, die vrijwel alle klassen gelijkmatig
gelijkmatig had
had aangetast,
aangetast, slechts
slechts
met moeite eene verschrikkelijke
land waren
waren
verschrikkelijke armoede.
armoede.Op
Op het land
dooralle
alleondeugden
ondeugdender
der
de boeren in de
de nabijheid
nabijheid der
dersteden
stedendoor
door een
een roofgierigheid bezeten, welke met
laatsten
laatsten besmet
besmet en
en door
liefde tot
liefde
tot arbeid
arbeid onvereenigbaar is.
Dieper in
in de
deprovinciën
provinciën
is. Dieper
leefden de
leefden
de landlieden
landlieden in
in bouwvallige
bouwvallige hutten, waren
waren met lompen
bedekt,
voedden zich
zich grootendeels met
slecht roggebrood,
roggebrood,
bedekt, en voedden
met slecht
wortelen en
en water.
water. Naast
Naast het
het lot der
wortelen
der boeren
boeren was
was dat
dat van
van de
de
Dehoofdoorzaak
hoofdoorzaak van
van al
al deze
deze
soldaten
wel het
het ellendigste.
ellendigste. De
soldaten wel
ellende was
was de
de spilzucht
spilzucht van
van een
eenverkwistend
verkwistend hof,
hof, waar
waar
ellende
Julianussen en Messalina's met Claudiussen en Nero's om den
prijs der
der eerloosheid
eerloosheid streden,
streden, waar
waar elk
elkvermaak
vermaak de
de rust
rust van
van
prijs
millioen menschen
menschen kostte,
kostte, waar
waar goud
misdaad en de
de
een millioen
goud de misdaad
misdaad goud
kweekte, en
en waar
waar het
het Fransche volk minder
minder
misdaad
goud kweekte,
dan een
een renpaard,
renpaard, of
ofander
anderdergelijk
dergelijk speelgoed...
gold dan
speelgoed ... Leest
boek I»22
het roode boeld»
Hoe gunstig
gunstig steekt
steekt bij
bij dit
dit beeld
beelddedetoestand
toestand afafvan
van de
de
Hoe
landelijke
bevolking in de
landelijke bevolking
de Republiek
Republiek der
der Vereenigde
Vereenigde Neder,
N eders
d• eeuw, zooals Professor
lanben, omstreeks het midden van de 18
18de
ons dien
dien schildert.
schildert. 3
.
Dr. Blok ons
dan hij
hij (de
(deambachtsman)
ambachtsman) mocht
mocht de
de in
in deze
deze
«Gelukkiger dan
jaren door
door Poot
Poot en
endedezijnen
zijnenbezongen
bezongen «geruste» landman
1.
I. Joh. Scherr.
Scherr. Menschliche
Menschliche Tragikomiidie.
Tragikomödie. 6er
6" Band. «Das
«Dasrothe
rothe Bach.»
Büch."Leipzig
Leipzig1899.
1899.
2. Einde
Einde November
November 1789
1789 deelde
deeldehet
hetlidlidCamus
Camusin in
Nationale
Vergaderingmede,
mede,
dede
Nationale
Vergadering
dat er
er een
een geheim
geheim register
register bestond
bestond van
vandedeverkwisting
verkwistingder
derstaatsgelden
staatsgeldendoor
doorhet
hetHof,
Hof,
dat
register den naam
naam van
van:: «Le
«Le livre
Iivre rouge»
rouge» droeg,
droeg.waarop
waaropde
deVergadering
Vergaderingbesloot,
besloot.
welk register
het zou
zou worden
worden gepubliceerd.
gepubliceerd. De
DeMinister
Ministervan
vanFinanciën
FinanciënNecker
Neckertrachtte
trachtte tetever
ver,
dat het
geefs de
de uitvoering
uitvoering van
van het
hetbesluit
besluittetevoorkomen.
voorkomen. Toen
Toenhet
hetininApril
April1790
1790inindruk
druk
geefs
den inhoud
inhoud kennis
kennis nam,
nam, stak
stak een
eenstorm
storm in
inden
denlande
landeop.
op. Het
Het
verscheen en
men van
van den
verscheen
en men
een der
derkrachtigste
krachtigste hef
hefboomen
geworden tot
tot omverwerping
omverwerping van
van de
demonarchie,
monarchie, en
en
is een
boomen geworden
1792-1794 schreef
schreef een
een rooden
roodencommentaar
commentaar op
ophet
hetroode
roodeboek
boekvan
van
terrorisme van
het terrorisme
van 1792-1794
1790. Joh. Scherr.
Scherr. Menschliche
MenschlicheTragikomiklie.
Tragikomödie. «Das
«Dasrothe
rotheBuch»
Buch»6"
6"Band.
Band.Leipzig
Leipzig1899.
1899.
1790.
3. Prof.
Prof. Qr.
Or. P.
P. J.J.Blok.
Blok.(rGeschiedenis
«Geschiedenis van
van het
hetNederlandsche
Nederlandsche Volk.»
Volk.» Deel
Deel VI.
VI.
174<J,» blz.
blz.169.
169.
V. «Regentschap
«Regentschap en
enburgerij
burgerij omstreeks
omstreeks 1740,»
Hoofdstuk V.
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zijn zalig
zalig lot,
lot,hoe
hoeklein,
klein,om
omgeen
geenkoningskroon
koningskroon
heeten, die
die zijn
Derust
rusten
enveiligheid
veiligheidten
tenplaften
plattenlande
landewerd
werdbij
bij
zou geven.i
geven.» De
zou
de afwezigheid
afwezigheid van
vanalle
alleoorlogsgerucht
oorlogsgeruchtniet
nietgestoord
gestoord;
water~
; water,
vloeden
en veeziekten
veeziektenmochten
mochtenzijne
zijnevooruitzichten
vooruitzichtentijdelijk
tijdelijk
vloeden en
verduisteren, afpersingen
baljuwen en
en schouten
schouten mochten
mochten
verduisteren,
afpersingen van
van baljuwen
hem een
een oogenblik
oogenblikhet
hetleven
levenzuur
zuur
maken,
heerlijkerechten
rechtenen
en
hem
maken,
heerlijke
tienden van
van allerlei
allerlei aard
aard hem
hem nu
nu en
endan
danherinneren
herinneren aan
aan zijn
zijn
tienden
alge~
afhankelijkheid
machtigen landheer,
landheer, over
over het
het alge,
af hankelijkheid van
van den machtigen
het lot
lotvan
vanamelker»
«melker»en
enaveenman»
«veenman»niet
niettetebetreuren.»
betreuren.»
meen was het
En waar
waar wij
wij even
eventetevoren
vorendoor
doordenzelfden
denzelfdenschrijver
schrijver den
den
En
«soberen ambagtsman»
ambagtsman» zagen
zagen uitbeelden
uitbeelden als
als geheel
geheelafhankelijk,
afhankelijk,
((soberen
staatsburgerlijk
een eentonig
eentonig
staatsburgerlijkonmondig,
onmondig,slecht
slecht behuisd,
behuisd, en
en een
zwoegend
bestaan leidende,
leidende, daar
daar vernamen
vernamen we toch
toch niet
niet van
van
zwoegend bestaan
ellende
en gebrek.
gebrek.
ellende en
Overigens
is er
er een
eenwelyarende
welvarendeburgerij.
burgerij.cKalme
«Kalmerust»,
rust»,zegt
zegt
Overigens is
«de rust
rustvan
vanden
denrentenier,
rentenier, den
denkoopman,
koopman, den
den
Prof.
Blok, '1 ((de
Prof. Blok,
fabrikant,
het droge
droge heeft
heeft en
en leeft
leeft van
van de
de
fabrikant,die
die zijn
zijn koetjes
koetjes op
op het
rente der
der nederlandsche
nederlandsche stedelijke
stedelijkeleeningen
leeningenen
enstaatsobligatien
staatsobligatien
rente
hetalgemeene
algemeenekarakter
karakter van
van de
dehollandsche
hollandscheburger,
burger-— dat
dat isishet
maatschappij
Het gansche
gansche leven
leven wijst
wijst op
op een
een hoogen
hoogen
maatschappij dier
dier dagen.
dagen. Het
spreektvan
vantevredenheid
tevredenheidmet
met
trap
welvaart, die
diebereikt
bereiktis,is,spreekt
trap van welvaart,
bereikte, van
van gemoedelijke
gemoedelijke kalme
kalme vermaken,
vermaken, van
van lust
lust om
om
het bereikte,
te behouden
bt!houden wat
watwas
wasverkregen
verkregen zonder
zonder al
al tetegroote
grooteneiging
neiging
te
om
zich nog
nog verder
verder in
intetespannen
spannen. ...
om zich
. .x.»
Later geraakten
geraakten handel
handel en
en scheepvaart,
scheepvaart, doch
dochvooral
vooralde
denijver,
nijver$
Later
heid, door
door verschillende
verschillende oorzaken,
oorzaken, ininminder
minder gunstigen
gunstigen toe,
toeheid,
stand.
schatte Van de
de Spiegel,
Spiegel,toen
toennog
nograadpensionaris
raadpensionaris
stand. Toch schatte
van
Zeeland, in
in1782
1782het
hethier
hiertetelande
landeopgespaarde
opgespaardekapitaal
kapitaal
van Zeeland,
nog op
op 11milliard
milliardgulden
gulden11 2
Welk een
een verschil
verschil ook
ook inindede
toestandenaan
aande
deweder,
weder~
Welk
toestanden
zijdsche Hoven
Hoven!!
zijdsche
De markiezin
markiezin de
de Pompadour
Pompadour(alias
(alias:: Jeanne
J eanne Antoinette
Poisson,
De
Antoinette Poisson,
zede~
van den
den belastingspachter
belastingspachter d'Etiolles,)
d'Etiolles,) die
dieaan
aanhet
hetzede,
vrouw van
lijk diep
diep gezonken
gezonken Hof
Hofvan
vanLodewijk
LodewijkXV,
XV,
gedurende1919jaren
jaren
lijk
gedurende
de rol
rol van
van «maitresse
«maîtresse en
entitre»
titre»vervulde,
vervulde,heeft
heeftgedurende
gedurende dien
dien
tijd voor
voor haar
haar persoon
persoonverbruikt
verbruiktenenmitsdien
mitsdienaan
aanhet
hetFransche
Fransche
tijd
volk gekost,
gekost, een
eenbedrag
bedragvan
van36.924.140
36.924.140livres
livres!! Haar
Haar opvolgster
opvolgster
Jeanne Becu,
Becu, later
later bekend
gravin Dubarry,
de 55
Jeanne
bekend als
als gravin
Dubarry, heeft
heeft in
in de
1.
Prof. Dr.
Dr. P.
P. J.J. Blok.
Blok.Geschiedenis
Geschiedenis van
van het
hetNederlandsche
Nederlandsche volk.
volk. Deel
DeelVI.
VI.
1. Prof.
177.
blz. 177.
Groningen 1904 blz.

2. Als boven,
blz. 366.
boven, blz.

PRINS WILLEM
WILLEM V.

157

jaren
haar maitresseschap
maîtresseschap (tot den
den dood
dood van
van Lodewijk
Lodewijk XV
jaren van haar
in
1774) aan
aan Frankrijk
Frankrijk gekost
gekost 12.459.529
12.459.529 livres.
livres. 1
in 1774)
De beide
beide broeders
broeders van
van Koning
Koning Lodewijk
Lodewijk XVI,
XVI,genoten
genotenals
als
prinsen
zamen jaarlijks
jaarlijks 8.240.000
dien tijd
tijd
prinsen te
te zamen
8.240.000 livres,
livres, een
een voor dien
zeer belangrijke
apanage. Maar
Maar zij
zij kwamen
kwamen er
er lang
lang niet
nietmede
mede
zeer
belangrijke apanage.
toe.
Volgens
het
roode
boek
had
Artois,
alleen
gedurende
toe. Volgens het roode boek had Artois, alleen gedurende
Calonne's
ministerschap, behalve
behalve zijn
zijn gewone
gewone inkomen,
inkomen, niet
niet
Calonne's ministerschap,
minder
dan 14.550.000
14.550.000 livres
livres uit
uit de
destaatskas
staatskas getrokken,
getrokken, om
om
minder dan
zijne
schulden te betalen.
betalen. De
De Graaf
Graaf van
van Provence
Provence genoot
genoot in
in
zijne schulden
denzelfden tijd,
tijd, behalve
nog13.824.000
13.824.000
denzelfden
behalve zijn
zijn gewoon
gewooninkomen,
inkomen,nog
livres
uit die
die kas12
kas I 2
livres uit
En hoeveel
En
hoeveel ging
gingererniet
nietaan
aandedetallo6ze
talloózegunstelingen
gunstelingenvan
van
het
HoflHet
Het
aangehaaldeboek
boekvan
vanScherr
Scherrbevat
bevatdaarover
daarover
het Hofl
aangehaalde
verbazenwekkende gegevens.
verbazenwekkende
gegevens.
De staat
staat der
der uitgaven
uitgaven voor
voorKoning
KoningenenKoningin
Koninginpersoonlijk
persoonlijk
werd
1789 tot
tot25
25millioen
millioenlivres
livresjaarlijks
jaarlijks beperkt.
werd in 1789
beperkt. 2
En
En hoe was
was het
het nu
nugesteld
gesteldaan
aanhet
hetstadhouderlijke
stadhouderlijke Hof
Hofin
in
de Republiek
?
Republiek?
Het Hof
Hofder
der Oranjes
Oranjes stond
stond zedelijk
zedelijk zeer
zeer hoog.
hoog. 3
de Memorie
Memorie van
vanRaden
RadenenenRekenmeesters
Rekenmeesters der
derErf,
Erf.
Uit de
vanden
denPrinse
Prinsevan
vanOranje,
Oranje,ingediend
ingediendaan
aande
deFransche
Fransche
goederen van
Representanten, den
9den Februari
hunne last,
last~
Representanten,
den 9den
Februari1795,
1795, ingevolge hunne
geving van
van 10
10 Pluviose
Pluviose van
van het
hetjaar
jaar III
111der
derFransche
Fransche Repu,
Repu~
geving
blijkt, dat
datde
deStadhouder,
Stadhouder,uit
uithoofde
hoofdevan
vande
debedieningen
bedieningen
bliek, blijkt,
aan Hem
Hem opgedragen,
opgedragen, een
eentotaal
totaalbedrag
bedragaan
aan inkomsten
inkomsten van
van
aan
Hieronderwas
was
den Staat
Staat genoot
genoot van
van bijna
bijna f f340.000
340.000per
perjaar.
jaar. Hieronder
den
Opperbewind.
echter begrepen
begrepen eene
eene jaarlijksche
jaarlijksche uitkeering
uitkeering als
als Opperbewind,
echter
hebber van
van de
en W.
W. I.I.Compagniën
Compagniën fà 19528.—
f 19528.-welke
welke
hebber
de O. en
in de
de laatste
laatste jaren
jaren van
van zijn
zijn bestuur
bestuur door
door den
den Vorst begeerd
noch genoten
genoten werd.
werd. 4
noch
Volgens het
het gebruik
gebruik in
in die
die dagen
dagen was
wasbovendien
bovendien aan
aan den
den
Volgens
Prins
H. D.
D.doopplechtigheid
doopplechtigheid door
doorde
deAlgemeene
AlgemeeneStaten
Staten
Prins bij
bij H.
en door
door die
dieder
derGewesten,
Gewesten,alsmede
alsmededoor
dooreenige
eenigesteden
stedeneen
een
en
of zg.
zg. pillegift
pillegiftgeschonken,
geschonken,tot
toteen
eengezamenlijk
gezamenlijkbedrag
bedrag
lijfrente of
lijfrente
1.
1. Joh. Scherr.
Sçherr. Menschliche
Mensçhlkhe Tragikomiidie.
Tragikomödie. 60r Band.
Band. Das
Das rothe
rothe Buch.
Buçh. Als bron
bron
voor zijne opgaven omtrent
omtrent de
de gemelde
gemelde kosten
kosten der
der maitressen,
maîtressen, noemt
noemt Scherr:
Sçherr: mCuriosités
«Curiosités
historiquesv
Ie Roi (Paris 1864),
1864), die, zoo
zoodeelt
deeltS.S.mede,
mede,getrokken
getrokkenzijn
zijnuit
uit mauthen:
«authen,
historiques» van le
tisçhen Dokumente,
Dokumente, welche
wekhe le
Ie Roi neuerlich
neuerlkh in franzbsischen
französisçhen Archiven
Arçhiven aufgefunden.»
aufgefunden.»
tischen
2. Joh. Scherr.
Sçherr. Menschliche
Mensçhliçhe Tragikom6die.
Tragikomödie. Band
Band VI. %Das
«Das rothe
Buçh.»
rothe Buch.»
3. Dr. JJohanna
ohanna W.
W. A.
A. Naber, %Prinses
«Prinses Wilhelmina,
Wilhelmina, Gemalin
Gemalin van
van Willem
Willem V
van Oranje.v
Oranje.» Amst. 1908,
1908, blz. 142.
Prins van
4. Cornelis
Corne1is van
van der
der Aa.
Aa. Geschiedenis
Gesçhiedenis van
van den
den jongst,geeindigden
jongst.geeindigden oorlog,
oorlog, tot op
op
het
bet sluiten
sluiten van
van den
den vrede
vrede te
te Amiëns. Deel III,
UI, Amsterdam
Amsterdam 1803,
1803, blz. 309-317.
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van
35.800. terwijl
K. H.
H.dedePrinses
Prinses na
na de
de vol,
volvan ff 35.800.
terwijl aan
aan H.
H. K.
trekking van
het huwelijk,
huwelijk, bij
bij Hare
Hare komst
komst hier
hier tetelande
lande door
door
trekking
van het
de
Staten van
van Holland,
Holland,een
eenlijfrentebrief
lijfrentebriefteteHaren
Haren behoeve
behoeve
de Staten
werd
overhandigd, ten
ten bedrage
bedrage van
van f f20.000
20.000's'sjaars.
jaars.
werd overhandigd,
Zelfs
al wilde
wilde men
mendeze
dezebedragen
bedragenvoegen
voegenbij
bijdedeambtelijke
ambtelijke
Zelfs al
inkomsten
van den
denStadhouder,
Stadhouder,dan
danzou
zouhet
hettotaal
totaalbedrag
bedragtoch
toch
inkomsten van
beneden de
de 44ton
ton's 'sjaars
jaarsblijven
blijvenII
nog beneden
Dat de
de Prins,
Prins,evenals
evenalswijlen
wijlenZijn
ZijnDoorluchtige
Doorluchtige Vader
Vader in
in
Dat
staat
eene «inderdaad
«inderdaad koninklijke
koninklijke hofhouding»
hofhouding»tetevoeren,
voeren,
staat was eene
dankte Z. H.
H. voornamelijk
voornamelijk aan
aan het
het particuliere
particuliere bezit
bezit van
van uit,
uitdankte
gestrekte goederen,
hier te
te lande
landeals
alsininDuitschland,
Duitschland,welk
welk
gestrekte
goederen, zoo hier
door het
hetuitsterven
uitsterven van
van de
de nevenliniën
nevenliniën van
van het
het Nassausche
Nassausche
bezit door
Huis allengs
allengs aanzienlijk
aanzienlijk was
was vergroot
vergroot geworden.
geworden.
Merkwaardig
de woorden
woorden van
vanSchenck
Schenck in
in zijne
zijne
Merkwaardigzijn
zijn ook
ook de
biographie
V:: 11
biographie van
van Prins
Prins Willem
Willem V
«Deze Vorst,
die eigenlijk
eigenlijk van
van den
den Staat
Staat weinig
weinig ofofniets.
niets. 2
Vorst, die
betrok, doch integendeel
integendeel de
debelangrijke
belangrijkeopbrengsten
opbrengstenvan
vanzijne
zijne
betrok,
goederen in
in den
goederen
den Staat
Staat verteerde,
verteerde, Hij,
Hij, die
die in
in den
den Haag
Haagjaar,
jaarlijks wel
wel meer
meer dan
daneen
eenmillioen
millioengulden
guldenonder
onderdedemenschen
menschen
lijks
bracht,
dearmen
armenininhet
hetgeheele
geheeleland
landondersteunde,
ondersteunde, hij
hij
bracht, die
die de
de wetenschappen
wetenschappen zoo
zoo zeer
zeerbevorderde,
bevorderde, die
dieden
denhandel
handeler
er
die de
op wilde
wilde helpen,
helpen, die
diezich
zichzooveel
zooveelmoeite
moeiteheeft
heeft gegeven
gegeven om
om
op
den
Staat tegen
tegen buitenlandsch
buitenlandsch geweld te
te beschermen,
beschermen, hij
hij zou
zou
den Staat
nu als
als hoofdoorzaak
hoofdoorzaakvan
vanhet
hetverval
vervalworden
wordenbeschouwd,
beschouwd,waarin
waarin
het land
land scheen
scheen te
te verzinken.»
verzinken.»
Waarlijk,
wanneer we
we de
deoorzaken
oorzakenvergelijken,
vergelijken, welke
welke tot
tot
Waarlijk, wanneer
de
revolutie in
in Frankrijk
Frankrijk met
met die
die welke
welke tot
tot de
detroebelen
troebelen en
en
de revolutie
de omwenteling
omwenteling in
in de
deRepubliek
Republiekder
derVereenigde
VereenigdeNederlanden
Nederlanden
aanleiding
dan komen
komen we
we tot
tot de
de slotsom,
slotsom,
aanleiding hebben
hebben gegeven,
gegeven, dan
dat
de ellende
ellendedes
desvolks
volksenen
maatschappelijkemisstanden
misstanden
dat de
de de
maatschappelijke
in het
het eerstgenoemde
eerstgenoemdeland
landeen
eenoneindig
oneindigbelangrijker
belangrijkerrol
rol hebben
hebben
gespeeld dan
dan in
in het
hettweede.
tweede.Hier
Hierwaren
waren het
het veeleer
veeleer de
de ge,
gegespeeld
breken van
van de
deverouderde
verouderderegeeringsmachine,
regeeringsmachine, de
de drang
drang van
van
breken
een
belangrijk volksdeel
volksdeelnaar
naarmeer
meerstaatsburgerlijke
staatsburgerlijkerechten,
rechten,
een belangrijk
en
tusschen
dat
alles
door,
de
woelingen
der
oude
staatsge.
en tusschen dat alles door, de woelingen der oude staatsge,
zinde
partij, welke
welke het
het einde
eindevan
vanhet
het«ancien
«ancienrégime»
régime» voor,
voorzinde partij,
bereidden,
met behulp
behulp van
vanvreemde
vreemdekrachten,
krachten,ten
tengevolge
gevolge
bereidden, en, met
hadden.
1.
G. F.
F. Schenck. Wilhelm
Wilhelm der
der Fiinfte,
Fünfte. Prinz
Prinz von
vonOraniën.
Oraniën.Stuftgart,
Stuttgart.1854,
1854.blz.
blz.58.
58.
1. W. G.
2.
Dit
laatste
is.
blijkens
het
voorafgaande.
niet
juist.
al
moge
het
ambtelijke
het voorafgaande, niet juist, al moge het
2. Dit laatste is,
inkomen
den Prins
Prins voor
voor een
een Vorst
Vorst niet
niet groot
grootgeweest
geweestzijn.
zijn.
inkomen van
van den
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Hoezeer zou
zou ons later
Hoezeer
later die
die «vreemde
berouwen!
cvreemde hulp» berouwen
Wanneer we de
Wanneer
de geschiedboeken
geschiedboeken opslaan,
opslaan, dari
leeren we
dati leeren
Prins Willem
Willem V
Prins
een zeer
zeer goedhartig
goedhartig en welmeenend
V kennen
kennen als een
man,
en weinig
weinigzelfstandig
zelfstandigvan
vanaard,
aard,misschien
misschien niet
niet
man, toegevend
toegevend en
altijd
verstandig en beredeneerd,
beredeneerd, doch
doch met
met de
de beste
beste bedoe,
bedoealtijd verstandig
bezield, het vaderland
lingen bezield,
vaderland innig liefhebbende
liefhebbende en
en het
het geluk
geluk
van zijn
van
zijn volk begeerende.
Hij
was intellectueel
intellectueel zeer
zeer goed ontwikkeld
ontwikkeld en
en had
had een
een uit.
Hij was
uit,
muntend
ontbrak den Prins
Prins geenzins aan kundig.
muntend geheugen. «Het
«Het ontbrak
kundig,
heden,» zegt
Prof. Fruin,
«maar aan talenten;
wist meer
meer
zegt Prof.
Fruin, «maar
talenten ; Hij
Hij wist
dan noodig was,
maar hij
hij kon
kon niet
niethandelen.
handelen. Hij
Hij was
was niet
niet
was, maar
berekend zelf
zelf te
berekend
te regeeren, en
hij
was
ijverzuchtig
jegens
een
en hij was ijverzuchtig jegens een
ieder
hem wilde
wilde helpen»
ieder die
die hem
helpenz '•1.
Zijn
aan zelfstandigheid
zelfstandigheid was
dubbel te
te betreuren
betreuren in
in
Zijn gemis
gemis aan
was dubbel
een tijd
een
tijd waarin
waarin aan
aan zulke
zulkeernstige
ernstige moeielijkheden het
het hoofd
moest worden geboden, zoovele verouderde instellingen dringend
herziening eischten.
De Prins
Prins was
waseen
eenoprecht
oprechtChristen,
Christen,edel
edelvan
vandenkwijze,
denkwijze,
vriendelijk
jegens
minderen,
milddadig
voor
de
armen,
in eigen
eigen
vriendelijk
minderen, milddadig voor de armen, in
gesteld.
kring hoogst
hoogst welwillend en omgekeerd op welwillendheid
welwillendheid gesteld.
Hij
Hij was
was in staat
staat de
de beste
beste Grieksche,
Latijnsche, Engelsche,
Engelsche,
Grieksche, Latijnsche,
Fransche, en Duitsche auteurs
en die
die talen
talen
auteurs met vrucht te lezen, en
vaardig
vaardig te spreken
spreken 2.2. Daarbij
Daarbij werkte hij
hij lang
lang en
en onvermoeid
onvermoeid 2,
al moet
moet worden erkend,
erkend, dat
dat hij
hij een
eenvoorkeur
voorkeur toonde
toonde voor
voor
détails, zoodat de hoofdzaken
hoofdzaken niet
niet immer
immer tot
tot hun
hun recht
recht kwamen.
kwamen.
De Prins
Prins was
was een
een groot
groot kunstminnaar en
en wist
wist de
de beste
beste
Haag tetelokken
lokkendoor
doorhet
het
kunstenaars van
dagen naar
naar den
den Haag
kunstenaars
van die
die dagen
doen van
van bestellingen.
bestellingen. Hij
Hij was
wasdaarbij,
daarbij, evenals
evenals zijne Moeder,
Prinses Anna
Anna van
van Engeland,
Engeland, een
een groot
groot liefhebber
liefhebber van
van goede
goede
Prinses
muziek. 33
Mej. Naber deelt
deelt ons
ons tevens
tevensmede,
mede,dat
dathet
hethuwelijk
huwelijk van
van
Prins
K. H.
H. Prinses
Prinses Wilhelmina van Pruisen,
Pruisen,
Prins Willem
Willem V met H.
H. K.
het getuigenis
getuigenis van
van hun
huneigen
eigendochter,
dochter,Prinses
PrinsesLouise,
Louise,
volgens het
eene
eene gelukkige verbintenis
verbintenis geweest
geweestis,is,alsook
alsookdat
datde
dePrins
Prins voor
voor
zijne
zijne kinderen
kinderen een
een teeder
tee der liefhebbend vader
vader was
was 4.4.
Zijne vele deugden
deugden konden
konden echter
echter het
het gemis
gemis aan
aan voldoende
voldoende
Zijne
1. Robert
Robert Fruin's.
Fruin's. Verspreide
Verspreide geschriften.
V De
Dejongelingsjaren
jongelingsjarenvan
vanGijsbert
Gijsbert
geschriften. Deel V
Karel
292.
Karel van Hogendorp,
Hogendorp, blz.
blz. 292.
2.
2. C.
C. van
van der
der Aa.
Aa. Geschiedenis
Geschiedenis van
het leven van
van Prins
Prins Willem
Willem V, Deel
Deel IV,
IV,
van het
blz.
blz. 644
644 en
en 645.
645.
3.
3. Dr.
Dr. Johanna
Johanna W.
W. A.
A. Naber.
Naber.Prinses
PrinsesWilhelmina.
Wilhelmina. Gemalin
Gemalin van
vanPrins
Prins Willem
WillemV,
V,
30 en
en 32.
32.
Prins van
van Oranje.
Oranje. blz.
blz. 30
Prins
4.
4. Als
Als voren,
voren, resp.
resp. blz.
blz. 20
20 en
en blz.
blz.138.
138.
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en wilskracht, voor een
een Vorst
Vorst in
in zoo
zoo fel
fel bewogen
bewogen
zelfstandigheid en
tijd dubbel
dubbel noodig,
noodig, niet
niet aanvullen
aanvullen ofofvergoeden.
vergoeden.
tijd
waar toch
toch dit
ditgemis
gemisaan
aanzelfvertrouwen
zelfvertrouwen;
wantdaarop
daarop
Van waar
; want
kwam
kwam het toch
toch eigenlijk
eigenlijk neer,
neer,ondanks
ondankshet
hetbezit
bezitvan
vanzulke
zulke
uitmuntende eigenschappen
en hart?
hart? Was
Wasdit
ditaan,
aanuitmuntende
eigenschappen van
van hoofd
hoofd en
kon de
de opvoeding
opvoeding ook
ookschuld
schuld hebben
hebben?
geboren, of kon
geboren,
?
Prof. Fruin
Fruin schreef
schreef in
in 1867
1867:1:cd3ilderdijk
«Bilderdijk wijt
wijt de
de onge,
onge.
Prof.
schiktheid van
den Erfstadhouder
Erfstadhouder aan
aan zijne
zijne opvoeding,
opvoeding, die
die
schiktheid
van den
zijn voogd,
voogd, den
denHertog
Hertogvan
vanBrunswijk—
Brunswijkopzettelijk door
opzeftelijk
door zijn
Wolfenbüttel, verkeerd
verkeerd zou
zou zijn
zijnaangelegd.
aangelegd.Niets
Nietsongerijmder
ongerijmder
Wolfenbiiftel,
dan deze
deze beschuldiging.»
beschuldiging.»
dan
Dr. Colenbrander
Colenbrander schreef
schreefinin1897
1897:
«Datzijne
zijne opvoeding
opvoeding
En Dr.
: «Dat
zoo gemaakt
gemaakt zou
zouhebben
hebbenwas
wasbijbijzijn
zijnleven
levenalaleen
een gemeen,
gemeen.
hem zoo
plaats geworden... Maar
Maar de
debewijzen
bewijzen dat
datvan
vanhem
hemiets
ietsanders
anders
plaats
maken geweest,
geweest,moeten
moetennog
nogaltijd
altijdbijgebracht
bijgebrachtworden
worden2.2.
ware te maken
Enkele jaren
jaren daarna
daarna (1901)
(1901) verscheen
verscheen door
door de
dezorg
zorgvan
van
Enkele
F. J.
J. L.1. Krimer
Krämer het
het IeIeDeel
Deelvan
vandedemerkwaardige
merkwaardige
Prof. Dr.
Dr. F.
Prof.
Jan van
van Hardenbroek
Hardenbroek3.3.
Gedenkschriften van Gijsbert
Gijsbert Jan
Gedenkschriften
In de
de Inleiding
Inleiding van
van dat
dat boek
boek leest
leest men
men van
van de
de hand
hand van
van
In
Prof.
((In een
Prof. '<rimer
Krämer: : «In
een helder
helder daglicht
daglicht treedt
treedt de
deheillooze
heillooze
invloed, dien
dien de
deHertog
Hertogvan
vanBrunswijk
Brunswijkop
ophet
hetkarakter
karakter van
van
invloed,
al niet
niet
Prins uitoefent,
uitoefent, wiens zelfstandigheid,
zelfstandigheid, van
van nature
nature toch
toch al
Prins
groot, geheel
geheel werd
werd gedood
gedood door
doordedeheerschzucht
heerschzuchtvan
van zijn
zijn
groot,
leidsman.
Deonweerstaanbare
onweerstaanbart! behoefte
behoefte alles
alles alleen
alleen en
en alles
alles zelf
zelf
leidsman. De
beslissenen
en teteregelen,
regelen,maar
maaraltijd
altijd zonder
zonder de
deverantwoording
verantwoording
te beslissen
debetreurenswaardige
betreurenswaardige karaktertrek,
karaktertrek, die
die uit
uitalles
alles
dragen, isis de
te dragen,
is opmerke,
opmerke.
spreekt wat
wat van
van den
den hertog
hertog wordt
wordt medegedeeld:
medegedeeld : het
het is
dezegslieden
zegslieden in
inde
de
lijk
dat in dit
dit opzicht
opzicht het
het oordeel
oordeel van
van alal de
lijk dat
neiging is
is de
dehertog
hertog
gedenkschriften
gedenkschrifteneensluidend
eensluidendis.is. Van
Van die
die neiging
is ook
ookPrins
PrinsWillem
\YlillemVVhethet
slachtoffergeworden,
geworden.en
en voor
voor
zelf,
zelf, is
slachtoffer
zij verderfelijk
verderfelijk geweest.
geweest.
land isis zij
het land
Wat den
den Prins
Prinsbetreft,
betreft, hij
hijkomt
komtinindedegedenkschriften
gedenkschriftenvoor
voor
als
een goedhartig
goedhartigbraaf
braafman,
man,zonder
zonderernstige
ernstigekarakterfouten,
karakterfouten,
als een
maar ook zonder
maar
zonder vastheid
vastheid van
van oordeel
oordeel en
enwil.
wil.Merkwaardig
Merkwaardig
zijn
deze opzichte
opzichte de
deGedenkschriften,
Gedenkschriften, omdat
omdat zij
zij aan
aan den
den
zijn te
te deze
eenen
kant al
al de
dezwakheden
zwakhedenvan
vanden
denstadhouder
stadhouderopenbarende,
openbarende,
eenen kant
aan
andere zijde
zijde een
een krachtig
krachtig getuigenis
getuigenis zijn
zijn tegen
tegen de
de
aan de andere
1.
Fruin's. Verspreide
geschriften. Deel
Deel VVaDe
«Dejongelingsjaren
jongelingsjarenvan
vanGijsbert
Gijsbert
Robert Fruin's.
Verspreide geschriften.
1. Robert
Karel
Hogendorp,» bld.
bid. 292.
292.
Karel van
van Hogendorp,»
2.
T. Colenbrander.
Colenbrander. De Patriottentijd.
Patriottentijd. Deel
blz. 78.
78.
Dr. H. T.
Deel II blz.
2. Dr.
3. Het tweede
tweede deel,
deel, mede
medeuitgegeven
uitgegevenenentoegelicht
toegelichtdoor
doorProf.
Prof.Dr.
Dr.Kamer,
Krämer,verscheen
verscheen
in
1903, het derde,
derde, uitgegeven
uitgegeven en
toegelicht door
door Dr.
Dr. A.
A. J.J. van
vander
derMeulen
Meuleninin1910.
1910.
in 1903,
en toegelicht
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lasteringen, die
omtrent den
den Prins
Prinsenenzijne
zijnelevenswijze
levenswijze zijn
Z1Jn
lasteringen,
die omtrent
verspreid
verspreid...
...»lO
lezingvan
vandedeGedenkschriften
Gedenkschriftenzelf
zelfvestigt
vestigtde
deovertuiging,
overtuiging,
De lezing
dat
dat Professor
Professor Krimer
Krämer in
indedevoren
vorenaangehaalde
aangehaalderegelen
regelen een
een
volkomen juiste
juiste conclusie
conclusie trekt
trekt uit
uitde
degetuigenissen
getuigenissen van
van tal
tal
volkomen
van hooggeplaatste
hooggeplaatste personen
personen uit die
die dagen.
dagen.
van
Herto&van
vanBrunswijk
Brunswijkbezat
bezateen
eenzeer
zeergroot
grootoverwicht
overwicht
De Herto4
over den
den Prins
Prins en
en deed
deed alles
alles om
om dat
dat tetebehouden.
behouden.
over
Die verhouding
verhouding kan
kan ons
onsslechts
slechtsweinig
weinigverbazen,
verbazen, als
als we
we
bedenken, dat
dat de
dePrins
Prins reeds
reeds op
op1111jarigen
jarigenleeftijd,
leeftijd, bij
bij den
den
bedenken,
van zijne
zijne Moeder
Moeder (zijn
(zijnVader
Vaderwas
wasreeds
reeds8 8jaren
jarenvroeger
vroeger
dood van
overleden) onder
onder de
de rechtstreeksche
rechtstreeksche voogdij
voogdij van
van den
den Hertog
Hertog
overleden)
kwam
staan,eneneen
eenbuigzaam,
buigzaam,zachtaardig
zachtaardigkarakter
karakterbezat.
bezat.
kwam tete staan,
«Volgt zijn
zijn mad»
raadlO waren
waren de
delaatste
laatstewoorden
woordenvan
vandedestervende
stervende
Moeder geweest,
geweest, op
opBrunswijk
Brunswijkwijzende.
wijzende. Was
Washet
hetwonder,
wonder,
Moeder
dat het gevoelige
gevoelige kind
kind nauwgezet
nauwgezet dien
dienraad
raad opvolgde,
opvolgde, en
en ook
ook
dat
als jongeling
jongeling en
en man
man aan
aan 's Hertog's oordeel groote
later als
nog later
waarde hechtte
hechtte?
waarde
?
Hoezeer den Hertog
Hertog van
van Brunswijk
Brunswijk de
de verdienste
verdienste niet
nietisis te
te
Hoezeer
ontzeggen dat hij
hij voor
voordedewetenschappelijke
wetenschappelijkeopleiding
opleidingvan
van
ontzeggen
den
Prins naar
naar behooren
behooren heeft gezorgd,
hij toch
toch tetekort
kort ge,
geden Prins
gezorgd, is hij
schoten
het aankweeken
aankweeken of
of bevorderen
bevorderen van
van sommige
sommige voor
voor
schoten in het
wij zeker
zeker
den jongen Vorst
Vorst onmisbare
onmisbare hoedanigheden,
hoedanigheden, al
al zullen
zullen wij
Hetkan
kanen
enmag
mag
niet beweren
beweren dat
dat zulke
zulkeopzettelijk
opzettelijkgeschied
geschiedis.
is.Het
niet
den opvoeder
opvoeder niet
nietontgaan
ontgaanzijn,
zijn,dat
datdedejonge
jongePrins
Prinseen
eenzekeren
zekeren
natuurlijken schroom bezat om zelfstandig
zelfstandig te handelen.
handelen. Het
Het was
was
natuurlijken
doordoeltreffende
doeltreffende
zijn
plicht geweest daartegen
daartegen te waken
waken en
en door
zijn plicht
het zelfvertrouwen
zelfvertrouwen en
en daarmede
daarmede de
dezelfstandigheid
zelfstandigheid en
en
leiding het
Datwas
wasnoodiger
noodigervoor
vooreen
eentoekomstig
toekomstig
den
wil tetesterken.
sterken.Dat
den wil
regeerend
dan de
de kennis
kennis van
van Grieksch
GriekschenenLatijn.
Latijn.
regeerend Vorst,
Vorst, dan
Hertog had
had er
erniet
niettoe
toemogen
mogenovergaan
overgaan met
met den
den toen
toen
De Hertog
nog slechts
slechts 18
18 jarigen
jarigen Prins
Prins de beruchte Acte van Consulentschap
Consulentschap
te sluiten.
sluiten. Kon
Kon door
door deze
deze acte
acte de
deHertog
Hertogop
opden
denPrins
Prinseen
een
te
hij werd
werd daarin
daarin tegelijker,
tegelijkerbelangrijken invloed blijven
bliiven uitoefenen,
uitoefenen, hij
tijd van
van alle
alleverantwoordelijkheid
verantwoordelijkheid deswege,
deswege,anders
anders dan
danaan
aan
tijd
den Prins
Prins zelven,
zou hij
hij bij
bij eventueel
eventueel
zelven, volkomen
volkomen ontheven.
ontheven. Zelfs zou
overlijden
den Prins
Prinstottotgeenerlei
geenerleiverantwoording
verantwoordingaan
aan
overlijden van
van den
erven, successeuren
successeuren of
ofrechtverkrijgenden
rechtverkrijgenden kunnen
kunnen worden
worden
diens erven,
verplicht
verplicht 1I
ziet het,
het, de
depositie
positievan
vanden
den
Hertogwas
wasaan
aanalle
allekanten
kanten
Men ziet
Hertog
«gedekt.» Hij
Hij was
was als
als 't ware
de niet
nietverantwoordelijke
verantwoordelijkealver,
alver«gedekt.»
ware de
ii.
II.
11
1i
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De argelooze
Minister. De
argelooze jonge
jonge Prins
Prins heeft
heeft in
in deze
deze
mogende Minister.
overeenkomst geen
kwaad gezien,
gezien, doch
doch er
er later
later alle
alle ellende
ellende
overeenkomst
geen kwaad
van ondervonden.
ondervonden. Zijn
Zijn leidsman
leidsmanhad
hadhem
hemdaarvoor
daarvoor moeten
moeten
van
sparen, had
had hem
hem op
opeigen
eigenbeenen
been enmoeten
moetenleeren
leerenstaan
staanen
engaan.
gaan.
sparen,
Van tweeën
tweeën een
een:: Of
Ofde
deHertog
Hertogwas
wasvan
vanoordeel
oordeel dat
dat de
de
Van
op eigen
eigenbeenen
beenenkon
konstaan,
staan,maar
maar dan
dan was
was het
het onzinnig
onzinnig
Prins niet op
en vooral
vooral onedel
onedel dedeverantwoordelijkheid
verantwoordelijkheid op
op den
dengeconsu,
geconsu.
en
leerden te
laden. Of
Of de
deHertog
Hertogwas
wasvan
van
eentegengesteld
tegengesteld
leerden
te laden.
een
gevoelen, maar
maar dan
dan was
wasdedegeheele
geheeleacte
actevan
vanconsulentschap
consulentschap
gevoelen,
een onding,
onding, dat
dat er
er slechts
slechts toe
toeleiden
leidenkon
konom
omaan
aan de
dehoogheid
hoogheid
een
van het
het gezag
gezag van
van den
denErfstadhouder
Erfstadhouder afbreuk
afbreuk te
te doen.
doen.
van
Edoch de
de Hertog
Hertog was
wasnu
nueenmaal
eenmaaltuk
tukop
opinvloed
invloeden
engezag.
gezag.
Edoch
Gedenkschriften van
van Van
VanHardenbroek
Hardenbroek getuigen
getuigendaarvan
daarvan
De Gedenkschriften
zoomenige
menigebladzijde,
bladzijde,ook
ookvan
vandedebedenkelijke
bedenkelijkemiddelen,
middelen,
op zoo
die de
deHertog
Hertogaanwendde
aanwendde om
om dien
dien invloed
invloed voor
voor zich
zich alkén
all één
die
behouden.
te behouden.
zou ons
ons tetever
vervoeren,
voeren, dat
datalles
alleshier
hiernader
nader ininhet
het halt
licht
Het zou
stellen. Toch
Toch willen
willen we
weuit
uitdedetallooze
talloozegetuigenissen
getuigenissenerereen
een
te stellen.
trouwen secretaris
secretaris van Zijne Hoogheid,
Hoogheid,
paar mededeelen van den trouwen
den
den ouden
ouden Baron
Baron de
de Larrey.
Larrey. Als
Als iemand
iemand op
op de
de hoogte
hoogte der
der
zaken kon
zijn, dan
dan was
was het
het wel
wel deze
deze man.
man.
zaken
kon zijn,
Op den
den2121Februari
Februari1779
1779verklaarde
verklaardede
deLarrey
Larreyaan
aan Baron
Baron van
van
Hardenbroek,
den schrijver
schrijver van
van het
hetzoo
zoobelangrijke
belangrijkedagboek
dagboek:
Hardenbroek, den
: 'I
«Dat
hertog de
de prins
prins sodanig
sodanigobsedeerde,
obsedeerde,observeerde
observeerde
den hertog
Q:Dat den
en
dagelijks innam,
innam, dat
dat niemant
niemant daer
daer genoegsaem
genoegsaem bij
bij konde
konde
en dagelijks
komen ...
komen...
Dat, omme
omme dat
datascendent
ascendenttetebehouden
behoudenen
enaan
aan elk
elk tetebeleften
beletten
sacri~
daer
voet hoegenaamt
hoegenaamt ininteteverkrijgen,
verkrijgen,alles
allessoude
soudesacri,
daer enige voet
fieren
wagen, tot
tot het
het welwesen
welwesen van
van 't land
inclusive».
land inclusive».
fieren en
en wagen,
En
op 30
30Maart
Maart 1780
1780vernemen
vernemen we,
we, via
via Van
VanHardenbroek,
Hardenbroek,
En op
mond: 2
uit denzelfden
denzelfden mond
«CC.... wanneer
Larrey's) toestandt beschouwde,
beschouwde,
wanneer sijne eijge (d.i. Larrey's)
niet nu, maer
maer sedert
sedert jaeren
jaeren herwaerts,
herwaerts, wat deboires
deboires niet
nietalalgehadt
gehadt
hadde,
lagen hem
hem niet
nietgelegt
gelegtwaren,
waren,wat
watklijnigheden,
klijnigheden,jae
jae
hadde, wat lagen
hardigheden
hij
niet
ondergaan
hadde,
alle
door
den
hertog,
hardigheden hij niet ondeigaan hadde, alle door den hertog,
dat dan seker
in 't beloop der saken moedeloos
seker ook al menigmael in
soude hebben
hebben moeten
moeten worden,
worden, dan,
dan, dat
datgeittacheerd
geättacheerd zijnde
zijnde aen
aen
de
prins, die
die niet
nietwillende
willendeverlaten,
verlaten, ook
ookdoor
doorSijn
Sijn Hoogheijdt
Hoogheijdt
de prins,
:

. .

1.
Gijsbert Jan
van Hardenbroek
Hardenbroek (1747-1787),
(1747-1787),uitgegeven
uitgegeven
Gedenkschriftenvan
van Gijsbert
Jan van
1. Gedenkschriften
Krämer. Deel
Deel II blz.
blz. 480.
480.
en
toegelicht door
en toegelicht
door Dr.
Dr. F.
F. J.
J. 1.
L. Kamer.
2.
voren. Deel
1I blz.
blz. 79.
79.
Als voren.
Deel II
2. Als

PRINS WILLEM
WltLEM V.
V.

16~
163

wel
gek ent zijnde,
zijnde, jae,
jae, die
die sulks
sulksopenlijk
openlijkhadde
haddetetekennen
kennen
wel gekent
hem voor
vooreen
eentrouw
trouwvriend
vriendenenvoor
vooreen
eeneerlijk
eerlijkminister
minister
gegeven, hem
houdende,
hij dus
dus kwalijk
kwalijk soude
soude doen
doen niet
niet sooveel
sooveelmogelijk
mogelijk
houdende, hij
in sijn
sijn werk
werk te
te volharden
volharden ...
...
Dat ondertusschen de prins den hertog wel kende, ook dikwerf
sig op
op sijn
sijnstuk
stukaan
aanhem,
hem,Larry,
Larry,hadde
hadde geuit,
geuit, dan,
dan, dat
dat te
te swak
swak
van aert
aert was,
was, teteseer
seergewoon
gewoononder
onderden
denhertog
hertogsijn
sijndirectie
directie
van
te sijn,
sijn, daerenboven
daerenboven bij
bij een
eengeschrifte
geschrifte '1aan
aanhem,
hem,hertog,
hertog,yens
ver#
bonden was,
was, ook
ook door
doorH.
H.H.H.Mogende
Mogendebijbijdedeverkrijging
verkrijgingvan
van
bonden
de meerderjarigheijdt
meerderjarigheijdt gemelde hertog
hertog solemneel
solemneelen
enspeciaal
speciaalwas
was
versogt geworden,
geworden, den
den prins
prins met
metsijn
sijntrouwe
trouwe raad
raad tetewillen
willen
versogt
....
blijven
adsisteren etc
etc....
blijven adsisteren
Zulks
de prins
prins uit
uitgewoonte,
gewoonte,uit
uitreligieusheijdt,
religieusheijdt,en
enuit
uitaan,
aan$
Zulks de
aan sijn
sijngegeve
gegevewoordt,
woordt,hem,
hem,hertog,
hertog,blijft
blijftgeaftacheert,
geattacheert,
kleving aan
al ten
tenseven
sevenuuren
uurendagelijks
dagelijks komt
komt
die
de prins
prins 's morgens
morgens al
die de
onderhouden
sig genoegsaem
genoegsaem meester
meester van
van hem
hem maken...»
maken ... »
onderhouden en sig
Getuigenissen
zulke bevoegde
bevoegdemonden
monden—- enenhun
hunaantal
aantal
Getuigenissen uit zulke
in de
deGedenkschriften
Gedenkschriften groot
groot —
- zijn
zijn niet
niettetewraken.
wraken.
is in
Inderdaad,
zijn braaf
braaf gemoed en
enzijn
zijnnauwgezet
nauwgezet
Inderdaad, de Prins met zijn
geweten bleef
bleef den
denHertog
Hertogaanhangen
aanhangenenendiens
diensmisplaatsten
misplaatsten
geweten
invloed
ondergaanuit
uiteen
eenzekere
zekere0:religieusheijdt,»
«religieusheijdt,» zooals
zooalsLarrey
Larrey
invloed ondergaan
die beweegreden
beweegreden noemt,
noemt, uit
uit piéteit
piéteitnaast
naast gewoonte.
gewoonte. Hij
Hij zou
zou
die
zichzelven als
alseen
eensnoode
snoodeondankbaarheid,
ondankbaarheid,als
alseen
eenlaagheid
laagheid
het zichzelven
aangerekend hebben,
Hij dien
dien leidsman,
leidsman, dien
dientweeden
tweeden
aangerekend
hebben,als
als Hij
vader
zou
hebben
losgelaten.
De
Prins
heeft
den
Hertog
dan
vader zou hebben losgelaten. De Prins heeft den Hertog dan
ook
zoo lang
langmogelijk
mogelijk de
dehand
hand boven
boven het
hethoofd
hoofdgehouden,
gehouden,
ook zoo
hetgeen
deze, toen,
toen, ten
ten gevolge
gevolgevan
vanden
denalgemeenen
algemeenendrang
dranginin
hetgeen deze,
1782,
zijn rijk
rijk eindelijk
eindelijk uit
uitwas,
was,slecht
slechtbeloonde,
beloonde,door
doorzich
zich
1782, zijn
volgens de mededeelingen
mededeelingen van
van Baron de
de Larrey
Larrey van
van 99 en
en 11
11 Maart
Maart
1782, tegenover de
de Prinses
Prinsesernstig
ernstigover
overden
denPrins
Prinstetebeklagen
beklagen1J 2
Men moge
moge de
de gehechtheid
gehechtheid van
van den
den Prins
Prins aan,
aan, en
en zijn
zijn
Men
ontzag voor den Hertog, vooral om der gevolgen
wille, overdreven
overdreven
gevolgen wille,
of niet
nietwelgeplaatst
welgeplaatstachten,
achten,bevreemdend
bevreemdend zijn
zijn die
diegevoelens
gevoelens
in
het beloop
beloop van
van 's Prinsen
niet, en
en zij
zij leggen
leggen zelfs
zelfs een
een
Prinsen leven niet,
in het
eenigszins
aandoenlijk
getuigenis
af
van
zekere
kinderlijke
eenigszins aandoenlijk getuigenis van zekere kinderlijke
trouwhartigheid en dankbaarheid,
dankbaarheid, welke.
welke· geen
geen latere
latere invloeden
invloeden
trouwhartigheid
of omstandigheden
omstandigheden ooit hebben
hebben kunnen
kunnen doen
doenverdwijnen.
verdwijnen.
Het onbeperkte
onbeperkte vertrouwen
vertrouwen van
van den
den Prins
Prins in den
den Hertog
Hertog
1. Hier
Hier wordt
wordt de Acte
Acte van
vanConsulentschap
Consulentschap bedoeld.
bedoeld.
2.
Gedenkschriften van
399 en
en 406.
406.
2. Gedenkschriften
van Gijsbert
GijsbertJan
Janvan
van Hardenbroek.
Hardenbroek.Deel
Deel IV.
IV, blz. 399
Zie
ook D-eel
Deel I,
I. blz.
blz. 281.
281.
Zie ook
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had
intusschen voor
voor het
het stadhouderschap
stadhouderschap in
algemeen en
en
had intusschen
in het algemeen
den Prins
Prinszelven
zelvenininhet
hetbijzonder,
bijzonder.schromelijke
schromelijkegevolgen.
gevolgen.
voor den
Steeds
aanstichting van
van den
denvan
vanverantwoording
verantwoordingontheven
ontheven
Steeds op aanstichfing
Hertog handelende,
Hertog
handelende. kwam
kwam de critiek
critiek ten
ten slofte
slotte altijd
altijd op
op het
het
hoofd van
van den
den Prins
Prins alleen
alleenneer.
neer. Immers
Immers Hij
Hijwas
wasen
enbleef
bleefde
de
eenige
verantwoordelijke man.
alleen verdroot
verdroot deze
deze zeer
zeer
eenige verantwoordelijke
man. Niet
Niet alleen
ongezonde toestand
toestandin
inhooge
hoogemate
matede
denog
nogaltijd
altijdtalrijke
talrijke vrienden
vrienden
van den Prins,
van
Prins. maar
maar bovendien
bovendien wist
wist de
deaan
aanOranje
Oranjevijandige
vijandige
partij
handig gebruik
gebruik van
vantetemaken,
maken.om
omde
degemoederen
gemoederen
partij er
er een handig
tegen
den goedharfigen,
goedhartigen. doch
doch tetezwakken
zwakkenVorst
Vorstoptezeften,
optezetten.
tegen den
wat
maar al
gelukte. Het
Het kon
kon niet
nietanders,
anders. of,
of. onder
onder
wat maar
al te
te goed gelukte.
zulke
omstandigheden daalde
daalde het
het aanzien
aanzien van
van den
den Prins
Prins op
op
zulke omstandigheden
bedenkelijke wijze.
bij velen,
velen. die
dieHem
Hemvroeger
vroegerwelgezind
welgezind
bedenkelijke
wijze, ook bij
waren.
onverantwoordelijke drijven
drijven van
van de
deregentenparfij,
regentenpartij. de
de
Het onverantwoordelijke
baatzucht van Amsterdamsche
Amsterdamsche kooplieden
en het
het streven
streven om
om
baatzucht
kooplieden en
Erfstadhouder van zijn buitenlandschen steun te berooven,
berooven. 1
den Erfstadhouder
een en
en ander
ander ininhet
hetgeheim
geheimgeleid
geleidenen
aangemoedigd door
door
een
aangemoedigd
den
geslepen Franschen
Franschen gezant
la Vauguyon,
Vauguyon. hebben
hebben ons
ons
den geslepen
gezant de
de la
in
deallerlaatste
allerlaatste dagen
dagenvan
vanhet
hetjaar
jaar1780
1780den
dennoodloftigen
noodlottigen
in de
oorlog
met Engeland
Engeland op den
den hals
hals gehaald.
gehaald. Zij,
Zij. die
die ter
ter wille
wille
oorlog met
ofeigenbelang
eigenbelangdaartoe
daartoehebben
hebbenmedegewerkt,
medegewerkt. en
en
van partij,
partij. of
van
zeer goed
goedwisten
wistenofofalthans
althanskonden
kondenweten,
weten. in
inwelken
welken droe,
droe.
die zeer
onze middelen
middelenter
terzee
zeeen
entete land
land bevonden.
zich onze
toestana zich
bevonden,
vigen toestand
hebben daarmede een onvaderlandslievend bedrijf
bedrijf verricht.
verricht. Het
behoeft nauwelijks
nauwelijks gezegd,
gezegd. dat
dat de
de schuld
schuld van
van den
den onvoldoenden
onvoldoenden
toestand der
der strijdkrachten op den Prins werd geworpen. Geheel
Geheel
onrechte evenwel.
evenwel. Reeds
Reeds hiervoor
hiervoor werd
werdopgemerkt,
opgemerkt. dat
dat de
de
ten onrechte
Prins en
de Raad
Raad van
van State
State meermalen voorstellen
voorstellen hadden
hadden
Prins
en de
gedaan
verbetering in dien toestand
toestand te
brengen. die
echter
gedaan om verbetering
te brengen,
die echter
op den
denonwil
onwilofofde
delaksheid
laksheidvan
vandedegewesten
gewestenwaren
warenafgestuit.
afgestuit. 22
Maar daaraan
gedacht. alhans
alhans men
men deed
deed zoo.
zoo.
Maar
daaraan werd
werd niet
niet gedacht,
handel en
en scheepvaart,
scheepvaart. ten gevolge
gevolge van
van onvoldoende
onvoldoende
Toen handel
bescherming. zware
zware verliezen leden,
leden. klonken
klonken de
deverwijten
verwijten over
over
bescherming,
wanbeheer en verwaarloozing
verwaarloozing al
al luider
luider en
en luider.
luider. Een
Een voorstel
voorstel
wanbeheer
van Leiden
Leiden in
in dedeStaten
Statenvan
vanHolland
Hollandgedaan,
gedaan. om
om van
van den
den
van
Prins verantwoording te vorderen
vorderen van zijn
zijn beleid
beleid als
als Admiraal,
Admiraal.
Prins
Generaal
Generaal werd
werd aangenomen
aangenomen en
en had
had ten
ten gevolge.
gevolge, dat
dat Zijne
Zijne HoogHoog,
1.
T. Colenbrander. «De Patriotten
blz. 186.
Patrioften tijd.» Deel 1I blz.
1. Dr.
Dr. H. T.
2. Zie
hierover ook:
R. Kraijenboff
Schetsen.»
Leur, ClMilitair.historisçhe
«Militairshistorische Schetsen,»
Kraijenhoff van de Leur,
Zie hierover
ook: A. R.
2.
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reeds 10 dagen
dagen daarna
daarna (7 October
October 1782)
1782)eene
eeneomvangrijke
omvangrijke
heid reeds
Memorie aan H. Hoog
HoogMogenden
Mogendeninzond,
inzond,waarin
waarinHij
Hij aantoonde,
aantoonde,
Hem geenerlei
geenerleiverwijt
verwijt kon
kontreffen.
treffen. In
Inhet
hetalgemeene
algemeenetumult
tumult
dat Hem
zijne stem
stem echter
echter niet meer gehoord, en
en door
door hare
hare lijvigheid
lijvigheid
werd zijne
was de
de Memorie
Memorie niet
nietgeschikt,
geschikt, om
omeen
eenvooringenomen
vooringenomen publiek
publiek
Bovendienwerden
werdenererstedelijke
stedelijkeregee,
regeebedaren tetebrengen
brengen '•1. Bovendien
tot bedaren
ringen in Holland
Holland gevonden,
gevonden,die
diehun
hungezag
gezagen
enmacht
machtgebruikten
gebruikten
ringen
om de
deverspreiding
verspreiding van
van een
eenbeknopt
beknoptuiftreksel
uittreksel er
er van,
van, meer
meer
om
geschikt om
door het
het volk
volkteteworden
wordengelezen
gelezenenenbegrepen,
begrepen,tete
geschikt
om door
beletten
werden recht
rechten
enrede
rededoor
doorblinde
blindepartijdrift
partij drift
beleften2.2. Zoo werden
verkracht.
Reeds
sedert meerdere
meerdere jaren
de ontevredenheid
ontevredenheid zich
zich in
in
Reeds sedert
jaren had
had de
schotschriften
gegeven;; hun
hun aantal
aantal nam
nam toe,
toe,de
destemmen
stemmen
schotschriften lucht
lucht gegeven
werden dreigender en rauwer.
rauwer. Heftige
periodiekebladen
bladenvoegden
voegden
Heffige periodieke
zich bij
bij het
het algemeene
algemeene koor,
koor,en
ennadat
nadatdedeHertog
Hertogvan
vanBrunswijk
Brunswijk
zich
in Mei
Mei 1782,
1782, noodgedrongen
noodgedrongen en
en zoo
zoo het
het nog
nog heefte
heette «voor,
«voorzich in
loopig» had
had moeten
moeten terugtrekken,
terugtrekken, werd de
de Prins
Prins het
het uitsluitend
uitsluitend
doelwit van
van de
de grofste
grofstebeleedigingen
beleedigingenen
enlasteringen.
lasteringen.Een
Eenhonderd,
honderddoelwit
voudig koor
koor van
van schimp,
schimp- en
en scheldwoorden,
scheldwoorden,van
vanverdachtmaking
verdachtmaking
voudig
en miskenning, yan
van hoon en spot deed zich hooren. Bezadigdheid
en
verstand schenen
schenen onder
onder dit
ditonzinnige
onzinnige rumoer
rumoer voor
voor goed
goed
en verstand
den loop
looptetezijn
zijngegaan.
gegaan.Aan
Aanbestrijding
bestrijding en
enverweer
verweer van
van
op den
zijde der
derOranjepartij,
Oranjepartij, dikwerf
dikwerfeven
evenkras
kras en
enheftig,
heftig, ontbrak
ontbrak
de zijde
baten?
het
wel niet,
niet, maar
maar wat
wat kon
kon het
hetbaten
het wel
?
alleen werd
werd den
denPrins
Prinshet
hetongelukkige
ongelukkigeverloop
verloop van
van
Niet alleen
den
oorlog
verweten,
maar
men
durfde
Hem
zelfs
van
een
den oorlog verweten, maar men durfde Hem zelfs van een
verradelijk heulen
met den
den vijand
vijand tetebeschuldigen
beschuldigen3.J.
verradelijk
heulen met
jaren later,
later, toen
toenPrinses
PrinsesWilhelmina
Wilhelmina als
als wetluwe
weduwe te
te
Nog jaren
Berlijn
gloeide Zij
Zijvan
vanverontwaarding,
verontwaarding,als
alsZij
Zij
Berlijn was
was gevestigd, gloeide
bedacht,
hoezeer in
in die
die dagen
dagen de
de bedoelingen
bedoelingenvan
vanharen
harenEchtge,
Echtgebedacht, hoezeer
J. Hoe
Hoeongerijmd
ongerijmddie
diebeschuldingen
beschuldingenwaren,
waren,
waren miskend
miskend 3.
noot waren
blijkt
daghelder uit de
de brieven
brieven van
van den
denPrins
Prinsaan
aanBaron
Baron
blijkt o.a.
o.a. daghelder
van Lijnden
Lijnden van
van Blifterswijk
Blitterswijk 4. Slechts
een paar
paar grepen
grepen willen
willen
van
Slechts een
we daaruit
daaruit doen.
doen.
1.
Colenbrander. De Patriottentijd.
Patriottentijd. Deel
blz. 243.
243.
1. Dr.
Dr. H. T. Colenbrander.
Deel I blz.
2. C.
van der
der Aa.
Aa. Geschiedenis
enz. van Prins
Prins Willem
Willem V.
V. Deel
Deel III,
UI,
C. van
Geschiedenis van
van het
het leven enz.
107.
blz. 107.
3. Joh. W.
W. A.
A.Naber.
Naher.Prinses
PrinsesWiLhelmina,
Wilhelmina,Gemalin
Gemalin van
van Willem
WillemV,
V,Prins
Prins van
van Oranje,
Oranje,
51.
blz. 51.
Werken, uitgegeven
uitgegeven door
door het
het Historisch
Historisch Genootschap
Genootschap te
te Utrecht.
Utrecht. Derde
DerdeSerie
Serie
4. Werken,
4. Brieven
Brieven van
van Prins
Prins Willem
Wi11emVVaan
Baronvan
vanLijnden
lijndenvan
vanBlitterswijk.
Blitterswijk.Representant
Representant
No. 4.
No.
aan Baron
met vergunning
vergunning van
van H. K.
K. H.
H. de
dePrinses
Prinses von
von
van
den Eerste
Eerste Edele
Edele van
vanZeeland,
Zeeland, met
van den
Bas,Luit.Kolonel
Luit.Kolone1
Prinses der
der Nederlanden,
Nederlanden,uitgegeven
uitgegevenonder
ondertoezicht
toezichtvan
vanF.F.dedeBas,
Wied, Prinses
1903.
Huzaren. 's Gravenhage 1903.
der Huzaren.
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Op 25
25 April
April 1780
1780(8(8maanden
maandenvoor
voorden
denoorlog)
oorlog)sehreef
sehreefde
de
Prins:
Prins :
... Je
reste aa mon
mon Sisteme,
Sisteme, quil
quil faut
fauttacher
tacher de
deConserver
Conserver
«ex...
Je reste
l'Angleterre I,etetque
que
Republiquedoit
doitrester
rester
«la
Paix avec
avec l'Angleterre
«la Paix
la la
Republique
«Independante
Loi ni
ni dedelalaFrance
France ni
ni de
de
«Independanteetetnene Subir
Subirlala Loi
«I'Espagne, ni
l'Angleterre, mais
mais agir
agir Selon que
que Ses
Ses Vrais
Vrais
«l'Espagne,
ni de l'Angleterre,
demandent». 2
Intrigues des
des Ambassadeurs
Ambassadeurs leIedemandenty.
«Interêts et non les Intrigues
In het
het advies
adviesvan
vanden
den
Prins
betreffendededealliantie
alliantiemet
met
In
Prins
betreffende
October1780
17803.3.
Rusland, behoorende
behoorende bij
bij den
den brief
briefvan
van2424October
Rusland,
lezen we
we::
zij verre
verre van
vanmij
mijtetewillen
willenjustificeeren
justificeerende
debehandeling,
behandeling,
«Het zij
«welke
die Kroon
Kroon(Engeland)
(Engeland)zedert
zedertverscheide
verscheidejaaren
jaaren met
met
«welke die
«Onze Republicq
Republicq gehouden
gehouden heeft,
heeft, maar
maar hoe
hoe onbezonnen
onbezonnen en
en
«Onze
«hoe irregulierder
handelwijze is,
is,hoe
hoemeer
meerisishet
hetnodig,
nodig,
0:hoe
irregulierder hunne handelwijze
«dat met
met voorsichtigheid
voorsichtigheid &.
Cauteeledoor
doordeze
dezeStaat
Staatwerde
werde
«dat
Cauteele
aan~
<tgehandelt, om alles
alles te
te vermijden,
vermijden, wat
wat tot
toteene
eenerupture
ruptureaan,
«gehandelt,
«leiding
geven kan,
kan, alvorens dat
datmen
mengepraepareert
gepraepareert
gedekt
«leiding geven
enengedekt
«is,
om aan
aan een
eenAanval
Aanvaltetekunnen
kunnenteegenstand
teegenstand
bieden»
«is, om
biedenz
4. i.
Op
16 December
December 1780
... me
Il me
Semble
quil
fauttacher
tacher
Op 16
1780«Il
Semble
quil
faut
memeTemps
TempsS'armer
S'armerComme
Co mme
«d'eviter
Guerre, mais
maisenenmeme
«d'eviter la Guerre,
EIle étoit
étoitinévitable
inévitable et
et par
par Mer
Meretetpar
parTerre.»
T erre.»s.5.
«Si Elle
Op
September 1782
1782 luidt
luidt het
het:: «Ou
«Ou aavoulu
voululalaGuerre.
Guerre.
Op 44September
«ElIe
montre qu autant
autant j'ai
j'ai été
été Contre
Contre
«Elle s'est faite;
faite ;ilil faut
fautque
que je
je montre
«la
Guerre,
autant
je
Cherche
pousser
les
Armements
afinde
de
«la Guerre, autant je Cherche pousser les Armements afin
«la
faire tourner
tourner aussi
aussi peu
peu mal
mal que
que possible.»
possible.» 6.
«la faire
De volkomen
volkomen zuiverheid
zuiverheid van
van 's Prinsen
zijn
Prinsen bedoelingen, zijn
en
groote belangstelling
belangstelling en
en werkzaamheid,
werkzaamheid, zijn
zijn toewijding
toewijding en
groote
offervaardigheid
best gekenschetst
gekenschetst in
inde
deVoorrede,
Voorrede,
offervaardigheidzijn
zijn het
het best
waarmede Prof.
Dr. Brill,
Brill, Bestuurslid
Bestuurslid van
van het
hetHistorisch
Historisch
waarmede
Prof. Dr.
Genootschap,
vorengenoemde uitgave
uitgave der
der Brieven
Brieven aan
aan
Genootschap, de
de vorengenoemde
Baron
van Lijnden
Lijnden van
van Blifterswijk,
Blitterswijk,bij
bij het
het publiek
publiekheeft
heeft inge,
ingeBaron van
waaruit we
we het
hetvolgende
volgendeovernemen
overnemen::
leid, waaruit
«Immers leveren
deze
Brieven
eenebelangrijke
belangrijke bijdrage
bijdrage tot
tot
leveren
Brieven eene
kennis van
van Hollands
Hollandslaatsten
laatstenStadhouder
Stadhouderen
entot
toteen
eenjuister
juister
de kennis
1.
Terecht beseffende.
oorlog met
metEngeland
Engelandvoor
voor
1. Terecht
beseffende, welke
welke noodlottige
noodlottige gevolgen
gevolgen een oorlog
de Republiek
Republiek na
na zich
zichzou
zousleepen,
sleepen.heeft
heeft
Prins
lang
mogelijkgetracht
getrachteen
een
de
de de
Prins
zoozoo
lang
mogelijk
vredebreuk te voorkomen.
voorkomen.
vredebreuk
35.
2. blz. 35.
3. blz. 41.
41.
cursiveeren.
4. Wij cursiveeren.
5. blz. 47.
47.
5.
6. blz.
blz. 84.
84.
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dan hem
beoordeeling, dan
hem gemeenlijk ten
deel valt.
valt. De
De vorst
vorst
ten deel
onvermoeiden
en ijver
ijver;; van alles neemt
neemt hij
hij nauwbetoont hier
hier een
een onvermoeid
nauw,
keurig kennis
keurig
kennis;; hij
willekeur, na overleg met
met den
den
hij beslist zonder willekeur,
bevoegden raadsman
bevoegden
raadsman en met
met onderwerping
onderwerping van
van eigen
eigen meening
aan
beter gevoelen.
gevoelen. Hier
Hier laat
laat zich
zich Zijne
Zijne Hoogheid
Hoogheid in
in vol
vol
aan beter
vertrouwen
man, die
die eenstemmig met hem denkt
denkt;;
vertrouwen uit jegens een man,
niets
hetgeen in
in zijn
zijn hart
hart is,
is,behoeft
behoefthijhijteteontveinzen.
ontveinzen. En
En
niets van hetgeen
wat vernemen wij? Geene bedenkelijke
bedenkelijke ontwerpen of, slinksche
raadslagen, alles
oprechtheid en eenvoud.
eenvoud. Zelden
Zeldenlaat
laat de
de Prins
Prins
alles oprechtheid
gevoelig uit
zich eenigszins gevoelig
uit over
over de
de wantrouwende beperking
van zijn
zijn rechtmatig
rechtmatig gezag
gezag;; zonder zijn recht te
te verzaken,
verzaken, onderonder,
werpt
zich aan
aan den
den dwang.
dwang. Waar
Waar het
hetererop
opaan
aankomt,
komt, zoo
zoo
werpt hij
hij zich
mogelijk te
verhoeden, dat
dat de
de gansche krijgsmacht
mogelijk
te verhoeden,
krijgsmacht in handen
valle der
valle
der partij,
partij, die
die de
deProvincie
Provincie Holland
Holland overheerscht, legt
hij den
hij
den grootsten ijver
maar zonder
ijver aan
aan den
den dag, maar
zonder gewelddadige
bedoelingen te
verraden.....
...
bedoelingen
te verraden
Dan
(toen de
de Fransche
republikeinsche benden
benden de
de grenzen
grenzen
Dan (toen
Fransche republikeinsche
overschrijden) beraamt hij de verstandigste
dreigen te overschrijden)
verstandigste maatregelen
maatregelen
van tegenweer en
is bereid
bereid alles
alles ten
ten offer
offer te
te brengen tot
en is
behoud van
van het
het Vaderland.
Vaderland. Den
Den 22sten Februari 1793 schrijft
behoud
hij:: emik
««ik verklaar
hebben ten
ten dienste
dienste van
van mijn
mijn
hij
verklaar alles
alles over
over te
te hebben
behalve mijne eer
eer:: die wil noch
noch mag
mag ik
ik opofferen.h»
opofferen.»»
Vaderland, behalve
En toen
toen de
de vijand
vijand ininhet
hetland
landwas
wasgedrongen,
gedrongen,nadat
nadatde
destrijd
strijd
En
tegen hem
hem persoonlijk
persoonlijk gevoerd
gevoerd bleef,
bleef, schoot
schoot
tegen
gevoerd was
was en gevoerd
hem niets
niets anders
anders over,
over, dan
dan het
het land
landteteverlaten.
verlaten.
hem
plannen, van
van zoogenaamde
politiek
Van veruitziende plannen,
zoogenaamde hooge polifiek
en van
van geheime
geheime raadslagen, beraamd
beraamd met
'of andere
en
met de eene "of
Mogendheid, blijkt
blijkt in
in deze
dezebriefwisseling
briefwisseling niet,
niet, hoezeer
hoezeer zulks
zulks
Mogendheid,
geenszins bewijst,
bewijst, dat
dat zoodanige overleggingen
overleggingen niet
niet aan
aan
nog geenszins
het Hof
Hofofofinindiplomatieke
diplomatiekekringen
kringenhangende
hangendegeweest
geweest zijn.
zijn.
het
Hoe het
het zij,
zij, de slotsom
slotsom is,is,dat
datdedePrins
Prinsininallen
allen gevalle
gevalIe
Hoe
over het
het algemeen
algemeen onbillijk
onbillijk door tijdgenoot
tijdgenoot en
ennakomeling
nakomelingisis
over
beoordeeld I.
beoordeeld
slachtoffer geweest
geweest van
van de
deberoering
beroeringder
dergemoederen
gemoederen
Hij is het slachtoffer
een tijd,
tijd, die
die de
degeesten
geestennaar
naar een
een vermeenden heilstaat
heilstaat deed
in een
uitzien.
tegenstanders bestreden
bestreden hem
hem;; den vrienden
vrienden kwam hij
De tegenstanders
zij zijn
zijn doen
doen
gematigd voor
voor en
en ten
ten deele misduidden
misduidden ook zij
te gematigd
en
is te
te betreuren
betreuren;; zijn gedrag niet te
te wraken.»
en laten.
laten. Zijn
Zijn lot is
De tusschenkomst
tusschenkomst der
der Pruisische
Pruisische wapenen
wapenen in
in 1787 bracht
een schijnbaar
schijnbaar herstel.
herstel. Er
Er kwam rust,
rust, althans
althans voor
voor het
het
slechts een
1.

Wij cursiveaen.
cursiveeren.
Wij
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oogenblik, maar
ook niet
niet anders.
anders.
maar geen
geen bevrediging.
bevrediging. Dat
Dat kon ook
De geheel
geheelverouderde
verouderdestaatsregeling
staatsregeling paste
paste sedert
sedertlang
langniet
nietmeer
meer
in het
het kader
kaderder
deromweerstaanbaar
omweerstaanbaar voortschrijdende
voortschrijdende nieuwe
nieuwe
Prins Willem V
V had
had Prinses
Prinses Wilhelmina
begrippen. Zoo
Zoo min als Prins
begrippen.
oog voor
voor wat
wat in
in die
dierevolufionnaire
revolutionnaire woelingen
woelingen de nog
nog onbe,
onbeholpen uifing
uiting was
was van
van nieuwe
nieuwedenkbeelden,
denkbeelden,waaraan
waaraande
detoekomst
toekomst
behoorde 1,', en
en de
deoverigens
overigenszoo
zoobekwame
bekwameraadpensionaris
raadpensionarisVan
Van
de Spiegel,
Spiegel, die
die in
in 1787
1787Van
VanBleiswijk
Bleiswijkhad
hadopgevolgd,
opgevolgd,was
wasde
de
man
niet, om,
om, overeenkomstig
overeenkomstig de behoeften
behoeften van
van den
dentijd,
tijd, een
een
man niet,
doeltreffende
oude stelsel
stelsel teteontwerpen
ontwerpen
doeltreffende hervorming
hervorming van
van het oude
en
ingang
te
doen
vinden.
Het
bleef
alzoo
slechts
bij enkele
enkele
en ingang ie doen vinden. Het bleef alzoo slechts bij
verbeteringen,
Valt
verbeteringen, die
die geen volledig herstel konden brengen.
brengen. «'t
et Valt
trouwens
betwijfelen, zegt
zegt de
de Generaal
Generaal De Bas,
Bas, of
ofeenig
eenig
trouwens te
te betwijfelen,
staatsbeleid
die tijdsomstandigheden
tijdsomstandigheden in
in staat
staat zou
zou geweest
geweest
staatsbeleid in
in die
zijn
betere uitkomsten
uitkomsten tetegerakenz
geraken»2.2.
zijn tot betere
De
talrijke in 1787
1787 uitgeweken
uitgewekenNederlanders
Nederlanders3,3,die
dieininFrankrijk
Frankrijk
De talrijke
de groote
grooteomwenteling
omwentelingvan
vannabij
nabijkennis
kennismaakten,
maakten,lieten,
lieten,inin
met de
nauwe
verstandhouding
met
hunne
in
de
Republiek
achtergenauwe verstandhouding
hunne in de Republiek achterge,
partijgenooten, niets
niets onbeproefd
onbeproefdom
omdede.bestaande
bestaandeorde
orde
bleven partijgenooten,
van zaken
zaken aldaar
aldaar te
teondermijnen
ondermijnen en
en het
hetStadhouderlijk
Stadhouderlijk bestuur
bestuur
ten
ten val
val te
te brengen.
brengen.
Fransche invloeden
invloeden had
haddede'
democratische beweging
beweging
Onder Fransche
' democrafische
van vroeger
vroeger in de
de Republiek
Republiek thans
thans plaats
plaats gemaakt
gemaakt voor
voor eene
eene
van
revolutionnaire.
.
zuiver revolutionnaire.
De bijlslag;
die op
bijlslag: die
op 21
21 januari
Januari 1793
1793 het
het hoofd
hoofd van
van den
den
ongelukkigen Koning
Koning Lodewijk
Lodewijk XVI van
van den
denromp
rompscheidde,
scheidde,
ongelukkigen
over de
de Fransche
Fransche grenzen
grenzen door
doorEuropa
Europa heen.
heen. Die
Die
weerklonk ver over
gruwzame daad
een bedreiging
bedreiging
gruwzame
daad was
was voor het buitenland zoowel een
als een
een uiftarting.
uittarting. lmmers
Immers beschouwden
beschouwden de
deFransche
Franscherepubli,
republials
keinen het,
het, ininhun
hunovermoed
overmoedenenopgewondenheid,
opgewondenheid,thans
thans als
als
keinen
jukvan
van
hunne roeping,
roeping, om
de volken,
volken, die
die nog
nogonder
onderhet
hetjuk
hunne
om de
«tirannen J»1:0
zuchtten,
van
bevrijden en
de
(ctirannen
zuchften,
vandie
die sl~vemij
slavernijtete bevrijden
en de
zijzelf
zelfthans
thansgenoten.
genoten.
doen worden,
worden, welke
welkezij
vrijheid deelachtig te doen
Dr, J,
w, A.
A. Naber.
Naher. Prinses
Prinses Wilhelmina,
Wilhelmina, Gemalin
Gemalin van
van Prins
Prins Willem
Willem V,
v, Prins
Prins
1. Dr.
J. W.
129.
Oranje blz.
blz, 129.
van Oranje
F. de
de Bas.
Bas, Prins
Prins Frederik
Frederik der
der Nederlanden
Nederlanden en
zijn tijd.
tijd, Deel
Deel I,I,blz.
blz.94.
94-.
2. F.
en zijn
sommige werken
werken wordt hun
hun aantal
aantal op
op circa
circa 40,000
40,000 geschat.
geschat. Volgens nieuwere
nieuwere
3. In sommige
onderzoekingen isis deze
deze schatting
schatting veel
veel tetehoog,
hoog,enen
zou
aantalin in
werkelijkheid
onderzoekingen
zou
hethet
aantal
werkelijkheid
De«naamlijst
«naamlijstvan
vandedeuitgeweeken
uitgeweekengeweest
geweest
hebben bedragen.
bedragen. De
slechts enkele duizenden hebben
zijnde Nederlanders,
Nederlanders, bekend
bekend onder
onder den
den naam
naam van
vanBataven,
Bataven, die
diezich
zichingevolge
ingevolge der
der
zijnde
31 May.
May.1795,
1795,bijbijRequesten
Requestenaan
aandedeNationale
NationaleVergadering
Vergaderinghebben
hebben
Publicatie van
Publicatie
van 31
met verzoek
verzoek om ambten,
ambten, posten,
posten, gratificatiën,
gratificatiën, pensioenen, onderstand,
geadresseerd», met
schadevergoeding, als anderszins,
anderszins, bevat
bevat slechts
slechts 424 mannen.
mannen,
schadevergoeding,
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Februari 1793 werd de
de oorlog
oorlogaan
aan den
denErfstadhouder
Erfstadhouder
Reeds op 11 Februari
Vereenigde Nederlanden
Nederlandenverklaard.
verklaard.
der Vereenigde
We zagen
zagen hiervoren
hiervoren reeds
reeds met
met welk
welk een
eenijver
ijver Prins
Prins Willem
Willem V
V
We
de verdediging
verdedigingdes
des lands
lands bezield
bezield was.
was. En
En Hij
Hij had
had goeden
goeden
voor de
moed:: 6:Vergelijken
«"ergelijken wij»,
verklaarde Hij
op 16
16Juli
Juli1794
1794
moed
wij», zoo
zoo verklaarde
Hij op
deStaten,Generaal,
Staten-Generaal, ezde
«de middelen
middelen ter
ter verdediging,
verdediging, die
die de
de
in de
Republiek tegenwoordig
tegenwoordig kan
kan gebruiken
gebruiken met
met die
die van
vanvroegere
vroegere
Republiek
oorlogen, dan
zijn wij
wij zeker
zeker niet
nietminder
minderininstaat
staatom
omeene
eene
oorlogen,
dan zijn
weeren dan
dan in
in de
demeeste
meesteopgenoemde
opgenoemde tijden..,
tijden. ','
attaque af te weeren
aftaque
voor mij
mij ken
ken geen
geenmiddenweg
middenwegtusschen
tusschenkloekmoedig
kloekmoedigstrijden
strijden
Ik voor
of lafhartig
lafhartig bukken
bukken en
en ikiktwijfel
twijfel geen
geenoogenblik.aan
oogenblik' aande
dekeuze
keuze
Uw Hoog
HoogMogenden,
Mogenden, van
vande
deStaten
Staten der
der Provinciin
Provinciën en
en
van Uw
van
van alle
alle welmeenenden
welmeenenden in
in het
hetland»
land»'•1.
van
heeft niet
niet mogen
mogen baten.
baten. Wat
Watonze
onzekracht
krachthad
hadkunnen
kunnen
Het heeft
zijn werd
werd onze
onze zwakte.
zwakte. Een
Eenfelle
fellevorst
vorststelde
steldedede
Fransche
zijn
Fransche
legerscharen in
staat om,
om, ininJanuari
Januari 1795,
1795, over
over de
deverstijfde
verstijfde
legerscharen
in staat
groote rivieren
rivieren in
in het
het hart
hart des
deslands
landstetedringen,
dringen, geleid
geleid en
en
groote
bijgestaan d90r
juichende uitgewekenen,
uitgewekenen, en
en verwelkomd
verwelkomddoor
door
bijgestaan
door juichende
alles
wat tegen
tegen Oranje
Oranje gekant
gekant was.
was.Binnen
Binnenweinige
weinigedagen
dagen was
was
alles wat
toen het
het pleit
pleitbeslist,
beslist,enendedestadhouderlijke
stadhouderlijkefamilie
familie genood,
genood#
toen
zaakt naar
naar Engeland
wijk tetenemen.
nemen.
zaakt
Engeland de wijk
De Bataven
Bataven zouden
zouden dan
dan nunueindelijk
eindelijkonder
onderFranschen
Franschen
invloed
vrij en
en gelukkig
gelukkig zijn
zijn?
Hetzou
zouanders
andersuitkomen.
uitkomen.
invloed vrij
? Het
Die invloed
invloedwerd
werdalaldadelijk
dadelijkeen
eenoverheersching
overheersching1J
«Cette
zegt zelfs
zelfseen
eenFransch
Franschschrijver
schrijverin
in 1904
19042,2,
0:Cefte domination, zegt
cette
domination, contestable
contestable dans
dans son
son principe,
principe, puis
puis qu'elle
qu' elle
cefte domination,
s'attaquait
l'autonomie d'un
d'un peuple,
peuple, n'a
n'amême
même pas
pas toujours
toujours
s'aftaquaitàl'autonomie
été irrépréhensible
effets ...
irrépréhensible dans
dans ses effets
.... Elle
n'a pas
pas même
même su réaliser
réaliser en
en une
une fois
fois d'une
d'une volonté
volonté
Elle n'a
ferme
d'une main
maintenace,
tenace,les
lesréformes,
réformes,qui
quipouvaient
pouvaientdonner
donner
ferme et d'une
sonomnipotence.»
omnipotence.»
une
raison d'être
une raison
d'êtreàson
Reeds
Mei 1795
1795zou
zouhet
hethinkende
hinkende
paardachteraan
achteraankomen
komen:
Reeds in Mei
paard
:
100 millioen
millioen gulden
gulden oorlogslasten,
oorlogslasten, het
hetvoorzien
voorzien
de betaling
betaling van
van 100
in de
de soldij,
soldij,de
dekleeding
kleedingen
endedeuitrusting
uitrustingvan
van25000
25000Franschen,
Franschen,
en
de beschikbaarstelling
beschikbaarstelling tot
deelneming aan
aan den oorlog
oorlog van
van
en de
tot deelneming
30 oorlogschepen
oorlogschepen en minstens
minstens de helft
helft van
vanhet
hetlandleger,
landleger,een
een
en
onder de
de orders
orders van
vanFransche
Franschebevelhebbers
bevelhebbersI1
en ander
ander onder
Maar
immers niet
niet blijven.
blijven.
Maar daarbij
daarbij zou
zou het immers
Voor er
er gelukkige
gelukkige tijden
tijden zouden
zouden aanbreken,
aanbreken, zou eerst
eerst nog
nog
I.
oorlog van
van 1794-1795, Deel
blz. 145.
1. F.
F. H.
H. A. Sabron. De
De oorlog
Deel I, blz.
145,
2.
franç.lise en Hollande.
2. La Révolution franqaise
Hollande, La République
République batave. Paris 1904. Intro,
duction, pag.
pag. XI.
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uit het
het Zuiden
Zuiden moeten
moeten komen
komen die
diegeniale
genialemaar
maargeweldige
geweldige
uit
man,
wiens ijzeren
ijzeren hand
hand nog
nogveel
veelzwaarder
zwaarder zou
zou drukken
drukken op
op
man, wiens
ongelukkige volk,
volk, dat,
dat, als
alsinineen
eenijlende
ijlendekoorts,
koorts,zijn
zijnroem,
roem$
het ongelukkige
rijke traditién
traditién en zijn
zijn verplichtigen
verplichtigen aan
aan het
het Huis
Huis van
van Oranje
Oranje
rijke
scheen te
te hebben
hebbenvergeten
vergeten11
zullen Prins
Prins Willem V
V niet
nietverder
verder volgen
volgen in
inde
dejaren
jaren
Wij zullen
van
zijn
verblijif
n
den
vreemde,
eerst
te
Hamptoncourt,
daarna
eerst Hamptoncourt, daarna
van zijn verblijif
op Oraniënstein
Oraniënstein en
en eindelijk
eindelijk teteBrunswijk.
Brunswijk.
het einde
eindebleef
bleefHij
Hijwerkzaam
werkzaamen
enheeft
heeftHij
Hijzijn
zijn grievend
grievend
Tot het
leed
waardig en
en in
in stilte
stilte gedragen
gedragen:: «Wat de
de brave
brave Vorst
Vorst ge,
ge$
leed waardig
leden heeft,
heeft, en
en inin't 'thart
hartverborgen
verborgen hield,
hield, ach
ach11dat
dat weten
weten
leden
weinigen!»
zeideBilderdijk.
Bilderdijk.
weinigen zeide
Schenck
1822 over
over dit
dit tijdperk
tijdperk in
in 's prinsen leven
leven::
Schenck schreef in 1822
levende tijdgenooten,
tijdgenooten, die
dien bewogen
bewogen tijd
tijd
die in dien
«Zijne nog levende
of vijand,
vijand, de
de
zijne omgeving
omgeving waren,
waren, moeten,
moeten, hetzij
hetzij vriend
vriend of
in zijne
waarheid
wedervaren, door zijn
zijn grootheid
grootheid van
van ziel
ziel
waarheid recht
recht doen wedervaren,
bewonderen. Maar
Maar deze
deze ongelukkige
ongelukkige Vorst
Vorst droeg
droegook
ook God
God
te bewonderen.
in het
het hart,
hart, en
en zijn
zijnvertrouwen
vertrouwen op
opdiens
diensalmachtigen
almachtigenbijstand
bijstand
stelde
Hem verre
verre boven
boven den
denhonenden
honenden triomf
triomf van
vanzijne
zijne
stelde Hem
vijanden.» 1
Tot het
het laatste
laatste toe
toe heeft
heeft de
dePrins
Prinshoop
hoopblijven
blijvenvoeden,
voeden, nog
nog
eenmaal
naar Nederland
Nederland tetezullen
zullenkunnen
kunnenterugkeeren.
terugkeeren. Zijn
Zijn
eenmaal naar
Hij
vaderland was
hem geen
geen oogenblik
oogenblik uit
uitdedegedachte.
gedachte.2.2. Hij
vaderland
was hem
heeft het
het niet
niet mogen
mogen weerzien
weerzien ....
heeft
..
Hij reeds
reedsgeruimen
geruim entijd
tijdlijdende
lijdendewas
wasgeweest,
geweest,maakte
maakte
Nadat Hij
de dood
dood op
opden
den9den
9den April 1806 een einde
einde aan
aan zijne
zijne beproevingen.
beproevingen.
«Hij vouwde
de handen
handen over
over de
deborst,»
borst,»zoo
zoodeelt
deeltSchenck
Schenck
vouwde de
ons
mede, 33 «en
«en bad
bad het
het Onze Vader,
Vader, en
Hij gekomen
gekomen
ons mede,
en toen Hij
onze schulden,
schulden, gelijk
gelijk
was aan
aan de
dewoorden
woorden:: en vergeeF
was
vergeer ons
ons onze
wij
onzen
schuldenaren,
kon
men
nog
slechts
flauw
vergeven
onzen
schuldenaren,
kon
men
nog
slechts
flauw
wij
het woord
woord Amen
Amen verstaan,
waarna de ziel
ziel aan
aan het
hetlichaam
lichaam
verstaan, waarna
het
ontvlood.»
18den April
April werd
werd het
hetvorstelijk
vorstelijk lijk
lijk
In den
den avond
avondvan
vanden
den18den
In
met
groote plechtigheid
plechtigheid ininden
denhertogelijken
hertogelijkengrafkelder
grafkeldervan
van
met groote
Domkerk te
te Brunswijk
Brunswijk bijgezet.
bijgezet.
de Domkerk
1.
G. F.
F. Schenck.
Schenck. «Wilhelm
"Wilhelm der
der Fiinfte,
Fünfte, Prinz
Prinz van
vanOraniën,»
Oraniën,» blz.
blz.168.
168.
1. W. G.

Dr. Joh.
Joh. W.
W.A.A.Naber.
Naber.
"Prinses
Wilhe\mina,Gemalin
Gemalinvan
vanWillem
~iIlem V,
V,Prins
Prins
2. Dr.
«Prinses
Wilhelmina,
Oranje,» blz.
blz. 248.
248.
van Oranje,»
Fünfte, blz.
blz. 213.
213.
Schenck, Wilhelm
Wilhelm der Fiinfte,
3. Schcnck,
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Onze laatste
laatste Stadhouder
Stadhouder moge
moge gebreken
gebreken hebben
hebben gehad,
gehad,die
die
Onze
Hem
tegen zijne
zijne zeer
zeer zware
zware taak
taak niet
nietopgewassen
opgewassen deden
dedenzijn,
zijn,
Hem tegen
Hij bezat
bezat daarnaast
daarnaast groote deugden,
deugden, welke
welkeininzijn
zijnfel
fel bewogen
bewogen
tijd
niet naar
naar waarde
waarde zijn
zijn geschat.
geschat. Hij
Hij moge
moge niet
niet de
de eigen,
eigen.
tijd niet
schappen
hebben
bezeten,
noodig
om,
ondanks
het
gemis
van
schappen hebben bezeten,
om, ondanks het gemis van
honderdandere
anderemoeielijkheden,
moeielijkheden,
éminente
raadslieden en trots
trots honderd
éminente raadslieden
staatkundige behoeften
behoeften van
van zijn
zijntijd
tijdmet
metverreikenden
verreikendenblik
blik
de staatkundige
de
onderkennen en
en in
in doeftreffende
doeftreffende vormen
vormen tetebelichamen,
belichamen, de
te onderkennen
vraag is alleszins
alleszins geweftigd,
gewettigd, ofofeen
eenkrachtiger
krachtiger hand
hand dan
dan de
de
vraag
zijne daartoe
daartoe in
gegeven omstandigheden
omstandigheden wél
wèl in
in staat
staat zou
zou
zijne
in de gegeven
geweest zijn.
zijn. De
De hopeloos
hopeloosverwarde
verwardeknoop
knoopscheen
scheennauwelijks
nauwelijks
geweest
anders dan
dan door
door geweld
geweld los
los te
te maken.
maken. En
En een
een man
man van
van ge,
ge~
anders
weId was
was Prins
Prins Willem
Willem V
V niet.
niet. Hoe
Hoe dit
ditmoge
mogezijn,
zijn, zeker
zeker isis
weld
het, dat
dat die
die Prins
Prins het
hetslachtoffer
slachtoffer isisgeworden
gewordenvan
vande
deomstan,
omstan.
het,
digheden.
Telkens
als we
weaan
aanzijne
zijneuitnemende
uitnemendebedoelingen
bedoelingen en
en aan
aan
Telkens als
zijne spreekwoordelijke
spreekwoordelijke goedhartigheid,
goedhartigheid, maar
maar daarnaast
daarnaast ook
ook
zijne
aan
moeitevol leven
levenenenzijn
zijndroevig
droevigsterf
sterfbed
opvreemden
vreemden
aan zijn moeitevol
bed op
bodem terug
terug denken,
denken, dan
dan worden
worden we er
er ons
ons op
op nieuw
nieuw van
van
bodem
bewust, dat
dat onze
onzevaderen,
vaderen,door
door
partijdriftverblind,
verblind,ernstig
ernstig
bewust,
partijdrift
hebben misgetast,
hun wenschen,
wenschen, dan
dan toch
toch in de
de
hebben
misgetast,zoo
zoo niet
niet in
in hun
middelen om deze
deze tot
totverwezenlijking
verwezenlijking te
te brengen.
brengen.
middelen
komt, naast
naast een
een gevoel
gevoelvan
van leedwezen
leedwezen en
en onvoldaanheid,
onvoldaanheid,
Dan komt,
de
ernstige begeerte
begeerte over
ons, om
om zoo
zoomogelijk
mogelijk aan
aan de
denage,
nage~
de ernstige
over ons,
dachtenis
goed tetemaken,
maken,wat
wathet
hetvoorgeslacht
voorgeslachtaan
aanden
denpersoon
persoon
dachtenis goed
kort deed.
deed.
te kort
geschiedenis van
van ons
ons land
land en
en ons
onsvorstenhuis
vorstenhuis isisininden
den
De geschiedenis
koninklijken grafkelder
als met
met doodsbeenderen
doodsbeenderen ge,
ge.
koninklijken
grafkelder te
te Delft als
de Hofprediker
Hofprediker Dr.
Dr. C.
C.E.
E. van
van Koetsveld
schreven,
heeft wijlen
schreven, heeft
wijlen de
eenmaal zoo treffend
eenmaal
treffend gezegd. 11
Aan dat
dat geschiedboek
geschiedboek ontbreken
ontbreken echter
echtertwee
tweebelangrijke
belangrijke
Aan
bladzijden.
Prins
III rust
rust als
als Koning
Koning van
van Engeland
Engeland op
op Engelschen
Engelschen
Prins Willem
Willem III
bodem:: we kunnen
kunnen dat
datbetreuren,
betreuren,doch
dochhebben
hebbenhet
hetfeit
feittevens
tevens
bodem
te eerbiedigen
eerbiedigen en
en te
te billijken.
billijken.
Maar geen
vrede kunnen
kunnen we
er mede
mede hebben,
hebben, dat
dat het
het
Maar
geen vrede
we er
stoffelijk
onzen laatsten
laatsten Stadhouder
Stadhouder in
in den
den
stoffelijk overschot
overschot van
van onzen
vreemde rust.
behoort hier,
hier, naast
naast de
de asch
asch van
van zijne
zijne
vreemde
rust. Het
Het behoort
Koninklijke
Gemalinne, van zijne
zijne Ouders
Ouders en
en zijne
zijneKinderen,
Kinderen,
Koninklijke Gemalinne,
1.
Bij de
plechtige teraardebestelling
teraardebestelling van
Koning Willem
Willem III,
lIl, op
op
1. Bij
de plechtige
vanz.Z. M.
M. Koning
<I
4 December 1890.
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hier
hier op
op den
denvaderlandschen
vaderlandschen bodem,
bodem, dien
dien Hij
Hijten
teneinde
einde toe
toe
heeft liefgehad.
liefgehad.
innig heeft
Het kan
kan wel
wel niet
nietanders,
anders, of
ofhet
hetNederlandsche
N ederlandsche volk
volk moet
moet
den
wensch koesteren,
koesteren, dat
dathet
hetstoffelijk
stoffelijkoverschot
overschotv.an
van den
den
den wensch
Prins naar
naar het
het vaderland
vaderland worde
worde overgebracht,
overgebracht, om
het
Prins
om in
in het
Koninklijk Mausoleum
te worden
worden bijgezet.
bijgezet. Het
Het zou
zou
Koninklijk
Mausoleum te
te Delft te
zich ongetwijfeld
ongetwijfeld gelukkig
gelukkig rekenen
rekenen aldus
aldus niet
nietalleen
alleeneen
eenstille,
stille,
zich
eerbiedige
te kunnen
kunnenbrengen
brengenaan
aandedenagedachtenis
nagedachtenisvan
van
eerbiedige hulde te
dezen
zwaar beproefden
beproefden Oranjetelg,
Oranjetelg, maar
op deze
deze
dezen zwaar
maar tevens
tevens om op
wijze,
kon het
hetzijn
zijnnog
nogvé•ór
vóórhet
heteeuwfeest
eeuwfeestvan
vanNederlands
Nederlands
wijze, kon
herrijzenis
als
onafhankelijke
Staat
1,
den
ouden
in
1795afge,
afge~
herrijzenis als onafhankelijke Staat den ouden in 1795
broken draad,
draad, als
als het
het ware
waresymbolisch,
symbolisch,aan
aanden
deninin1813
1813nieuw
nieuw
broken
begonnenen,
te hechten.
hechten.
begonnenen, vast te
Daardoor zouden
zouden tevens,
tevens, na
na ruim
ruimhonderd
honderd jaren,
jaren, nog
nog in
in
Daardoor
vervulling kunnen
kunnen komen
komen de
de laatste
laatste woorden
woorden door
door Prins
Prins
vervulling
Willem VV op
opvaderlandschen
vaderlandschen grond,
grond, tot
tot stuurman
stuurman Roos,
Roos, ge,
geWillem
sproken:
CICSchrei niet,
ga, maar
maar kom
kom weder.»
weder.»
sproken: o:Schrei
niet, mijn
mijn vriend,
vriend, ik ga,
dan nog
nogeenmaal,
eenmaal, en
en wij
wij hopen
hopen over
overniet
nietlangen
langentijd,
tijd,
Dat dan
onder de
de hooge
hooge bogen
bogen van
vande
deNieuwe
NieuweKerk
Kerk te
te Delft,
Delft, ook
ook
onder
het oude
oude Wilhelmus
Wilhelmus van
vanNassauwen
Nassauwenininstatige
statige
graf het
over zijn graf
orgeltonen
ruischen, en
ons spreken
spreken van
van moeite
moeite en
en
orgeltonen moge
moge ruischen,
en tot ons
leed in het
het verleden,
verleden, maar
maar ook van
van opbloei
opbloei en
en kracht
kracht in
in het
het
leed
tegenwoordige en
van blijde
blijde hoop
hoop en
en vertrouwen
vertrouwen in de
de
tegenwoordige
en van
toekomst!1
toekomst

1.

Dit wcrd
werd reeds
het einde van 1911.
reeds gesthreven
geschreven in het

LEVENSWOORDEN.
Men
heeft wel drie
drie dagen
dagen noodig
noodig om
om een
een hoog
hoogpunt
puntin
in de
de
Men heeft
te bereiken
bereiken en
enwordt
wordtvoor
voordie
dievermoeienis
vermoeienis beloond
beloond door
door
Alpen te
het
korte oogenblik,
oogenblik, dat
dat op
opdedebesneeuwde
besneeuwdetoppen
toppenwordt
wordt
het korte
doorgebracht
midden der
der hemelsche
hemelsche stilte.
stilte. Ook
Ookininhet
hetleven
leven
doorgebracht te
te midden
schijnt
ons somwijlen
somwijlen toe,
toe, op
opeen
eenhoogte
hoogte tetezijn
zijn en
en tete
schijnt het
het ons
zweven;
dergelijke oogenblikken
oogenblikkenkrijgt
krijgtalal het
het overige
overige
zweven ; tegenover dergelijke
GUYAU.
waarde.
minder waarde.

o0
In hoofdzaak
kan de
dewaarde
waardevan
vanhet
hetleven
levenzeer
zeerverschillend
verschillend
hoofdzaak kan
worden
tot nul
nul of
ofnog
nogminder
minderdan
dandat,
dat,worden
worden
worden opgevat,
opgevat, ja, tot
teruggebracht. Een
Een zedelijke
zedelijkehandeling
handelingheeft
heeftdaarentegen
daarentegenaltijd
altijd
terugiebracht.
een zekere
zekere waarde
waarde;; het isis zeldzaam,
zeldzaam, dat
dateen
eenindividu
individuzoo
zoolaag
laag
gedaald
is, dat
dat hij
hijeen
eenlaffe
laffehandeling
handelingverricht
verrichtmet
metdedegrootste
grootste
gedaald is,
onverschilligheid
met genot.
genot.
GUYAU.
onverschilligheid of met

o0
is niet
niet voldoende
voldoende te
te ver
ver in
inde
detoekomst
toekomst ofofininhet
hetvers
verHet is
te zien
zien;; men
men moet
moet den
denblik
blikininzich
zichzelven
zelven
slaanenendaar
daar
leden te
slaan
krachten ontdekken,
ontdekken, die
die verbruikt
verbruikt willen
willen worden
worden en
en dan
dan
de krachten
er gehandeld.
gehandeld.
GUYAU.
moet er

o0
Handelen
vertrouwen in ons
ons zelven,
zelven,ininanderen,
anderen, in
inde
de
Handelen geeft vertrouwen
GUYAU.
wereld.

oD

Groote
zielen, die
smart lijden,
lijden, gelijken
gelijken den
vogel die
die in
in
Groote zielen,
die smart
den vogel
het hoogst
hoogst van
van zijn
zijn vlucht
vlucht door
door een
een pijl
pijl getroffen
getroffen wordt,
wordt, hij
hij
het
een kreet,
kreet, die
diehet
hetluchtruim
luchtruimvervult,
vervult,hij
hijgaat
gaatsterven,
sterven,maar
maar
uit een
zweeft nog.
nog.
GUYAU.

oD

Lijden en voortbrengen,
voortbrengen, dat
dat isis ininzich
zicheen
eennieuwe
nieuwekracht
kracht
Lijden
doorleed
leedopgewekt
opgewekt;
mengelijkt
gelijktdan
danopopdedeegAuroraz
«Aurora»
gevoelen door
; men
van Michel
Michel Angelo,
Angelo, die,
die,de
deweenende
weenendeoogen
oogenopenende,
openende, het
het
van
licht slechts
slechts door
door tranen
tranen heenziet.
heenziet.
GUYAU.
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Wriziging van Nederland's
Nederland's internationale
internationale positie.
positie.
Wijziging
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vroeger afgelegde
afgelegde verklaring,
verklaring, volgens
volgens welke
welke
scherpe afwijking
afwijking van
van de vroeger
N scherpe
danover
overhet
hetgebruik
gebruik van
van het
het fort
fort teteVlissingen
Vlissingen in
inverband
verband tot
tot
alleendan
j, alleen
de daarbij
daarbij betrokken
betrokken mogendheden
mogendheden(d.w.z.
(d.w.z.met
met
België's neutraliteit
neutraliteit met de
garanten) besprekingen
besprekingen gehouden
kunnen worden,
worden, indien
indiendeze
deze
de garanten)
gehouden zouden kunnen
wensch daartoe
daartoekenbaar
kenbaarmaakten
maakten(hetgeen
(hetgeenniet
nietisisgeschied)—,
geschied)-, heeft
heeft
allen den wensch
de minister
minister van buitenlandsche
buitenlandsche zaken
zaken in October
October j.l.
j.1. de
de hoogst
hoogstgewichtige
gewichtige
mededeeling gedaan
gedaan::
Ik heb
heb gelegenheid
gelegenheidgehad
gehadverschillende
verschillendemalen
malenover
overonze
onzekustverdediging
kustverdediging tete
Ik
spreken
met —
- en
deze zoo
zoote tezeggen
zeggente te
expliceerenaan
aanleidende
leidendestaatslieden
staatslieden
spreken met
en deze
expliceeren
in West
West Europa
Europa [d.
[do w.
w. z.
z. niet
niet aan
aan alle de betrokkenen
betrokkenen doch aan
aan enkele
enkele groote
groote
in
mogendheden,
waaronder wel alleen
alleen Frankrijk
Frankrijk en Engeland
Engeland moeten
moeten worden
wordenver
ver,
mogendheden, waaronder
staan];
hunner heeft
heefthiertegen
hiertegeneenig
eenigbezwaar
bezwaargemaakt,
gemaakt,alsalsmij
mijmoeiëlijk:
moeiëlijk,
staan] ; en
en geen hunner
zou kunnen
kunnen doen
doen·voorzien.
voorzien.
heden
heden zou
Bij gelegenheid
gelegenheid van
van de
derecente
recente discussie
discussie over
over de
de kustverdediging
kustverdediging in de
de
Bij
Tweede Kamer
Kamer nu heeft
heeft de
deminister
ministerdedeOctober.mededeeling
October.mededeelingnadrukkelijk
nadrukkelijk
Tweede
herhaald; ; en
daaraan thans
woorden toegevoegd,
toegevoegd. welke
welke de
de positie
positie
herhaald
en daaraan
thans eenige
eenige woorden
verduidelijken.
Nadat de
de minister
minister van
van oorlog
oorlogzich
zichnog
nog
eenigszins
gedekt
haduitgelaten
uitgelaten:
eenigszins
gedekt
had
:
«de
regeering heeft
heeft niet
niet voor
voor alles
alles afsluiting
afsluiting van
van de
de Schelde
Schelde op
op het
het oog.
oog.
«de regeering
Dit is
is niet
niet de
de opzet
opzet van
van het
het fort
fort te
te Vlissingen.
Vlissingen. De
Debedoeling
bedoeling van
van het
het fort
fort
maar om
om te beletten,
niet om
om de
de Schelde
Schelde tetesperren
sperren;» maar
beletten, dat
dat de
de haven
haven door
door
is niet
mogendheid wordt
wordtbezet
bezet—
- kwam
kwam de minister van buitenlandsche
buitenlandsche
een vreemde mogendheid
zaken met
met eene
eeneverklaring
verklaringvan
vanwijde
wijdestrekking.
strekking. Hij
Hij gaf
gaf in
inantwoord
antwoord aan
aan
zaken
den heer
heer Van
Van den
den Berch
Berch van
van Heemstede
Heemstede te
te kennen,
kennen, dat
datzij
zij die
dieveronder,
veronder,
den
stelden. dat
dat ininofficiëele
officiëelekringen
kringenin in
Engeland
Frankrijkontstemming
ontstemming
stelden,
Engeland
en en
Frankrijk
heerschte
voorgenomen fortenbouw
fortenbouw zich
zich wel
welhadden
hadden:
heerschte over
over den voorgenomen
:
;3)

«laten begoochelen
door die
die absurde
absurde idee
idee van
van het
het afsluiten
afsluiten van
van de
deSchelde
Schelde en
en
begoochelen door
«het aantasten
aantasten van het
het defensie:systeem
defensie,systeemdoor
doorBelgië
Belgiëininzijne
zijne stelling
stellingvan
vanAntwerpen
Antwerpen
«neergelegd.
«Aan de
Schelde —
- aldus
aldus ging
ging de
de minister
minister voort
voort —
- noch
nochaan
aanAntwerpen
Antwerpen isis
de Schelde
ccAan
«door
Nederlandsche regeering
regeering gedacht
gedacht op
op eene
eenewijze,
wijze,die
dieniet
nietmet
methet
hetbelang
belang
«door de Nederlandsche
«van
België zou
zou strooken
strooken ...
Detaak
taakvan
vanhet
hetfort
fortzal
zalnooit,
nooit,wat
watdedevaart
vaartnaar
naar
«van België
... De
«Antwerpen betreft,
andere zijn
zijn dan
dan welke
welkemet
metdedebestaande
bestaanderegelen
regelen van
van
«Antwerpen
betreft, een
een andere
«het volkenrecht
volkenrecht overeenkomt,
overeenkomt, met
met Nederland's
NederIand's souvereine
souvereine rechten
rechten in
inde
deeerste
eerste
«het
«plaats
en daarnevens
daarnevensaan
aande
debelangen
belangenvan
vande
demet
metons
onszoo
zoobevreemde
bevreemde
overeenkomt en
oplaats overeenkomt
«Belgische natie
steeds een
een onder
onder alle
alle omstandigheden
omstandigheden zoo
zooruim
ruimmogelijk
mogelijk plaats
plaats
«Belgische
natie steeds
«zal
azal inruimen».
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overtuiging had
had de
deminister
ministerbij
bijdededoor
doorhem
hemaangeduide
aangeduidestaatslieden
staatslieden
Die overtuiging
doen vinden.
vinden.De
DeBelgische
Belgischeregeering
regeeringzelve
zelvewas
waser
erook
ookvan
vanovertuigd.
overtuigd.
ingang doen
dat als
als hij
hij deze
deze rede
rede een
eenpaar
paar
Terecht kreeg
kreeg de
de minister
minister ten
ten antwoord,
antwoord, dat
Terecht
aar geleden
geleden gehouden
gehoudenhad,
had,veel
veelmisverstand
misverstandzou
zouzijn
zijnvoorkomen;
voorkomen;want
want
aar
hij voor het eerst
eerst openlijk
openlijk de
derichting
richtingonzer
onzerpolitiek
politiekten
tenopzichte
opzichte
thans heeft hij
de Belgische
Belgischekwestie
kwestieaangegeven.
aangegeven.
van de
Aan het
het sluiten
sluiten van
vandedeSchelde
Scheldevoor
voor
den
handelheeft
heeftniemand
niemandooit
ooit
Aan
den
handel
gedacht, buiten
buiten het geval
geval dat
dat we
wezelf
zelfmet
metBelgië
Belgiëininoorlog
oorlogzouden
zoudenzijn
zijn;
de
gedacht,
; de
ministeriëele mededeelingen
open laten
laten van
vande
derivier
rivier
ministeriëele
mededeelingen hebben
hebben duidelijk
duidelijk het
het open
militaire transporten
transporten op
Tot voor
voor korten
korten tijd
tijd was
was men
men het
het
voor militaire
op het oog. Tot
er nogal
nogal algemeen
algemeen over
over eens,
eens, dat
datde
deSchelde
Scheldedaarvoor
daarvoortijdens
tijdens oorlogstoe,
oorlogstoeer
stand (die
(die intreedt
intreedt zoodra
zoodrade
deneutraliteit
neutraliteitgeschonden
geschondenwordt)
wordt)streng
strenggesloten
gesloten
stand
Het schijnt
schijnt niet
niet diplomatiek
diplomatiek en
en isiszeker
zekerniet
nietjuist
juistzulke
zulkesluiting
sluiting
moet zijn.
zijn. Het
moet
«absurd» te
noemen. Het
Het isiswel
welmerkwaardig
merkwaardig ook,
ook, dat
datdedeminister
minister de
de
«absurd»
te noemen.
sluiting in direct
direct verband
verband brengt
brengt met
met het
het aantasten van
van het
het Belgische
Belgische
sluiting
nog alalkras.
kras.
defensie-systeem. Dat
defensie,systeem.
Dat is nog
ministeriëele verklaring
verklaring geeft
geeft zeker
zekeruitzicht
uitzichtop
opdoortocht.
doortocht.Omtrent
Omtrent
De ministeriëele
de vraag
vraag hoever
hoever de
devergunning
vergunningofofhet
hetrecht
rechtvan
vandoortocht
doortocht zich
zich zal
zal uit;
uitde
strekken, blijft
het duister.
duister. Het
Het zal
zalwel
welvan
vanomstandigheden
omstandighedenaf;
af_
strekken,
blijft men
men nog
nog in het
hangen, waarover
waarover wij,
de deur
deur op
opeen
eenkier
kieris isgezet,
gezet,geen
geen
volle
controle
hangen,
wij, nu
nu de
volle
contrede
hebben.
zullen hebben.
begeerte «zoo ruim
ruim mogelijk
mogelijk plaats
plaats in
in teteruimen
ruimen aan
aan de
de(defensie,)
(defensie_)
Onze begeerte
van België,
België, steeds
steeds en onder
onder alle
alle omstandigheden»,
omstandigheden», mag
mag niet bedekt
bedekt
belangen van
internationaal
recht,
proprement
gelijk
met een
eenberoep
beroepopop
worden met
hethet
internationaal
recht,
proprement
ditdit
—- gelijk
uitlating van
van den
denheer
heerVan
VanSwinderen
Swinderensuggereert
suggereert—- maar
maar steunt
steunt enkel
enkel
de uitlating
ophet
hetonbetwistbare
onbetwistbarerecht
rechtvan
vanelken
elkeninternationaal
internationaalsouvereinen
souvereinen
alleen op
en alleen
Staat,
om zich
zich ininelke
elkeaangelegenheid
aangelegenheid partij
partij te
te stellen
stellen en
en die
dieententes
ententestete
Staat, om
treffen of bondgenootschappen
bondgenootschappen te
te sluiten,
sluiten,welke
welke hij
hij ininzijn
zijnbelang
belangacht.
acht.
treffen
Du moment
moment echter,
echter, dat
dat de
de taak
taak van
van onze
onzeweermiddelen
weermiddelen beïnvloed
beïnvloed wordt
wordt
(bepaald,
beperkt of
ofuitgebreid)
uitgebreid) door
doorde
debegeerte
begeerteeen
eenvreemden
vreemdenStaat
Staattete
(bepaald, beperkt
dienen,
houden we
we op
opneutraal
neutraaltetezijn
zijnin in
kwesties,waarin
waarindie
dievreemde
vreemde
dienen, houden
kwesties,
oorlogsgevaarbetrokken
betrokken wordt.
wordt.Indien
Indiende
detaak
taakvan
van
Staat
bij oorlog
oorlog ofofoorlogsgevaar
Staat bij
het fort
fort te
te Vlissingen,
Vlissingen, in
inhoe
hoegeringe
geringemate
mateook,
ook,afhankelijk
afhankelijkwordt
wordtgemaakt
gemaakt
wij vijand
vijand van
van
van,
zich regelt
regelt naar,
naar, het
het belang
belang van
van België,
België, worden
worden wij
van, zich
België's tegenstanders.
tegenstanders.
aan, dat het
het uitzicht
uitzicht op doortocht afhankelijk wordt gesteld van
Nemen we aan,
veelheid
voorwaarden welke
welke beoogen te
bevorderen, dat
dat over
over Nederte bevorderen,
Neder,
veelheid van voorwaarden
landsch gebied aangevoerde
aangevoerde versterkingen
versterkingen van
van doode of levende
levende weermidweermid,
delen
alleen zullen
zullen dienen
dienen tot
totbescherming
bescherming van
van Belgie's neutraliteit -— dan
delen alleen
blijft
toch het
het groote
grootefeit
feitbestaan,
bestaan,dat
datNederland
Nederlandhet
hetgrondbeginsel
grondbeginsel van
van
blijft toch
zijne
politiek prijsgeeft
prijsgeeft —
- de strikte
strikte onzijdigheid
onzijdigheidininalle
allekwesties
kwestiesniet
nietdirect
direct
zijne politiek
het
eigen land
land betreffend,
betreffend, tegenover
tegenover allen
allen—- beginsel
beginselwaaronder
waaronderonze
onzeposi,
posihet eigen
tie bij
bij alle
alle groote
grootewisselingen
wisselingenvan
van
internationaleverhoudingen
verhoudingender
derlaatste
laatste
dede
internationale
halve
eeuw veilig
veiligbleef.
bleef.We
Wezullen
zullenniet
nietlanger
langeronzijdig
onzijdigzijn
zijnter
terzake
zake van
van
halve eeuw
het
Belgische neutraliteitsvraagstuk
neutraliteitsvraagstuk en
tevens stelling in
in
het Belgische
en nemen
nemen dusdoende
dusdoende tevens
den
groote mogendheden,
mogendheden, garanten
garanten van
vanBelgie,
Belgie,welke
welkeals
als
den strijd
strijd tusschen
tusschen de groote
huneigen
eigenbelang
belangisishunnen
hunnen
in
de rede
rede ligt,
ligt, alalnaar
naargelang
gelang zulks
zulks ininhun
in de
«garantieplicht»
vervullen, verzuimen
verzuimen of
of wel
wel verruimen
verruimen en
en
«garantieplicht»zullen
zullen willen
willen vervullen,
misbruiken
van aanval
aanval of
ofbedreiging.
bedreiging.
misbruiken voor
voor doel van
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Nog velen
zijnzijn
geneigd
te meenen,
velen ininden
denlande
lande
geneigd
te meenen,dat
datNederland,
Nederland,alle
alle
diplomatieke besprekingen,
zelfs eventueele
eventueeIe vev
verdiplomatieke
besprekingen, gegeven
gegeven vooruitzichten
vooruitzichten en zelfs
zekeringen ten
spijt, wel goede
goede zorg
zorg zal
zaldragen,
dragen, iningeval
gevalereroorlog
oorlogin
inWest
West
zekeringen
ten spijt,
kunnen handelen,
handelen, overeenkomstig
overeenkomstig de
de
Europa uitbreekt,
uitbreekt, volkomen vrij
vrij te
te kunnen
Europa
van den
den tijd.
tijd. InIndedehandelingen
handelingender
derdiplomatie,
diplomatie,willen
willenzijzijslechts
slechts
nooden van
Welverre
verrevan
vandeze
deze
opvatting
toelaatbaartete
soort bedrogspelletje
bedrogspelletje zien
zien Wel
een soort
opvatting
toelaatbaar
achten, heeft,
heeft, naar
naar onze
onze overtuiging,
overtuiging, de
deregeering
regeering thans
thans z66
zóóduidelijk
duidelijkals
als
achten,
slechts mogelijk
mogelijk is,
is, aangekondigd,
aangekondigd, dat
datde
dekoers
koersvan
vanonze
onzebuitenlandsche
buitenlandsche
slechts
staatkunde wordt
wordt gewijzigd.
gewijzigd.
staatkunde
in principe
principe goedgekeurd.
goedgekeurd.
Eene volgzame
volgzame volksvertegenwoordiging
volksvertegenwoordiging heeft in
Bij gelegenheid
gelegenheid van
van de
de recente
recente discussies
discussies over
overdedekustverdediging
kustverdediging is
is uit
uit
Bij
niet één
één der
derpartijen
partijen een
eenenkele
enkelestem
sternopgegaan
opgegaantegen
tegende
demet
metdedestrikte
strikte
niet
neutraliteit onbestaanbare
België in
in zake
zakedefensie,aangelegen,
defensie~aangelegen.
neutraliteit
onbestaanbare begeerte
begeerte om
om België
heden te
te dienen.
dienen. Uit
Uit
Kamer
is integendeel
van
linkschepartijen
partijen
heden
de de
Kamer
is integendeel
van
dede
linksche
sterke drang
drang uitgegaan
uitgegaan om
om de
de regeering
regeering te
te nopen
nopen België
België ter
ter wille
wi~le te
te
een sterke
en aan
aan Engeland
Engeland geenerlei
geenerlei moeilijkheden
moeilijkheden in
inden
denweg
wegteteleggen,
leggen,als
alshet
het
zijn en
zijn
geroepen acht
acht zijn
zijn narantieplicht»
«garantieplicht»tetevervullen.
vervullen.DeDe
redevan
vanden
denheer
heer
zich geroepen
rede
de Beaufort
had die
die strekking.
strekking. En
En zelfs
zelfs de
deheer
heerVan
VanKarnebeek,
Karnebeek, de
de eenige
eenige
Beaufort had
liberaal die
Regeering steunde
steunde in den
den fortbouw,
fortbouw, gaf
gaftetekennen,
kennen,dat
dathij
hij
liberaal
die de Regeering
doorvreemde
vreemdekrijgsmacht
krijgsmacht niet
niet per
perseseals
als
doortrekken over de
de Schelde
Schelde door
het doortrekken
eene neutraliteitsschending
neutraliteitsschending beschouwde,
casus belli
belIi stelt.
stelt. Er
Er
eene
beschouwde,welke
welke een
een casus
standpuntvan
van
strengeneutraliteit
neutraliteitverdedigde.
verdedigde.
was slechts
slechts één
één man,
man, die
dieeen
eenstandpunt
was
strenge
AlIeen de
de heer
heer De
DeSavornin
SavorninLohman
Lohmanwaarschuwde
waarschuwde in
in een
eenrede,
rede,die
dieeenigs,
eenigs.
Alleen
recht deed
deed aan
aanden
denernst
ernstder
dertijden
tijden:
wijsluiten
sluiten
geen
tractatenwaarbij
waarbij
zins recht
: wij
geen
tractaten
bena~
toegestaan wordt
wordt aan
aan de
deeene
eenemogendheid
mogendheidtot
totzijdelingsche
zijdelingschebena
doortocht toegestaan
deeling van
van de
deandere
andere;; wij'
wij willen neutraal
neutraal blijven,
blijven, om ons
ons zelfs
zelfs wille
willeen
en
deeling
wenschen ons
ons tegenover
tegenoverniemand
niemanddirect
directofofindirect
indirectteteverbinden,
verbinden,omdat
omdatwij
wij
wenschen
in het
het verleden
verleden genoeg
genoeg leergeld
leergeld daarvoor
daarvoor hebben
hebben betaald
betaald en
en er
er zoo
zoobitter
bitter
onder geleden,
geleden,toen
toenvoor
voorruim
ruimhonderd
honderdjaar
jaaronze
onzeonaf
onafhankelijkheid
verloren
hankelijkheid verloren
werd. Groote
Groote waarde
waarde moet
moetgehecht
gehechtworden
wordenaan
aandeze
dezepertinente
pertinenteuitlating
uitlating
werd.
van
wijst wel
den wakkeren
wakkeren Staatsman.
Staatsman. Zij
Zijbebewijst
wel dat
datalsnog
alsnoggeen
geenbindende
bindende
van den
de
verklaringen zijn afgelegd.
afgelegd. Maar
feit blijft
blijft toch
toch bestaan,
bestaan, dat
dat de
Maar het
het groote
groote feit
verklaringen
Minister
van Buitenlandsche
Buitenlandsche Zaken
Zaken een
een standpunt
standpunt heeft
heeft ingenomen,
ingenomen,hetwelk
hetwelk
Minister van
in theorie
theorie enenpraktijk
praktijkmet
metstrikte
strikte
neutraliteitabsoluut
absoluutonbestaanbaar
onbestaanbaar is.
is.
neutraliteit
Daartegen
heeft de
de heer
heer Lohman
Lohman niet
niet formeel
formeel geprotesteerd.
geprotesteerd. En
Enzijne
zijne
Daartegen nu
nu heeft
belangrijker feit,
kunnen evenmin
evenmin iets
iets afdoen
afdoen aan
aan het
het nog
nog veel
veel belangrijker
woorden
woorden kunnen
dat
debesprekingen
besprekingen van
van den
denminister
minister met
metleidende
leidendeStaatslieden
Staatslieden in
in West,
West.
dat de
Europa
de beteekenis
beteekenis van
vanNederlandsche
N ederlandscheforten
fortenen
ende
dedaaruit
daaruitmet
met min
min
Europa over de
of meer
meer duidelijkheid
duidelijkheid blijkende
blijkende geneigdheid
geneigdheid om
omlijdelijk
lijdelijk mede
mede tetewerken
werken
aan
verdediging van België's
België's neutraliteit,
neutraliteit, reeds
reeds véér
vóór lang
lang moet
moethebben
hebben
aan de verdediging
aangevangen
militaire verhoudingen
verhoudingen tusschen
tusschen Duitschland
Duitschland ter
ter eenre
eenre en
en
aangevangen de
de militaire
Frankrijk
Engeland) ter
Hoe
Frankrijk(en
(en Engeland)
ter andere
andere zijde
zijde eenigszins
eenigszinstete beïnvloeden.
beïnvloeden. Hoe
men hierover echter
men
echter oordeele,
oordeele, zeker
zeker is,
is, dat
datdedeKamer
Kamerzich
zichheeft
heeftneergelegd
neergelegd
door den
denminister
ministerverkondigde
verkondigdeleer
leervan
vanmilitair
militairvriendschapsbetoon
vriendschapsbetoon
bij
bij de door
in publieke
en dat,
dat,behoudens
behoudensschaarsche
schaarsche uitzonderingen,
uitzonderingen, ook
ook il1
aan
België en
aan België
geschriften
De generaal
generaal
geschriftenniet
niet van
van verontrustheid
verontrustheidof
of afkeuring
afkeuring gebleken
gebleken is.
is. De
Den
Beer Poortugael,
Poortugael, die
die met
metklemmende
klemmenderedenen
redenenheeft
heeftbetoogd,
betoogd, dat,
dat,
Den Beer
wilden
we zelf
zelfonzijdig
onzijdigblijven,
blijven,dedestrengste
strengsteonthouding
onthoudingvan
vanbemoeiing
bemoeiïng
wilden we
met
de verdediging
verdediging van
vananderer
anderer neutraliteit
neutraliteit geboden
gebodenwas
wasen
en;net
Pletname
name
met de
de
Schelde, ten
ten allen
aIlen tijde,
tijde, buiten
buiten dien
dien van
van vollen
voIlenvrede,
vrede,voor
voorallen,
alIen,
de Schelde,
België
inbegrepen, voor
krijgsvoering gesloten
moest blijven
blijven —
- hij
hij
België inbegrepen,
voor krijgsvoering
gesloten moest
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in deze
pleitte in
deze op
op 't laatst
zijn leven
leven vrijwel
vrijwel alleen.
alleen. Wordt
Wordtde
de verande,
verande~
laatst van
van zijn
ring in onze
ring
onze staatkunde,
staatkunde, waarvan
waarvan we nu
nu 't begin zien, definitief
definitief voltrokken,
voltrokken,
dan
de regeering
regeering zich
zich tegenover
tegenover het
hetvolk
volkverantwoord
verantwoord achften,
achtten, in
in zoo,
zoo'
dan kan de
verre dit
dit ruimschoots
gelegenheid had
had zich
zich te doen hooren.
verre
ruimschoots gelegenheid
hooren. Alleen
Alleen hij,
hij, die
die
niet
wil, kan
kan zeggen
zeggen niet
niet bemerkt
bemerkt te
te hebben,
hebben, wat
wat erergaande
gaande was.
was.
niet zien wil,
Onder
het complex
complex van
vanmotieven,
motieven,waardoor
waardoor Nederland
Nederland van
van het
het stand,
standOnder het
punt
der strikte
strikte neutraliteit
neutraliteit gedrongen
gedrongen wordt,
wordt, treden
treden er
er twee
twee sterk
sterk op
op
punt der
den
voorgrond. Naar
Naar eenzelfde
eenzelfderesultaat
resultaat voerend,
voerend, zijn
zijn zij
zij tot
tot op
opgroote
groote
den voorgrond.
hoogte van
hoogte
van een
eenrecht
rechttegenovergesteld
tegenovergesteldkarakter.
karakter. Eenerzijds
Eenerzijds hebben
hebben we
we tete
doen
met de
de door
door den
den Zuid,Afrikaanschen
Zuid~Afrikaanschen oorlog en
en zijne
zijne gevolgen
gevolgen sterk
sterk
doen met
het
verlevendigde
dat de
dekleine
kleineStaten
Staten niet
nietveilig
veiligbestaan,
bestaan, waaruit
waaruit het
verlevendigde vrees,
vrees, dat
denkbeeld
onderlinge hulpverleening,
hulpverleening, voor
voorhet
hetexpresse
expresseenenuitsluitende
uitsluitende
denkbeeld tot onderlinge
doel
van levensbehoud,
levensbehoud, voedsel
voedselkreeg
kreeg;
anderzijds openbaarde
openbaarde zich
zich een
een
doel van
; anderzijds
dat kleine
kleine landen
landeneen
eenzeer
zeerbelangrijke,
belangrijke, zelfstandige,
zelfstandige, voor
voor
groeiend
geloof, dat
groeiend geloof,
hun zelven
zelven heilrijke
heilrijke en
enaan
aanden
denvrede
vredebevorderlijke
bevorderlijkerol
rolinindedegroote
grootepolitiek
politiek
kunnen
spelen, door hun
hun vollen
volleninvloed
invloedaan
aantetewenden
wendenten
tengunste
gunstevan
vanhet
het
kunnen spelen,
politiek evenwicht
evenwicht tusschen
tusschen die
diegrootmachten,
grootmachten,wier
wieronderlinge
onderlingestrijd
strijdgeacht
geacht
wordt het
wordt
het eigen
eigen bestaan
bestaan in
in gevaar
gevaar te
te brengen.
brengen. De
Dewerking
werkingdezer
dezermotieven
motieven
staat
zekere mate
mate onder
onder den
den invloed
invloed van
van de
de vrees,
vrees, dat
dat vooral
vooral Duitsch,
Duitsch~
staat in zekere
land een gevaar
land
gevaar oplevert voor
voor de
de kleine
kleineNoordzee.Staten.
Noordzee~Staten.
Toen omtrent
omtrent 1904
1904 de
de internationale
internationale positie
positie ininEuropa
Europa zorg
zorg begon
begon te
te
Toen
baren,
zijn plannen
plannen tot
tot aansluiting
aansluiting van
van kleine
kleine landen,
landen, voor
voor doel van
van zelf,
zelf~
baren, zijn
behoud, gewogen
gewogen en
en tetelicht
lichtbevonden.
bevonden.Met
Metname
namewerd
werdhet
hetdenkbeeld
denkbeeld
behoud,
Nederlandsch~Belgische aansluiting
aansluiting vrijwel
vrijwel algemeen
algemeenals
alsonzerzijds
onzerzijds
een Nederlandsch,Belgische
van een
Quichotisch veroordeeld.
veroordeeld. De positie
positie der
der landen
landen was
was teteongelijk,
ongelijk, dan
dan dat
dat
Quichotisch
mogelijk werd
werd geacht
geachteene
eenesamenwerking
samenwerkingtetekrijgen,
krijgen,welke
welkegelijkelijk
gelijkelijkinin
het mogelijk
Nederland de
deneutraliteit
neutraliteit niet
niet
beider belang
belang zou
zou zijn.
zijn. Terwijl
Terwijl toch
toch van
van Nederland
in beider
wordt bedreigd,
bedreigd, doch
dochintegendeel
integendeelhare
hareeerbiediging,
eerbiediging,gelijkelijk
gelijkelijk
onmiddellijk wordt
voor hare
hare buren
buren ter
ter Oost,
Oost,en
enWestzijde,
Westzijde, een
eengroot
grootbelang
belangkan
kanheeten,
heeten, isis
voor
het bijna
bijna met
met zekerheid
zekerheid te
te voorzien,
voorzien, dat
dat bij
bij een
een grooten
grooten oorlog
oorlog in
inWest,
West.
het
hetgedrang
gedrang moet
moetkomen.
komen. Van
Van
Europa België
zeer lichtelijk
lichtelijk ernstig
ernstig in
in het
Europa
België zeer
Zuiden, door
door Duitschland
Duitschlanduit
uithet
hetOosten
Oosten
dreigtdien
dienstaat
staat
Frankrijk uit
Frankrijk
uit het
het Zuiden,
dreigt
gevaar en ergst
ergst van
van al,al,ook
ookvan
vanbinnen
binnendede
grens,uituitdede
Franschgezinde
gevaar
grens,
Franschgezinde
denoorlog,
oorlog,die
diewordt
wordtvoorzien.
voorzien. Dat
Dat
bevolking, die
die partij
partij kan
kan kiezen
kiezen in
inden
bevolking,
ondanks de
de erkende
erkende enorme
enorme bezwaren
bezwaren en
engevaren
gevaren van
vansamenwerking
samenwerking met
met
ondanks
België, de
totuitdrukking
uitdrukkingkon
konkomen,
komen,
de begeerte
begeerte om
om dien
dien staat
staattetedienen
dienennunutot
moet, meenen wij,
wij, goeddeels
goeddeels geweten
geweten worden aan de vredesagitatie en aan de
internationale juristerij,
ziekten werden,
werden, door
door welke
welkehet
hetdenken
denkender
der
internationale
juristerij,die
die als
als ziekten
massa is aangetast.
aangetast. Het
Het%Internationale
«Internationale publiek
publiek Recht» en «De Neutraliteit»
massa
in ons
onskleine
kleineland
landafgoden
afgodengeworden,
geworden, voor
voor wie
wie
zijn zoo
zoo langzamerhand
langzamerhand in
zijn
men allerwege knielt.
slechts in
in hun
hunnaam
naamgeschiedt,
geschiedt,ter
ter 03evordering
«Bevordering
knielt. Wat slechts
van den
den Vrede door Recht», is zeker, door duizenden
duizenden en
en tienduizenden
tienduizenden te
te
worden
worden toegejuicht.
toegejuicht. De meest
meest roekelooze
roekelooze plannen
plannen zelfs
zelfs vinden
vinden in
in wijden
wijden
kring sympathie,
zij slechts
slechts heeten geboren
geboren te
te zijn
zijn uit de zucht om
sympathie, wanneer
wanneer zij
Internationalen Vrede
Vrede te
te dienen
dienenen
enhet
hetRecht.
Recht.Het
Hetisisonder
onderden
den invloed
invloed
den Internationalen
van dezen verblindenden afgodendienst
afgodendienst —
- die bij
bij sommige menschen een ware
ware
razernij
-, dat
dat de publieke
publieke opinie
opinie niet
niet langer
langer van
van een
een
razernij te
te worden schijnt
schijnt —,
dat een
een BelgischNederlandsche
Beigisch~Nederlandsche samenwerking
samenwerking
klaar
klaar bewustzijn
bewustzijn doet
doet blijken,
blijken, dat
Nederland verzinken kan.
bij een
een afgrond
afgrond brengt,
brengt, waarin
waarin Nederland
bij
II.
12

178

BUIr~NLANDSCHE zAKEN.
BUITENLANDSCHE
ZAK EN.

De Reg
Regeering
eer i n g is
zich ontwijfelbaar
ontwijfelbaar helder
helder bewust
bewust gebleven
gebleven van
van de
de
is zich
waarde van
van eene op zichzelf
zichzelf staande
staande partij
stelling met België.
België. Zij
Zij
negatieve waarde
partijstelling
heeft die
die niet
nietgewild.
gewild. Zij
Zij moet
moet geacht
geacht worden voornamelijk
zijn geleid
geleid
heeft
voornamelijk te
te zijn
door
door de in
in zichzelf
zichzelf veel
veel gezonder
gezonder gedachte: stelling
nemen om
om mede
mede te
te
stelling te nemen
op
werken .aan
het scheppen van internationale verhoudingen, welke
welke de
de kans
kans op
werken
aan het
oorlog in
inWest,Europa,
West.Europa, waarvan
waarvan men
meneen
eenernstig
ernstiggevaar
gevaarvoor
voorhet
heteigen
eigenland
land
nu de
deverdediging
verdedigingvan
vanBelgië's
België'sneutraliteit
neutraliteit het
het
ducht,
verminderen. Maar
Maar nu
ducht, verminderen.
dekmiddel wordt,
wordt, waaronder
waaronder die
die politiek
politiek schuil
schuilgaat,
gaat, komt
komt de
deomstandig,
omstandig.
dekmiddel
heid, dat
dat het
het publiek
publiek de
degevaren
gevarenvan
van«samenwerking»
«samenwerking» niet
nietlanger
langerlevendig
levendig
heid,
gevoelt,
haar zeer
zeer te
te stade.
stade. Velen
Velen die
diezich
zichtegen
tegenpartij
partijkiezen
kiezenzouden
zouden
gevoelt, haar
licht van
van de
debevordering
bevorderingvan
vanhet
hete:Belgische
«Belgische
verklaren,
verklaren, keuren
keuren haar
haar in
in het licht
neutraliteitsrecht»,
meer zij,
zij, goed.
goed.
neutraliteitsrecht»,en
en wat
wat dies meer
De Belgische
Belgische natie
natie(hare
(hare neutraliteit)
neutraliteit) door
door het
het verleenen
verleenen van
van een
eenmeer
meer
of minder
minder ver
verstrekkend
strekkend doortochtsrecht
doortochtsrecht over
over de
deSchelde
Scheldedienende,
dienende, zal
zal
zich tusschen
tusschendedegrootmachten,
grootmachten,garanten
garantenvan
vanBelgië's
België'sneutraliteit,
neutraliteit,
Nederland zich
partij gesteld
hebben. Van
Staat, aan
aan welken
welken het
hetaan
aan België
Belgiëin
inuitzicht
uitzicht
partij
gesteld hebben.
Van dien Staat,
doortochtsrecht ten
ten goede
goedekomt,
komt, zal
zal Nederland
Nederland de
devriend,
vriend, van
van hem,
hem,
gegeven doortochtsrecht
de vijand
vijand geworden
geworden zijn.
zijn.
aan
onze bemoeiing
bemoeiïng schaadt,
schaadt, de
aan wien onze
De
toegang tot
tot de
deSchelde
Scheldewordt
wordtvoor
voor
praktischonafzienbaren
onafzienbaren tijd
tijd
De toegang
praktisch
beheerscht door
Engelsche vloot,
die hem
hem kan
kan afsluiten,
afsluiten, buiten
buiten de
de
beheerscht
door de
de Engelsche
vloot, die
het Vlissinger
Vlissinger fort.
fort. Het
HetisisEngeland
Engeland dat
dat
draagkracht der
draagkracht
der kanonnen
kanonnen van
van het
grootelijks zal
het door
door ons
onsaan
aanBelgië
Belgiëteteverleenen
verleenendoortochts,
doortochts.
grootelijks
zal bepalen
bepalen of het
recht al of
ofniet
nieteffect
effectneemt.
neemt.AlAl
naar
gelangEngeland
Engeland(of
(ofeen
eenentente,
entente.
recht
naar
gelang
genoot) door
door aanvoeren
aanvoerennaar
naardedestelling
stellingvan
van
Antwerpen
gebaatofofgeschaad
geschaad
Antwerpen
gebaat
wordt,
het 'dezebevorderen
bevorderen of
ofbeletten.
beletten. Feitelijk
Feitelijk zullen
zullen we
we aan
aan België
België
wordt, zal heedeze
alleen dan
dan dienst
dienst bewijzen,
bewijzen, wanneer
wanneer onze
begeerte zulks
zulks te
te doen
doen aan
aan
alleen
onze begeerte
Engeland
zijn vrienden
vrienden ten
ten goede
goede komt.
komt. Het
Hetwordt
wordtaldus
alduseen
eeneenzijdig
eenzijdig
Engeland en
en zijn
dergrootmachten.
grootmachten. De
Deregeering
regeering kan
kan hier,
hier.
indirect dienstbetoon
dienstbetoon aan
aan een
eender
indirect
voor niet
niet blind
blindzijn
zijn;
maarkan
kanalleen
alleenhare
harehouding
houdingverantwoorden
verantwoordenmet
meteen
een
; maar
beroep op
op de
deevenwichtspolitiek.
evenwichtspolitiek.Gevreesd
Gevreesdmoet
moetechter
echterworden
wordendat
datwij,
wij,het
het
beroep
standpunt der neutraliteit
neutraliteit verlatend,
verlatend, onzen
onzen invloed
invloedaan
aanden
denver,
ver.
beproefde standpunt
beproefde
dus de
de kans
kans op
op oorlog
oorlog voeden.
voeden. Groot
Groot
keerden kant
kant 'gam
gaan aanwenden
aanwenden en
keerden
en dus
is het
het gevaar,
gevaar, dat
dat we
we een
eenonherstelbare
onherstelbare fout
fout gaan
gaan maken.
maken.
Onze
politiek, uit
uit den
den aard
aard der
der zaak
zaak eenigszins
eenigszins geleid
geleid door
doorde
debegeerte
begeerte
Onze politiek,
goede vrienden
vrienden te
te blijven
blijvenmet
metEngeland,
Engeland,welks
welksnog
nogsteeds
steedsgroeiende
groeiendemacht
macht
ter zee
zee ons
onswel
welzekere
zekereafafhankelijkheid
den goeden
goeden wil
wil van
van dit
ditRijk,
Rijk,
ter
hankelijkheid van den
met betrekking
betrekking tot ons
ons koloniaal
koloniaal bezit,
bezit,doet
doetgevoelen,
gevoelen,wordt
wordt ook
ook beïnvloed
beïnvloed
met
door wantrouwen
wantrouwen en
en gemis
gemisvan
vansympathie
sympathiejegens
jegensDuitschland.
Duitschland.Eene
Eeneminder
minder
sympathieke gezindheid, welke,
welke, buiten
buiten militaire
militaire en
en wetenschappelijke
wetenschappelijke kringen,
kringen,
waarin men
men wel
wel voor
voorden
denDuitschen
Duitschengeest
geestgevoelt,
gevoelt,voorkomt,
voorkomt, vindt
vindtgeen
geen
waarin
grond
de staatkundige
staatkundige aanraking
aanraking der
beide volken.
volken. Er
Er isis ook
ook geen
geen
grond in de
der beide
wezenlijk scherp
zeden, aanleg
aanleg en
enkarakter
karakter;
integendeel
wezenlijk
scherp verschil
verschil van
van zeden,
; integendeel
groote
mate van
van overstemming.
overstemming. De
Deverschillen
verschillenzijn
zijnniet
nietzoo
zoogemakkelijk
gemakkelijk
groote mate
aanwijsbaar
niet zeer
zeer diep,
diep, maar
maar toch
toch voldoende
voldoendeom,
om,tetezamen
zamen
aanwijsbaaren
enook
ook wel
wel niet
werkend met
met een
een natuurlijk
natuurlijk wantrouwen
wantrouwen van
van den
denkleinen
kleinenStaat
Staattegenover
tegenover
werkend
zijn machtigen
ininhet
welke een
een
zijn
machtigenbuurman,
buurman,eene
eenegezindheid
gezindheid
hetleven
leven te
te houden, welke
en kwade
kwade factor
factor zal
zalkunnen
kunnenworden
wordenininonze
onzebuitenlandsche
buitenlandschepolitiek.
politiek.
groote en
Wantrouwen
gemis aan
aan sympathie
sympathie voor
voorDuitschland
Duitschlandzijn
zijntoch
toch wel
wel zoo
zoo
Wantrouwen en gemis
zij veler
velerinzicht
inzichtinindede
internationale
verhoudingenverduisterd
verduisterd
sterk,
dat zij
sterk, dat
intemationale
verhoudingen
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hebben. Velen
hier tetelande
landealles
allesdoor
dooreen
een
anti-Duitschenbril.
bril.Tijdens
Tijdens
hebben.
Velen zien hier
anti,Duitschen
de Marokko,crisis
Marokko-crisis van
zeer sterk
sterk uit.
uit. Bladen
Bladen van
van alle
alle
de
van 1911
1911 kwam
kwam dit
dit zeer
richtingen, bijna zonder
zonder uitzondering,
uitzondering, schilderden
schilderden en
enscholden
scholden grof
grof Duitsch,
Duitschrichtingen,
tot
land de
de agressor
agressor te
te zijn
zijn!! Eerst
Eersteen
eenjaar
jaarlater
laterkwam
kwam men
mencontre,coeur
contre_coeur tot
land
erkenning, dat
dat de
de rechtspositie
rechtspositie van
van Duitschland
Duitschland onaantastbaar
onaantastbaar was
was en
en dat
dat
erkenning,
doen had,
had, om
om Duitschland
Duitschland uit
uit te
te
men met
met eene
eene Engelsch,Fransche
Engelsch-Fransche poging te
te doen
men
ederlandzelf
zelfeen
eender
deronderteekenaars
onderteekenaarswas
wasvan
vande
deActen
Acten
terwij IN
dringen. Zulks terwijl
Nederland
van Madrid
Madrid en
en Algeciras,
Algeciras, die
die door
doorFrankrijk
Frankrijk geschonden
geschondenwerden
werdenII Het
Het groote
groote
publiek is
er vandaag
vandaag nog niet
niet van
van overtuigd,
overtuigd, dat
dat het
hetde
deentente,mogend,
entente-mogend_
publiek
is er
den Europeesche
Europeesche vrede
vrede in
in gevaar
gevaar
heden
waren, die destijds
destijds over
over Marokko
Marokko den
heden waren,
brachten. Het
Keizer, die Nederland
Nederland dwingt
dwingt de
de kust
kust
brachten.
Het spook van
van een Duitschen Keizer,
versterken, door
den heer
heer Van
VanHeeckeren
Heeckereneen
eenjaar
jaarofofwat
watgeleden
geledenopge,
opge_
te versterken,
door den
ook alalheeft
heeftdedeminister
ministervan
vanbuitenlandsche
buitenlandsche
roepen,
waart nog
altijd rond,
rond, ook
roepen, waart
nog altijd
zaken,
overeenkomstig zijn
zijn plicht,
plicht, ernstig
ernstigverklaard,
verklaard, dat
daterernimmer
nimmer van
van
zaken, overeenkomstig
eenige dwang
dwang of bemoeiing
bemoeiïng sprake
sprake is geweest.
geweest. Het
Hetmaakte
maakte bij
bij de
dekustver,
kustver.
eenige
dedigingsdiscussie in
de Tweede
Tweede Kamer
Kamer weer
weerzijne
zijne verschijning.
verschijning. En
En al
al heeft
heeft
dedigingsdiscussie
in de
nu ook
ook minister
minister Colijn, op
op een
een wijze,
wijze, die
dieaan
aanduidelijkheid
duidelijkheidniets
nietstetewenschen
wenschen
overliet,
de verzekering
verzekering van
van zijn
zijn ambtgenoot
ambtgenoot bevestigd,
bevestigd, men
men kan
kan er
erzeker
zeker
overliet, de
we
van
zijn, dat
dat het geloof
geloof in
in den
denbemoeizieken
bemoeizieken Duitscher
Duitscher leven
leven blijft
blijft en
en we
van zijn,
daar later
wel weer
weer van
van zullen
zullenhooren.
hooren.Bij
Bijdede
discussieswas
waseen
eenanti,
anti.
daar
later wel
discussies
is dit
dit ver,
ver_
Duitsche «undercurrent»
«undercurrent» onmiskenbaar.
Van socialistische
socialistische zijde
zijde is
Duitsche
onmiskenbaar. Van
klaarbaar.
Zij houden
houden niet van
klaarbaar. Zij
van ordelijk
ordelijkgouvernement,
gouvernement,waarin
waarinde
dewerkman
werkman
niet
vooruitzicht heeft,
heeft, door
door bloot
blootoverwicht
overwicht van
vanaantal
aantaldedemeester
meestertete
niet vooruitzicht
worden.
Maar ernstiger
ernstiger is,
is, dat
dat ook
ookliberale
liberaleleiders
leiderszoozeer
zoozeervan
vanstemming
stemming
worden. Maar
tegen
Berlijn deden
blijken, dat
heer Lohman
Lohman het
oordeelde er
er
tegen Berlijn
deden blijken,
dat de heer
het noodig oordeelde
tegen
objecteeren. Wantrouwend,
Wantrouwend, naijverig,
naijverig, als
eene obsessie
obsessie van
van
tegen te objecteeren.
als onder eene
vrees, dat
dat de
de natuurlijke
natuurlijke ontwikkelingsgang
ontwikkelingsgang ons
ons kleine
kleinenederduitsche
nederduitscheland
land
vrees,
zijhet
hetwereldgebeuren
wereldgebeuren
aan
het groote
grootehoogduitsche
hoogduitschezal
zalassimileeren,
assimileeren, zien
zienzij
aan het
door een
een anti,lluitschen
anti-Uuitschen bril,
bril, nu
nuenendan
dan
verwisseldmet
metEngelschen
Engelsehen
door
verwisseld
dat velen,
velen, als
als blind
blind en
endoof,
doof,veeleer
veeleerininBerlijn,
Berlijn, dan
dan te
te
kijker. Feit
kijker.
Feit is,
is, dat
Londen of Parijs
Parijs gevaar
Europeeschen vrede
zoeken. Men
Men heeft
heeft
Londen
gevaar voor
voor den Europeeschen
vrede zoeken.
Hauw besef
besef van,
van, dat
dat
er b.v.
b.v. hier
hier te
te lande
lande thans
thansnaar
naar 't schijnt
er
schijnt geen
geen flauw
de
rol, welke
welke Engeland
Engeland in
in de
de Balkan
Balkan kwestie
kwestie speelt,
speelt, nog
nogdoor
dooropvolgende
opvolgende
de rol,
gebeurtenissen
moeten worden
worden verklaard,
verklaard, doch
dochdat
datinmiddels
inmiddels—- terwijl
terwijl
gebeurtenissen zal
zal moeten
Engeland
Cyraneïka, aan
Perzische golf, en
en ininMesopotamië
Mesopotamiëaan
aanhet
het
Engeland in
in Cyraneika,
aan de Perzische
is, de
Duitsche politiek
politiek enorme
enorme offers
offers brengt
brengt voor
voor het
het behoud
behoudvan
van
buiten is,
de Duitsche
den vrede
vrede —
- offers,
offers, die niet
niet beperkt
beperkt worden
worden tot
totde
depaar
paarhonderd
honderdmillioen
millioen
den
guldens, die Oostenrijk
Oostenrijk aan mobilisatie
mobilisatie ten
ten koste
koste legde,
legde,maar
maar die
dievooral
vooraltete
guldens,
zoeken zijn
zijn in
in (naar
(naarmen
menvertrouwt,
vertrouwt,tijdelijke)
tijdelijke)verzwakking
verzwakkingvan
vaninternatio,
internatiozoeken
nale
positie, waarin
waarin de
de Duitsche
Duitsche landen
landen berusten.
berusten. Men
Men vormt
vormt er
er zich
zich hier
hier
nale positie,
geene voorstelling
voorstelling van,
van, dat
datEngeland
Engelandeen
eenoverwicht
overwichtgeldend
geldendmaakt,
maakt, ten
ten
geene
gevolge waarvan
waarvan in
in weinig
weinigmeer
meer dan
dantien
tienjaar
jaar tijds
Duitschland's handel
handel
gevolge
tijds Duitschland's
op de
deTransvaalsche,
Transvaalsche,Marokkaansche,
Marokkaansehe, Perzische
Perzischemarkten
marktenbelangrijk
belangrijkwerd
werd
dit overwicht
overwicht door
door een
eenoorlog
oorlogbevestigd
bevestigd kon
kon
bemoeielijkt en
dat, indien
indien dit
bemoeielijkt
en dat,
worden, aan
aan Duitschland's
Duitschland's groei
groei een
een einde
einde zou
zou zijn
zijn gesteld
gesteld en
en honderd,
honderd.
worden,
van de
de welvarende
welvarende en
en tevreden
tevreden millioenen,bevolking
millioenen_bevolkingtot
totarmoede
armoede
duizenden van
het
zouden
zijn veroordeeld.
veroordeeld. In
In naijver,
naijver, ons
onszelven
zelven toch
toch rijk
rijk wetend
wetend in
in het
zouden zijn
bezit der
der koloniën,
koloniën, beseffen
beseffen we
we niet,
niet, dat
datdedeeigen
eigenwelvaart
welvaartininzekere
zekeremate
mate
bezit
ook van
vandedeDuitsche
Duitscheafhankelijk
afhankelijkis.is.
Omdat
Nederland,evenals
evenalsBelgië,
België,
toch ook
Omdat
Nederland,
door
cen gelukkigen
gelukkigen' samenloop
van omstandigheden
omstandigheden zonder
zonder hulp
hulp van
van
door een
samenloop van
kanonnen alsnog
alsnog bloeit,
bloeit,—- doordien
doordienwe
wezelf
zelfniet
nietmeer
meervoelen,
voelen,wat
watgeweldige
geweldige
Zuid.Afrika geleden
dan ook
ookhier,
hier, toen
toen
vernedering we
vernedering
we in
in Zuid,Afrika
geleden hebben
hebben en
en dan
a
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Engeland met
met verbreking
verbreking der
der diplomatieke
diplomatiekerelatie
relatiedreigde
dreigde(1901),
(1901),begrijpen
begrijpen
Engeland
we niet,
niet, dat
datdedeDuitscher
Duitscherwapens
wapensslecht
slechtontberen
ontberen kan.
kan.Bezorgd
Bezorgdmaakt
maakt
we
geweldige
krijgstoerustingvan
vanDuitschland
Duitschland;
maar een
een
men zich
zich over
overdede
men
geweldige
krijgstoerusting
; maar
klaar besef heeft
heeft men
men ererniet
nietvan,
van,
vreedzamevolk
volkdedekolossale
kolossale
klaar
datdat
hethet
vreedzame
offers
offers er voor
voor alleen
alleenbrengt,
brengt, brengen
brengenmoet,
moet,als
alsgevolg
gevolgvan
vande
dezware
zwaredreiging,
drèiging,
enlijdt
lijdtzoolang
zoolangdedeEngelsche%Fransche
Engelsche.Fransche entente
entente bestaat....
bestaat. ...
leeften
waaronder het leeft
Reg e erin
ontwijfelbaarhet
hetdreigend
dreigendBritsch
Britschoverwicht
overwichtwel
welwaaro
waar.
De Regeer
in g,g,ontwijfelbaar
nemend, schijnt
schijnt —
- zoo isis onze
onzeindruk
indrukder
dergebeurtenissen
gebeurtenissen—
- meer
meer of
ofmin
min te
te
nemend,
bukken;; maar
maar de omstandigheid,
omstandigheid, dat
dathet
hetpubliek
publiekop
opdwaalwegen
dwaalwegenisisgebracht
gebracht
bukken
in zake
zake de
debestaandé
bestaandémachtsverhoudingen
machtsverhoudingenkomt
komthaar
haargoed
goedtetestade,
stade,ininzoo::
zooverre het geloof,
geloof, dat
dathare
harepolitiek
politiekbevorderlijk
bevorderlijk isisaan
aande
deevenwichtspolitiek
evenwichtspolitiek
verre
West-Europa, erer tienduizenden
brengt haar
haar beleid
beleid goed
goed tetekeuren,
keuren,
in West%Europa,
tienduizenden toe
toe brengt
die, bij
bij eene
eenekoeler
koelerbeoordeeling
beoordeelingder
derverhoudingen,
verhoudingen,zouden
zoudenprotesteeren.
protesteeren.
die,
hetbewijs
bewijsge%
gede jongste
jongsteDuitsche
Duitschekrijgstoerustingen
krijgstoerustingenhet
Intusschen hebben de
leverd, dat
dat ininBritsch
Britsch of
ofandere
andere overwicht
overwicht niet
niet zal
zal worden
worden berust
berust en
en dat
dat
leverd,
strijd in
in West
WestEuropa,
Europa, Engelsch,Duitsche
Engelsch.Duitsche diplomatieke
diplomatieke toenadering
toenadering ten
ten
de strijd
spijt, meer
meer dreigt
dreigt dan
danooit.
ooit.En
Envrel
welklaar
klaarmoet
moetmen
mener er
zich
in regeeringsspijt,
zich
in regeerings%
kringen van
van bewust
bewust zijn,
zijn, dat
dat indien
indien de groote oorlog
oorlog komt,
komt, aan
aan Duitschland
Duitschland
kringen
opgedrongen, hij
van Duitschen
Duitschen kant
kant zal
zal worden
worden gevoerd
gevoerd met
metde
degrootste
grootste
opgedrongen,
hij van
volharding, ten
ten einde
eindetetebereiken,
bereiken,dat
datverrassingen
verrassingenover
overneutraal
neutraal gebied,
gebied, als
als
volharding,
waardoor
het thans
wordt bedreigd,
bedreigd, onmogelijk
onmogelijk zullen
zullen worden.
worden.
waardoor het
thans wordt
Gehoopt mag
mag worden dat
dat de
de aanhouding
aanhouding der
derspanning
spanningNederland
Nederlandweer
weer
Gehoopt
zal doen
doen terugkeeren
terugkeeren tot
tot het
hetstrikt
striktneutrale
neutrale standpunt,
standpunt, ten
ten einde
einde tetevooro
voor.
zal
druk als tot een oorlog gedwongen
gedwongen
komen dat Duitschland door toenemenden druk
wordt. De vraag
vraag of
of het
het niet
niet noodig,
noodig, althans
althans raadzaam
raadzaam is
is de
de volle
volle con,
con.
wordt.
sequentie
der evenwichtspolitiek
evenwichtspolitiek te
te aanvaarden
aanvaarden en
en onzen
onzenindirecten
indirectensteun,
steun,
sequentie der
thans aan
aan de
deentente
ententemogendheden
mogendhedenten
tengoede
goedegekomen,
gekomen,naar
naarDuitschen
Duitschen
thans
kant over
over te
te brengen,
brengen, blijve
blijve hier
hier in
in het
het midden.
midden.
kant
Het isisdedenegatieve
negatieveverdienste
verdienstevan
vandedetegenwoordige
tegenwoordigeregeering,
regeering,dat
datzij,
zij,
uitzichten openend,
openend, waardoor
waardoor de
de neutraliteit
neutraliteit zou
zouworden
wordenprijsgegeven
prijsgegeven ten
ten
uitzichten
gunste
Engeland en
vrienden, toch het
het middel
middel heeft
heeft gewild,
gewild, om
om
gunste van
van Engeland
en zijn
zijn vrienden,
een strikt
strikt neutraal
neutraal standpunt
standpunt te
te kunnen handhaven;
het dan
dan
handhaven ; dat
dat zij,
zij, al
al is het
heel laat
laat in
in den
dendag,
dag,eindelijk,
eindelijk,ondanks
ondankshet
het
verzet
derliberale
liberalepartijen,
partijen, een
een
verzet
der
begin
heeft gemaakt
gemaaktmet
metden
denaanleg
aanleg
van
versterkingenaan
aanden
den
Schelde.
begin heeft
van
versterkingen
Schelde%
mond,
dank welke,
welke, als
alsook
ookhet
hettweede
tweedefort
fortzal
zalzijn
zijngebouwd,
gebouwd,dat
daterereenmaal
eenmaal
mond, dank
zeker
komen zal,
zal, de
de groote
grooteinvalspoort
invalspoortopopMidden
MiddenEuropa
Europavoor
voor
alle
doel.
zeker komen
alle
doel%
krijgbemoeielijking in
in verband
verband staan,
staan, op
op
einden,
die met
metstrijdvoering
strijdvoeringofofkrijgbemoeielijking
einden, die
Nederlandsch
gebied gesloten
gesloten zal
zal worden
wordengehouden,
gehouden,overeenkomstig
overeenkomstig ons
ons
Nederlandsch gebied
ons souverein
souverein recht.
recht.
belang,
intemationalen plicht
belang, onzen internationalen
plicht en ons
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«Een
ander omtrent
omtrent den welvaartstoestand
welvaartstocstand der
Indische bevolking in
in de
deGouver.
Gouver.
ftEen en ander
der Indische
nementslanden
Java en
enMadoera»,
Madoera»,(de
(de
particulierelanderijen
landerijenuitgezonderd),
uitgezonderd),
nementslanden van
van Java
particuliere
door
Mr. A. Neytzell
Neytzell de
deWilde.
Wilde.Leeraar
Leeraar aan
aande
deOpleidingsschooi
Opleidingsschooivoor
ToorInlandsche
Inlandsche
door Mr.
Rechtskundigen
Deel. Weltevreden,
Weltevreden, N.
N.V.V.Boekh.
Bockh.Visser
Visser
RechtskundigenteteWeltevreden.
Weltevreden.He
Ile Deel.
1913.
Co., 1913.
en Co.,

Reeds
zeer spoedig
spoedig na
nahet
hetverschijnen
verschijnenvan
vanhet
heteerste
eerstegedeelte
gedeelte van
van dit
dit
Reeds zeer
werk, waaraan
waaraan zooveel
zooveel belangstelling
belangstelling en
enwaardeering
waardeering tetebeurt
beurtviel,
viel,werd
werd
werk,
tweede deel
deel uitgegeven,
uitgegeven, even
evennauwgezet
nauwgezetgeschreven
geschreven als
alshet
heteerste.
eerste.Een
Een
dit tweede
noemen;
naastlijvige
lijvige
bronnenstudie wijst
wijst het
het weder
weder aan,
aan, tetegroot
grootom
omopoptetenoemen
bronnenstudie
; naast
werken van
van den
deneersten
eerstenrang,
rang,worden
wordental
talvan
vanbrochures,
brochures,kamerverslagen,
kamerverslagen,
werken
regeeringsrapporten, courantenartikelen
vergeten. Auteur
Auteur heeft
heeftde
de
regeeringsrapporten,
courantenartikelenenz.
enz. niet
niet vergeten.
uitkomsten van eigen
eigenenenanderer
andereronderzoek
onderzoekvlijtig
vlijtigbijeenverzameld,
bijeenverzameld, zijn
zijn
uitkomsten
materiaal echter
zoo bij
bij uitstek
uitstek
materiaal
echter omzichtig
omzichtig gebruikend,
gebruikend,zooals
zooalsvan
van een
een zoo
voorzichtig man
denken was.
was. Zijn
Zijn boek
boekonderscheidt
onderscheidtzich,
zich,vooral
vooralwaar
waar
voorzichtig
man te
te denken
tekortkomingen, verzuimen,
verzuimen, misvattingen
misvattingenbespreekt,
bespreekt, zeer
zeergunstig
gunstig in
in toon
toon
het tekortkomingen,
tallooze andere
anderewerken,
werken,waarin
waarin slechts
slechts gehekeld
gehekeldwordt,
wordt, vaak
vaaknaar
naar geheel
geheel
van tallooze
onvoldoende
gegevens, en niet
niet aangewezen
aangewezen hoe
hoe tot
totjuister
juisterinzichten,
inzichten,beter
beter
onvoldoende gegevens,
toestanden te
geraken. Dat
Datonze
onzeIndische
Indischebezittingen
bezittingentottotvoor
voorbetrekkelijk
betrekkelijk
toestanden
te geraken.
korten tijd
tijd meer
meer geëxploiteerd
geëxploiteerd dan
dangeregeerd
geregeerdwerden,
werden,niemand
niemanddie
diehier
hier
korten
onkundig van
van isis;; maar
maar dat,
dat, vooral
vooral inindedelaatste
laatstejaren,
jaren,een
eengroote
grootekentering
kentering
ziens_ en
denkwijze daaromtrent
daaromtrent is
is ingetreden,
ingetreden, niemand
niemand die
die het
hetmag
mag
in ziens%
en denkwijze
loochenen.
Er
veel veranderd
veranderd;; er
er moet
moetnog
nogreusachtig
reusachtigveel
veelmeer
meergewijzigd
gewijzigdworden.
worden.
Er is veel
op hun
hunbeurt
beurt nieuwe
nieuwe behoeften,
behoeften,waarin
waarinde
deregeering
regeering
Verbeteringen scheppen
scheppen op
Verbeteringen
heeft te voorzien.
voorzien. Aan
Aanparticulier
particulier initiatief
initiatief mag
mag en
enkan
kanniet
nietlanger
langerworden
worden
heeft
hetjammerlijk
jammerlijktetekart
kortschoot.
schoot.Geduldige
Geduldige
overgelaten zoo heel
heel veel,
veel,waarin
waarinhet
overgelaten
droomers
zich immers
immers lijdzaam
lijdzaam welgevallen,
welgevallen, waartegen
waartegen een
eenontwaakt
ontwaakt
droomers laten
laten zich
volk
met kracht
kracht optreedt.
teugels in
in handen
handen wil
wilhouden,
houden, moet
moet
volk met
optreedt.Wie
Wie nu
nu de teugels
bedenken, dat
dat hij
hij niet
nietalleen
alleenmet
metmakke
makkesleepersknollen,
sleepersknollen, maar
maar ook
ookmet
met
bedenken,
fiere
kan krijgen
krijgen;; dat
dat hij,
hij, om
om meester
meester te
te blijven,
blijven,zich
zich
fiere rashengsten
rashengsten te
te doen kan
heer moet
moet toonen. Regeeren
Regeerenisisvooruitzien,
vooruitzien,niet
nietachteraan
achteraankomen
komen;; isis zelf
zelf
heer
handelen, niet
niet zich
zich laten
laten leiden.
leiden. Zeker
Zekeris isdede
belangstellingder
derregeering
regeering
handelen,
belangstelling
het werk
werk van
van Mr.
Mr. Neytzell
NeytzelldedeWilde
Wildeeen
eenverblijdend
verblijdendteeken
teekendes
destijds,
tijds,
in het
omgekeerd
men der
derregeering
regeeringgeluk
gelukwenschen
wenschen met
metzulk
zulkeen
eennijver,
nijver,
omgekeerd mag
mag men
ambtenaar als
auteur blijkt
blijkt te
te zijn.
zijn.
oordeelkundig ambtenaar
als auteur
aan het
het eerste
eerstedeel
deelvan
vanditdit
werkwordt
wordtinindit
dittweede
tweededezelfde
dezelfde
Aansluitend aan
werk
Bij het
hetbespreken
besprekenvan
vanNijverheid,
Nijverheid, Handel,
Handel,Bijdragen
Bijdragen
methode gevolgd
gevolgd:: Bij
methode
aan
Onderwijs, Credietwezen,
Credietwezen,
aan de Gemeenschap,
Gemeenschap, Gouvernementsmonopoliën, Onderwijs,
Verkeersmiddelen, Veiligheid, Rechtszekerheid,
Rechtszekerheid, Zorg
Zorg voor
voorvolksgezondheid
volksgezondheid
Verkeersmiddelen,
en Bestuursinrichting
Bestuursinrichting wordt
wordt steeds
steeds zooveel
zooveelmogelijk
mogelijkeerst
eersteen
eenhistorisch
historisch
overzicht
Oude toestanden,
toestanden, °vet
ovelgang
tot de
dehedendaagsche,
hedendaagsche, ten
ten
overzicht gegeven.
gegeven. Oude
gang tot
slotte
het tegenwoordige,
tegenwoordige, met
met een
een blik
blikop
opdedetoekomst,
toeko~st,worden
wordenons
onsmede
medeslotte het

182

ONZE LEESTAFEL.
LEESTAFEL.

gedeeld,
beknopt waar
waar het
het kon,
kon, uitvoerig
uitvoerig waar
waar het
het moest
moest;; terwijl
terwijl tal
tal van
van
gedeeld, beknopt
niet alleen
alleendedebronnen,
bronnen,
waaruit
geput
werd,
aanwijzen,maar
maarook
ookniet
niet
noten niet
waaruit
geput
werd,
aanwijzen,
zelden nader
nader toelichten.
toelichten.
genoeg kan
kanereropopworden
wordengewezen
gewezendat
datWestersche
Westerscheen
enOostersche
Oostersche
Niet genoeg
eenmaal geheel
geheel verschillend
verschillend zijn
zullen blijven.
blijven. Onge,
Onge_
toestanden nu eenmaal
toestanden
zijn en zullen
looflijk
lage loonen,
loonen,zie
zieblz.
blz.2020;
gebrekaan
aan
bedrijfskapitaal, blz.
blz.61
61;
het
looflijk lage
; gebrek
bedrijfskapitaal,
; het
eigenaardig
onmisbaar element
element in
in onze
onze0.4.
0..1.maatschappij
maatschappij:: de
deChinees,
Chinees,
eigenaardig toch
toch onmisbaar
69.—- Voeg
Voeghierbij
hierbijhet
het
wiens invloed
invloed zeer
zeer hoog
hoogmoet
moetworden
wordengeschat,
geschat,blz.
blz.69.
wiens
zorgelooze karakter
karakter van
inlander, voor
voorwien
wienhet
hetbegrip:
begrip: «Tijd
zorgelooze
van den inlander,
410 is geld!»
niet bestaat
bestaat; ; de
de eerbied
eerbied van
van den
dendessaman
dessa man voor
voorzijn
zijnmeerderen
meerderen;; het
het slim
slim
egoïsme der
der inlandsche
inlandsche hoofden
hoofden;; het
hetverschillend
verschillend recht,
recht, beter
beter gezegd
gezegd:: de
de
egoïsme
nu neigt
neigt naar
naar rechtseenheid,
rechtsonzekerheid, waarom
rechtsonzekerheid,
waarom men
men nu
rechtseenheid, ongerekend
adat...
stipslechts
slechtshier
hierenendaar
daaraan,
aan,waarover
waarover boekdeelen
boekdeelen
ras,
ras, godsdienst, adat.
. . lkIkstip
Zoowordt
wordt
blz.
aangehaaldeen
eenuitlating
uitlating van
van
te
vullen zouden
zouden zijn.
zijn.Zoo
te vullen
blz.
105105
aangehaald
den
heer Hasselman,
Hasselman, die
die zich
zichover
overeen
een
dezerpunten
puntenvan
vanverschil
verschil dus
dus
den heer
dezer
laat hooren
hooren:: ezDe
«De Westerling
Westerling met
metzijn
zijnrusteloos
rusteloosstreven
strevennaar
naarmaterieelen
materieel en
laat
vooruitgang en de
de hem
hem van
vanjongs
jongsafafingeprente
ingeprenteovertuiging,
overtuiging, dat
dat tijd
tijd geld
geld
vooruitgang
is,
ziet in
inhet
hetvergen
vergenvan
vandiensten
dienstententen
behoeve
van
staatofof
gemeente
is, ziet
behoeve
van
staat
gemeente
een ernstige
ernstige inbreuk
inbreuk op
op de
depersoonlijke
persoonlijke vrijheid
vrijheid;; de
deJavaansche
Javaansche desaman,
desaman,
wiens
aspiraties op
regel laag
laag bij
bij den
den grond
grond
wiens aspiraties
op materieel
materieelgebied
gebiedinin den
den regel
blijven en
en die
dieveelal
veelalbeschikken
beschikkenkan
kanover
overeen
eenovervloed
overvloedvan
vanvrijen
vrijentijd,
tijd,
blijven
dien
hij niet
niet gewoon
gewoonis isopop
andere
wijze
productieftetemaken,
maken,vat
vatdeze
deze
dien hij
andere
wijze
productief
persoonlijke dienstpraestaties
en voelt
voeltdaarvoor
daarvoor niet
niet den
den
persoonlijke
dienstpraestatiesveel
veel lichter
lichter op en
inwendigen
zij noodwendig
noodwendig moeten
moeten opwekken
opwekken bij
bij volken
volken
inwendigen tegenzin,
tegenzin, die
die zij
met een hooger
hooger individueel
individueel bewustzijn.
bewustzijn. Vooral
Vooral geldt
geldtdit
ditvan
vandesadiensten,
desadiensten,
met
die door
door den
den kleinen
kleinen man
man gepraesteerd
gepraesteerd worden
worden ten behoeve
behoeve van
van de
deeigen
eigen
ofvan
vanhet
heteigen
eigendesabestuur;
desabestuur;dus
dusininhet
het
rechtstreekschebelang
belangvan
van
desa of
desa
rechtstreeksche
zijn
onmiddellijke omgeving.»
omgeving.» Onderwijs,
Onderwijs, eenvoudig,
deugdzaam, dus
ont_
zijn onmiddellijke
eenvoudig, deugdzaam,
dus ont,
wikkelend
onderwijs moet
moet hier
hier veel
veelveranderen.
veranderen.Aan
Aanzorg
zorgdaarvoor
daarvoorlaat
laat
wikkelend onderwijs
de
regeering het
het tegenwoordig
tegenwoordig niet
niet ontbreken.
ontbreken. Zie
Zieo.o.a.a.auteur
auteurover
overde
de
de regeering
dessascholen
De hulp,
hulp, hemzelf
hemzelfbij
bijdede
samenstellingvan
vandit
ditwerk
werk
dessascholen enzv.
enzv. De
samenstelling
verstrekf,
nawoord, staaft
staaft mede
mede het
het streven
streven der
derregeering.
regeering.
verstrekf, zie
zie nawoord,
Maar
'. wij,
in Europa,
Europa, denken
denken:: «Waar
«Waar een
is, daar
daar isis een
eenweg.»
weg.»
wij, in
een wil is,
Maar... ...
hoe, wanneer
wanneer er
er geen
geengebruik
gebruikwordt
wordtgemaakt
gemaaktvan
vanden
denweg
weg?
w.z.z.
Doch, hoe,
? d.d.w.
Wanneer
de mensch
mensch uit
uiteigen
eigenwil
willastdier
lastdierblijft
blijft?
Zie b.
b. v.v.blz.
blz.303.
303.Als
Als
Wanneer de
? Zie
oude gebruiken,
gebruiken, van
van
een staaltje
staaltje der
der inlandsche
inlandsche vasthoudendheid
vasthoudendheid aan
aan oude
een
afkeer
van het
hetnieuwe,
nieuwe,wordt
wordtdaar
daargezegd;
gezegd;
«Op
den
twintig
jaarbestaanden
bestaanden
afkeer van
«Op
den
twintig
jaar
weg van
van Kalipoetjong
Kalipoetjongnaar
naarBandjar
Bandjarwerd
werdnauwelijks
nauwelijks een
eensporadische
sporadische kar
kar
weg
opgemerkt.
Langs den grooten
grootenpostweg
postwegBuitenzorg
Buitenzorg—-Poentjak
Poentjak—- Tjandjoer
Tjandjoer
opgemerkt. Langs
geschiedt het reusachtig
reusachtig groentenvervoer
groentenvervoer nog altijd
altijd per
per draagvracht.
geschiedt
draagvracht.
Geen wonder
wonder dan
dan ook,
ook,datdat
over
volksgezondheidsprekend,
sprekend,auteur
auteur
Geen
over
dede
volksgezondheid
:572 klaagt
klaagt over
over de
dedikwerf
dikwerfgeringe
geringemedewerking
medewerking van
van de
dezijde
zijde der
der
blz.
blz. 372
onontwikkelde
bevolking betoond,
betoond, vooral
vooralwaar
waarhct
hctvaccinatie
vaccinatie geldt.
geldt. Een
Een
onontwikkelde bevolking
verschijnsel echter
het Oosten
Oosten voorkomend.
voorkomend.
verschijnsel
echter niet
niet alleen
alleen in het
merkwaardige, belang,
belang_
Maar waar
ik eindigen
eindigen wilde
wilde ikikvan
vanditdit
Maar
waar zou
zou ik
merkwaardige,
wekkende,
wetenschappelijke boek
maar een
een kort
kortoverzicht
overzicht
wekkende, streng
streng wetenschappelijke
boek ook
ook maar
geven?
Ik kan
kan niet
nietanders
anders dan
dan herhalen
herhalen wat
wat ik
ikbij
bijdedeaankondiging
aankondigingvan
van
geven ? Ik
houde dit
ditwerk
werk
het eerste
eerste deel
deel zeide
zeide: : «AI
wie in
in Indië
Indië belang
belang stelt,
stelt, houde
het
«Al wie
binnen
zijn bereik:»
bereik:» Men
Men kan
kan ereruit
uitputten
puttenwat
watverleden
verleden en
en heden
heden be,
bebinnen zijn
treft,
terwijl het menig
menig behartingswaardigen
behartingswaardigen wenk
wenk voor
voordedetoekomst
toekomstbevat.
bevat.
treft, terwijl
Auteur en lezer, heil!
E. S.
Auteur
en lezer, heil 1 E. S.

ONZE LEESTAFEL.

183

GROENTl]D.
GROENTIJD.
«Pro
Contra», betreffende
betreffende vraagstukken
vraagstukken van algemeen
algelneen belang.
belang.
aPro en Contrav,
Afschaffing van den
den Groentijd.
Groentijd. Pro: R.
van Sandick,
Sandick, C. I,I, contra:
H. Telders,
TeIders,
R. A. van
contra: J. H.
- Breda,
Breda,Hollandia,Drukkerij.
Hollandia,Drukkerij.
C. I.I. —

onlangs overleden
overleden Vicomte
Vicomte E.E.M.
M.dedeVogiié
Vogüéverhaalt
verhaaltininzijn
zijnvoors
voorDe onlangs
treffelijk
«Les Morts
Morts qui
qui Parlent))
Parlent:o hoe
hoetegenwoordige
tegenwoordigegeneraties
generaties
treffelijk boekje
boekje «Les
onder den
den invloed
invloedvan
vanvroegere.
vroegere.Dr.
Dr.Gustave
GustaveleIeBon,
Bon,
handelen en denken
denken onder
handelen
dengeleerden
geleerdenenen
fijngevoeligen
académicienblijkbaar
blijkbaargeraadpleegd
geraadpleegd
door den
fijngevoeligen
académicien
dooreen
eenvan
vandiens
diensfiguren
figurenvoorgesteld,
voorgesteld,heeft
heeftin in
onder.
en wellicht
wellicht zelfs
zelfsdoor
onder%
scheiden
zijner werken
werken dien
dienblijvenden
blijvendeninvloed
invloedvan
van
menschengeslachten,
scheiden zijner
menschengeslachten,
wier gebeente
gebeente reeds
reeds lang
lang tot
totstof
stofis is
vergaan,wetenschappelijk
wetenschappelijkinin't'tlicht
licht
wier
vergaan,
gesteld. «Parmi
«Parmi les
les influences
influences diverses,
diverses, qui
qui mènent
mènent l'homme,
l'homme, la
la plus
pluspuiss
pui$<
gesteld.
sante encore
encore est
est celle
celle des
desmorts")
morts.»
sante
juistheid dezer
dezer gedachte
gedachte wordt
wordt door
door den
den heer
heerVan
Van Sandick,
Sandick, in
in een
een
De juistheid
sober,
maar met
met klemmende
klemmende logica
logica geconstrueerd
geconstrueerd betoog,
betoog, afdoende
afdoendeaanges
aange.
sober, maar
aan een
een speciaal
speciaal geval:
geval: het
hetstudentenleven.
studentenleven.
toond aan
Misschien trouwens
sociologische verschijnsel
verschijnsel juist
dit geval
geval
Misschien
trouwens komt
komt dit
dit sociologische
juist in dit
zoo bijzonder
bijzonder duidelijk
duidelijk aan
aan den
den dag,
dag,omdat
omdatbij
bijjonge
jongemenschen,
menschen, wier
wier
zoo
intelligentie
karakter nog
de groeiperiode
groeiperiode verkeeren,
verkeeren, de
de invloed
invloed der
der
intelligentie en
en karakter
nog in de
kunnen hebben
hebben dan
dan bij
bij oudere.
oudere.
herediteit vrijer
herediteit
vrijerspel
spel zou
zou kunnen
17e en
en 18e
lBeeeuw
eeuwvormden
vormdendedestudenten
studentenvan
vanelke
elkeUniversiteit
Universiteiteen
een
«In de 17e
«In
afzonderlijke kaste
denkbeeld, dat
datde
destudenten
studenten
afzonderlijke
kaste -—nog
nog steeds
steeds behoort
behoort het denkbeeld,
studentenmaatschappij zelf
zelf
afzonderlijke maatschappij
maatschappij vormen,
vormen, inindedestudentenmaatschappij
een afzonderlijke
de overheerschende
overheerschende begrippen.
begrippen.
tot de
«Het vereenigingsleven
vereenigingsleven der
der studenten,
studenten, gekristalliseerd
gekristalliseerd ininhet
hetstudenten•
studenten'
corps,
beheerscht door
door een
eenuiterst
uiterstbeperkt
beperktaantal
aantalgronddenkbeelden,
gronddenkbeelden,
corps, wordt beheerscht
waaruit de
corpsinstellingen, gewoonten
en gebruiken
gebruiken zijn
zijn gegroeid.
gegroeid. Door
Door
waaruit
de corpsinstellingen,
gewoonten en
velen, die
die buiten
buiten de
dehoogescholen
hoogescholenstaan,
staan,worden
wordenzijzijsedert
sedertlang
langbeschouwd
beschouwd
zij blijven
blijven voor
voor de
detoongevende
toongevendecorpsleden
corpsleden
als
tastbare dwalingen
dwalingen;; maar
maar zij
als tastbare
twijfelverheven
verhevenwaarheden,
waarheden,waaraan
waaraan
deze
krampachtig
vast.
boven twijfel
deze
zichzich
krampachtig
vast%
houden.
Demenschheid
menschheidheeft
heeftzich
zichaltijd
altijdkrampachtig
krampachtig vastgeklemd
vastgeklemd aan
aan de
de
houden. De
doode
denkbeelden en
en aan
aan de
de doode
doode goden.
goden. De
Degronddenkbeelden,
gronddenkbeelden, tot
tot
doode denkbeelden
gebruiken geworden, vormen
vormen de
detraditie,
traditie, hetgeen
hetgeendedeNederlandsche
Nederlandschestudens
studen.
gebruiken
van die
die gebruiken
gebruiken zijn
zijn onschuldig,
onschuldig,zij
zijhet
hetsoms
soms
ten noemen
noemen de
de mos. Vele
Vele van
ten
wat
duur. Omdat
bovendien oud
oud zijn,
zijn, zijn
zijn ze
ze eerwaardig.
eerwaardig. En
En onder
onder de
de
wat duur.
Omdat ze
ze bovendien
traditioneele
de studenten
studentennog
nogsteeds
steedsbeschouwen
beschouwen als
alshet
het
traditioneele gebruiken,
gebruiken, die
die de
palladium
corps, isis het
hetgroenwezen
groenwezenwel
welhet
hetvoornaamste")
voornaamste.»
palladium van
van het corps,
in geen
geenenkele
enkelecorpswet
corpswet voorgeschreven
voorgeschreven is, eischt
eischt het
het ge•
ge.
«Hoewel het
het in
woonterecht
den groen
groenzekere
zekereuiterlijke
uiterlijkekenteekenenz
kenteekenen»o.o.a.a.dat
dathij
hij«zal
«zal
woonterecht van den
tot op
op
zijn
gedurende zijn
zijn geheelen
geheelen groentijd
groentijd zal
zal blijven
blijven kaalgeschoren
kaalgeschoren tot
zijn en gedurende
de kruinz,
kruin», enz.
enz. En
En zoo
zoosterk
sterk isisdit
ditgewoonterecht,
gewoonterecht, dat
dattoen
toenverleden
verledenjaar
jaar
de
te Utrecht
Utrecht deze
deze verplichting
verplichting in
inde
decorpswet
corpswetuitdrukkelijk
uitdrukkelijkwerd
werdopgeheven,
opgeheven,
door dwang
dwang nieftemin
niettemin haar
haar nakoming
nakoming hebben
hebbenverzekerd.
verzekerd.
de studenten
studenten door
1913 bevat
bevat onder
onder
Almanak van
van het
hetDelftsche
Delftschestudentencorps
studentencorps voor
voor1913
De Almanak
het
opschrift «Corps
«Corps en
enGroentijdy
Groentijd» het
hetcitaat
citaat:: «ik
«ikverlang
verlangdoomenhagen
doornenhagen
het opschrift
opdat het
hetvee
veeniet
nietbinnenkomt.*
binnenkomt.»Ziedaar
Ziedaareen
eenblijkbaar
blijkbaarjuiste
juiste
om mijn
mijn hut,
hut, opdat
omschrijving
de bedoeling
groentijd. Den
Denkaste,geest
kaste'geest der
der 18e
lBe
omschrijving van de
bedoeling van
van den groentijd.
eeuw wil men
men handhaven
handhaven en
en daarom
daarom wil
wil men
men het
het corps
corps omgeven
omgeven met
met een
een
eeuw
«doornen haag» opdat
opdat «het
«het veez,
vee», inincorpstaal
corpstaalgewoonlijk
gewoonlijk als
alsevarkensi,
«varkens_,
«doornenhaap
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«knorren»,
~boeven», of ook
ook «nihilisten»
«nihilisten» aangeduid
aangeduid (terwijl
(terwijl de
de leden
leden der
der
eknorren», 4boeven»,
burgermaatschappij meer
naam «ploerten:0
«ploerten» schijnen
schijnen teteworden
wordenver•
ver.
burgermaatschappij
meer met
met den naam
sierd) er
er buiten
buiten blijve.
blijve. Duidelijker
Duidelijker kan
kan dedekaste,geest,
kaste.geest, die
diededecorpsen
corpsen
sierd)
bezielt, niet
niet worden
worden uitgesproken.
uitgesproken.
bezielt,
het middel
middel op
ophet
hetdoel
doelalsalseen
eentang
tangop
opeen
een...
...«varken..
«varken».
Alleen maar
maar past
past het
Want
groentijd is
is absoluut
absoluut geen
geenselectie
selectie;
wiezich
zichinindeze
dezedoornenhaag
doornenhaag
Want de groentijd
; wie
voorkleerscheuren,
kleerscheuren, komt
komt er
er ook door.
door. leder
Ieder die
die
begeeft en
en niet
nietbang
bang isisvoor
begeeft
hetcorps
corps worden.
worden.
wil,
kan lid
lid van
van het
wil, kan
Een selectie
selectie zou
zou dedegroentijd
groentijdslechts
slechtskunnen
kunnenzijn,
zijn, wanneer
wanneer alleen
alleen tot
tot
Een
corpslid
werden aangenomen
aangenomen...
wie de
devernederingen
vernederingen en
en den
den smaad
smaad van
van
corpslid werden
... wie
welgevallen. Hoogstens
Hoogstens kan
kan de
degroentijd
groentijd een
een
dien
tijd zich
zich niet lieten
dien tijd
lieten welgevallen.
dan in
in ongunstigen zin,
zoo verre
verre wel
wel
selectie
genoemd worden,
worden, maar
maar dan
selectie genoemd
zin, in zoo
elk
jaar enkele
enkele hoogstaande,
hoogstaande, fiere
fiere enenkrachtige
krachtigekarakters
karakters een
eencorpslid,
corpslid.
elk jaar
met zooveel
zoo veellafheden,
lafheden,vernederingen
vernederingenen
ensoms
soms
maatschap weigeren,
maatschap
weigeren, dat
dat met
erger moet worden
worden gekocht.
gekocht.
erger
Het
middel om
om het
het doel,
doel, de
deinstandhouding
instandhouding der
der kaste,
kaste, te
te bereiken,
bereiken, isis
Het middel
ander:: het
samenstel van
van tradities,
tradities, dat
dat —
- niet
niet het
hetstudentenleven,
studentenleven, ook
ook
een ander
het samenstel
niet zoozeer
op zichzelf,
zichzelf, maar
maar het
het leven,
leven, het
zoozeer het
het corpslidmaatschap
corpslidmaatschap op
het«mee,
«meein het
het corps
corps kostbaar
kostbaar maakt.
maakt. Een
Een traditie,
traditie, die voor
voor een
eenclubinaugu,
dubinaugu.
doen»
doen» in
ratie
een uitgaaf
uit~aaf per
per hoofd
hoofd op
opééri
één avond
avond van
van fj40
40 àA fj 80
80 eischt,
eischt, rijjolen,
rijjolen,
ratie een
verplichtingen van het
het bestuurderschap
bestuurderschap van
van gezelschappen,
gezelschappen, sociëteit
sociëteit en
en
de verplichtingen
datdedecorpsen
corpsenzich
zich
corps, de
de lustra
lustra en
en andere
anderefeestelijkheden,
feestelijkheden, maken
maken dat
corps,
de zonen
zonender
dermeer
meer gegoeden
gegoeden en
endat
datdedecorpswereld
corpswereld «niet
«niet
recruteeren uit
recruteeren
uit de
weinig onder
onder den
den invloed
invloedisisgekomen
gekomenvan
vanden
den
dienstvan
vanhet
hetgouden
goudenkalf.»
kalf.»
dienst
Het corps
corps zet
zetdedekaste,traditie
kaste-traditievoort
voortder
der
18e.eeuwschebourgeoisie
bourgeoisie of
of
Het
18e,eeuwsche
plutocratie. Het
nadeel der
der corpsen
corpsen ligt
ligt vooral
vooral ininde
deinfusie
infusievan
vandezen
dezen
plutocratie.
Het nadeel
geest der
der 18meuwsche
18e.eeuwsche bourgeoisie.
bourgeoisie. Met
Metaristocratie,
aristocratie, welk
welk woord
woord in
in de
de
geest
studentenwcreld
eens zeer
zeer verkeerdelijk
verkeerdelijk voor
voor sterke
sterke uitwassen
uitwassen der
dcr
studentenwereld wel
wel eens
plutocratie wordt
wordt gebezigd,
gebezigd, hebben
hebben studentencorpsen
studentencorpsen en
en groentijd
groentijd niets
niets tete
plutocratie
maken.
anderen
personen van
vanonderling
onderlinggelijke
gelijkerichting
richtingzich
zichvereenigen
vereenigenen
envan
vananderen
Dat personen
afscheiden,
m. i.i. niets
nictstegen
tegen;; dedemenschen
mcnschenzijn
zijnnu
nueenmaal
eenmaal door
door
afscheiden, daar
daar is m.
aanleg, door
en omgeving
omgeving ongelijk.
ongelijk.
aanleg,
door opvoeding en
Als studeerenden
studeerenden behooren
alle ingeschrevenen
ingeschrevenen aan
aan instellingen
instellingen van
van
Als
behooren alle
hooger onderwijs
onderwijs in
in één
liefst bij
bij de
de wet
wet teteregelen
regelenorganisatie
organisatie te
te
ééri enkele,
hooger
enkele, liefst
opgenomen; ; er
zijn reeds
reeds kiemen
kiemen van
vanzulke
zulkeorganisatie
organisatieaanwezig
aanwezig
zijn
zijn opgenomen
er zijn
in de
de studievereenigingen,
studievereenigingen, die
alle ingeschrevenen
ingeschrevenen omvatten.
omvatten. Delft
Delft heeft
heeft
die alle
in dat
dat opzicht
opzichthet
hetvoorbeeld
voorbeeldgegeven.
gegeven.Daarentegen
Daarentegen kon
kon in
het studenten,
studenten.
in het
de feitelijk
feitelijk bestaande
bestaande differentieering
differentieering gerust
gerust meer
meer nog
nog dan
danthans
thans
leven de
worden gesanctioneerd
gesanctioneerd: : liever
eenige kleine
kleine corpsen,
corpsen, bonden
bonden of
of
openlijk
openlijk worden
liever eenige
gezelligheidsvereenigingen, dan
één of
ofenkele
enkelezeer
zeergroote,
groote,die
dieeenerzijds
eenerzijds
gezelligheidsvereenigingen,
dan één
nooit
altijd
allerlei heterogene
heterogene elementen
elementen zullen omvaften,
omvatten, anderzijds
anderzijds toch nooit
altijd allerlei
alle ingeschrevenen
ingeschrevenen zullen
zullen bereiken.
bereiken. Wordt
Wordteenmaal
eenmaal het
hetfeitelijk
feitelijkgegeven
gegcven
opdien
diengrondslag
grondslag
onderscheid
herkomst en
en neigingen
neigingen aanvaard,
aanvaard, de
deop
onderscheid in
in herkomst
opgetrokken organisaties
organisaties zullen als
als gelijkgerechtigd
gelijkgerechtigd naast
naast elkander
elkander kunnen
kunnen
opgetrokken
bestaan en
onderling op
opvoet
voetvan
van
kamcraadschap enenhoffelijkheid
hoffelijkheidmet
met
bestaan
en onderling
kameraadschap
kunnen verkeeren,
verkeeren, gelijk
gelijkinindien
dienzin
zinbijv.
bijv.teteDelft
Delfttusschen
tusschen«Corps»
«Corps»
elkander kunnen
elkander
en «Bond»
«Bond» meer
meer en
enmeer
meertoenadering
toenaderingontstaat.
ontstaat.
het beginsel
beginselvan
vanonderlinge
onderlinge
scheidingvan
vanongelijksoortige
ongelijksoortigegroepen
groepen
In het
In
scheiding
onder.
steekt dus,
dus, naar
naar mijne
mijne meening,
meening, geen
geenkwaad
kwaad;; als
alscriterium
criterium van
van onder
steekt
scheiding komt
komt echter
echter de
degeldbeurs
geldbeursder
derouders,
ouders,de
deininsommige
sommigegevallen
gevallen
scheiding
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zelfs
dolzinnige luxe,
luxe, die
diedeze
dezepermitteert,
permitteert, m.
m. i.i. tegenwoordig
tegenwoordig nog
nog te
te veel
veel
zelfs dolzinnige
op den
op
den voorgrond.
voorgrond.
Een
onvermengd kwaad
kwaad echter
echterisisdedegeest
geest
18e.eeuwscheburgerlijke
burgerlijke
Een onvermengd
vanvan
18e%eeuwsche
ruwheid
en·
ruwe burgerlijkheid,
burgerlijkheid, parventymanieren,
parvenu.manieren, die
die atavistisch
atavistisch de
de
ruwheid en
• ruwe
beheerscht. Van den
den geest
geest
zonderlingste aller
aller corps%traditiën,
corps,traditiën, den
den groentijd,
groentijd, beheerscht.
der
plutocratische bourgeoisie
laatst der
der 17e
17e eeuw
eeuw is
is de
de
der plutocratische
bourgeoisieuit
uitde
de 18e
18e en
en het laatst
en dan
danmet
metmoderne
moderneperversiteit
perversiteitdoormengd.
doormengd.
groentijd
nawerking, nu en
groentijd een
een nawerking,
Wirth,
Men
behoeft ininde
deliteratuur
literatuurvan
vandien
dientijd
tijd(geciteerd
(geciteerdbijv.
bijv.bij
bijDr.
Dr.H.
H.F.F.Wirth,
Men behoeft
der
Untergang des
des NiederFindischen
Niederländischen Volksliedes,
Volksliedes, vgl.
vg!. ook
ookde
deschilderijen
schilderijen
der Untergang
hetRijksmuseum)
Rijksmuseum)zekere
zekereuitingen
uitingenmaar
maarnana
slaan,
aan.
van Troost
Troost in
inhet
te te
slaan,
omom
aan%
stonds de
de zwijnerijen
zwijnerijen en
en zwelgerijen,
zwelgerUen, de
de misselijke
misselijke voorliefde
voorliefde voor
voorschunnige
schunnige
de zoutelooze
zoutelooze«practical
«practical
en smerige,
smerige, vieze
vieze en
en aanstootelijke
aanstootelijke gesprekken,
gesprekken, ook
ook de
het
jokes»
(vg!. dedeflauwiteiten,
flauwiteiten,waarmede
waarmedeeen
eenOost%Indisch
OosMndisch parvenu,
parvenu, op het
jokes» (vgl.
laatste
der 18e
18e eeuw
eeuwtijdelijk
tijdelijkininhet
hetbezit
bezit
der
heerlijkheidRozendaal
Rozendaalbij
bij
laatste der
der
heerlijkheid
Arnhem
gekomen, dit
dit park
park deed
deed ontsieren)
ontsieren) in
in prototype
prototype te
te zien,
zien, die
die het
het
Arnhem gekomen,
grootste deel
deel van
grootste
van den
den groentijd
groentijd vullen.
vullen.
18eeeuwsche
eeuwsche
In
het gewone
gewone leven
levenzou
zouhet
hetniemand
niemandmeer
meerinvallen,
invallen,zulke
zulke18e
In het
huldigen;; ininden
dengroentijd
groentijdder
derstudentencorpsen
studentencorpsen leven
levenzij
zij voort.
voort.
manieren
manieren te huldigen
«Bij elken groentijd
«Bij
groentijd gebeurt
het, dat
dat de
de op
opden
dengrond
grondzittende
zittendegroen
groen een
een
gebeurt het,
opzijn
zijnhoofd
hoofdwordt
wordtuitgestort
uitgestortdan
dan wel
wel een
een
schop
krijgt, soms
glas bier
bier op
schop krijgt,
soms een glas
syphon
spuitwater op
hem wordt
wordt leeggespoten.»
leeggespoten.» Het
Het op
op den
dengrond
grondziften
zitten
syphon spuitwater
op hem
is regel
regel enendede
hier
beschreven
«practicaljokes»
jokes»schijnen
schijnenzeer
zeergebruikelijk
gebruikelijk
hier
beschreven
«practical
te zijn,
zijn, soms
soms afgewisseld
afgewisseld door
door het
hetinsmeren
insmeren van
vanhet
hethoofd
hoofdmet
metgroene
groenezeep
zeep
of mosterd,
mosterd, terwijl
terwijl bij
bijmuitvoeringen»
«uitvoeringen»een
eengeregeld
geregeldbombardement
bombardementmet
metmaïs,
maïsof
korrels en eieren
wordt onderhouden.
onderhouden.
korrels
eieren wordt
«Onderzocht wordt
wordt wie een
een aanwinst
aanwinst zou
zou zijn
zijn voor
voor de
deverschillende
verschillende in
in
corps bestaande
bestaande sportvereenigingen.
De groenen
groenen worden
worden bijvoorbeeld
bijvoorbeeld
het corps
sportvereenigingen. De
gedwongen samen
samen te
te worstelen.»
worstelen.»In
InDelft
Delftgaat
gaatdit
ditlaatste
laatstezeer
zeergenoeglijk
genoeglijk
gedwongen
toe;; elders
elders isis het
hetvoorgekomen,
voorgekomen,dat
dattusschen
tusschen de
deininprimitive
primitive
onschuldig toe
en onschuldig
kleeding worstelende
worstelende groenen,
groenen,tot
totmeerder
meerder«vermaak»
«vermaak» levende
levendevarkens
varkensinin
kleeding
worstelperk werden
werden gejaagd.
hetveroordeelende
veroordeelendevonnis
vonnis
recht,
het worstelperk
gejaagd. lnInhet
derder
recht%
bank te
te is%Gravenhage
's,Gravenhage ininzake
1911 «werd
«werd als
als
bank
zake het
het Leidsche
Leidsche schandaal
schandaal van
van 1911
voor
eerbaarheid
aan.
omstandigheid het
hetfeit
feitaanvaard,
aanvaard,datdat
verzachtende omstandigheid
voor
de de
eerbaarheid
aan%
vertooningensinds
sindsjaren
jarenbij
bijsoortgelijke
soortgelijkegelegenheden
gelegenhedengebruikelijk
gebruikelijk
stootelijke vertooningen
waren!»
waren
!»
en
«Telken jare
jare herhalen
herhalen zich
zich berichten
berichten omtrent
omtrent ruwheden,
ruwheden, physieke
physieke en
«Telken
mishandelingen,die
dieininden
denlande
lande
buiten
den
kleinen
kring
corps,
zedelijke mishandelingen,
buiten
den
kleinen
kring
derder
corps%
(envan
vansommige
sommigeoud%corpsleden),
oud.corpsleden), groote
groote verontwaardiging
verontwaardigingwekken.
wekken.
leden (en
studentencorpsen kunnen
kunnendie
diegevallen
gevallenniet
niet
ontkennen,
maarhunnerzijds
hunnerzijds
De studentencorpsen
ontkennen,
maar
dat het
hetuitzonderingen
uitzonderingenzijn,
zijn,die
die de
dehoogheid
hoogheidvan
vanhet
hetinstituut
instituut
beweerd dat
wordt beweerd
zelf onaangetast
onaangetast laten.»
laten.»
Wie er
er meer
meer van
vanweten
wetenwil,
wil,leze
lezededezoo
zooobjectief
objectiefenensober
sobergehoudene
gehoudene
Wie
heer Van
Van Sandick
Sandick zelven
zelven verder
verderna.
na.
beschrijving bij
beschrijving
bij den heer
ontkentdeze
dezedingen
dingen niet, acht
beminnelijke schrijver
schrijver contra
contraafschaffing
afschaffingontkent
De beminnelijke
laakbaar en
cn «wansmakig» (waarom
onsmakelijk?) gelooft
gelooft
ze laakbaar
(waarom niet smakeloos
smakeloos of onsmakelijk?)
ze betrekkelijk
betrekkelijkzelden
zeldenvoorkomen
voorkomen—- over
over«betrekkelijk»
«betrekkelijk» en
en over
over«zelden»
«zelden»
dat ze
men natuurlijk
natuurlijk eeuwig
eeuwig blijyen
blij'len twisten
twisten —
- en
en verwacht
verwacht heil
heil van
vanbetere
betere
kan men
wij hem
hem zullen
zullenmoeten
moetenlaten.
laten.«Opvoeding»
«Opvoeding»isishij
hij
regeling, in welke
welke illusie
illusie wij
regeling,
zoo verstandig,
den groentijd
groentijd te zien,
zien, al
al kan
kan eenen
eenen groen
groen wel
weleens
eens
verstandig, niet in den
waarheid gezegd
gezegd worden.»
worden.»
«de waarheid
hetalgemeen
algemeendede
schrijver
contra
afschaffingmet
metvriendelijke
vriendelijke
Praat in
in het
Praat
schrijver
contra
afschaffing
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luchtigheid
over de
dezaak
zaakheen,
heen,waarbij
waarbij hem
hemnatuurlijk
natuurlijk te
te stade
stade komt
komtdat
dat
luchtigheid over
het absolute
absolute niet
niet van
vandeze
dezewereld
wereldisisenendedegroentijd
groentijdinderdaad
inderdaad ook
ook wel
wel
het
enpleizierige
pleizierigemomenten,
momenten,zelfs
zelfsvoor
voorgroenen,
groenen,telt,
telt,—- zoo
zoo
enkele vroolijke
vroolijkeen
eens enkele
wekt
zijn betoog
betoog toch
tochniet
nietden
denindruk,
indruk,dat
dathij
hij ereriningeslaagd
geslaagd is,
is,de
dezaak
zaak
wekt zijn
goed te
te praten.
praten.
Tegen één
één argument
argument moet
moetbeslist
beslistgewaarschuwd,
gewaarschuwd, n.l.
n.l. dat
datvernederingen,
vernederingen,
Tegen
den grond
grond ziften
zitten en
enmet
metbier
biereneneieren
eierengegooid
gegooid
zegge bijvoorbeeld
bijvoorbeeld op
zegge
op den
worden, ophouden
ophouden vernederingen
vernederingen te
te zijn
zijnenen«onschuldige
«onschuldigegebruiken»
gebruiken»
worden,
zij maar
maar algemeen worden toegepast.
toegepast. Dit
Ditware
ware«kuddesmoraal»,
«kudde-moraal»,
worden,
worden, als zij
die geen
geen hooger
hooger norm
norm kent
kent dan
dan tetezijn,
zijn,tetehandelen
handelenenenbehandeld
behandeld te
te
die
worden als
als «tout le
Ie monde».
monde».
worden
is meer.
meer.
En er
er is
En
Behalve
doorden
denheer
heerVan
VanSandick
Sandick
Behalve 18eeeuwsch
18e-eeuwsch atavisme
atavisme ligt,
ligt, zooals
zooalsdoor
is aangetoond,
aangetoond, nog
nogeen
eenander
anderopopsociologisch
sociologischgebied
gebiodbekend
bekend
mede
duidelijk is
mede duidelijk
verschijnsel
aan den groentijd
verschijnsel aan
groentijd ten
ten grondslag
grondslag:: «La
«La psychologie
psychologiede
delalafoule.»
foule.»
novitius is,
is, zonder
zonderverdediging,
verdediging,overgeleverd
overgeleverd aan
aande
deingevingen
ingevingenvan
van
«De novitius
wordtgeleid,
geleid, als
als
een psychologische
psychologische menigte
menigte (foule psychologique),
psychologique), die
die wordt
een
heerschend denkbeeld,
een sterken
sterken kastegeest.
kastegeest. Zulk
Zulk een
eenmenigte
menigte heeft
heeft
heerschend
denkbeeld, door een
eene eigen
eigen zelfstandige
zelfstandige ziel,
ziel, wier
wier moraliteit
moraliteit niet
niet het
het gemiddelde
gemiddelde isis van
van de
de
eene
personen, die haar
haar samenstellen,
samenstellen, maar
maar die
die veel
veellager
lagerstaat,
staat,atavistische
atavistischekenkenpersonen,
teekenen vertoont,
overeenkomst heeft
met de ziel
ziel van
van een
eenwilde
wilde(let
(let
teekenen
vertoont, veel
veel overeenkomst
heeft met
het geschreeuw
geschreeuw en
en getier).
getier). Een
Een kenmerk
kenmerk ervan
ervan is wreedheid».
wreedheid». De
De
bijv. op het
bijv.
jeugd alweer
alweer der
der samenstellende
samenstellende individuen,
individuen, bij
bij wie,
wie, wat
wat le
Ie Bon
Bon noemt
noemt
jeugd
«la logique
logique affective»
affective» nog
nogsterk
sterkoverheerscht,
overheerscht,bevordert
bevordertdaarbij
daarbij zeer
zeer het
het
«la
spoedig en volkomen
volkomen ontstaan
ontstaan van
van zulk
zulk een
een«foule
«foulepsychologique»,
psychologique»,die
dieals
als
spoedig
nuchteren staat
staat ontoerekenbaar
ontoerekenbaar is,
en bovendien
bovendien soms
soms
zoodanig
alreeds in nuchteren
zoodanig alreeds
is, en
bestaat uit corpsleden,
corpsleden, die,
die, in
inmeerdere
meerdereofofmindere
minderemate
mateonder
onderden
deninvloed
invloed
bestaat
van alcoholgebruik,
alcoholgebruik, «half of
of heelemaal
heelemaal dronken»
dronken» zijn.
zijn. De
Degevolgen
gevolgensla
slamen
men
VanSandick
Sandick na.
na.
weder in
betoog van
van den
den heer
heer Van
weder
in het betoog
dennovitius
novitiusgedwongen
gedwongenininaanraking
aanraking ook
ook
«De groentijd
groentijd ten
ten slotte
slotte brengt
brengtden
met
de slechtste
slechtste elementen
elementen in
inde
destudentenwereld,
studentenwereld, wier
wier gezelschap
gezelschap hij,
hij, als
als
met de
hij vrij
vrij was,
Doorden
dengedwongen
gedwongenomgang,
omgang,
hij
was, nimmer
nimmergezocht
gezochtzou
zou hebben.
hebben. Door
gedurende eenigen
tijd, met
met dergelijke
dergelijke individuën,
individuën, komt
komt hij
hij op
opruwe
ruwewijze
wijze
gedurende
eenigen tijd,
in aanraking
aanraking met
donkersten kant
kant van de
de samenleving,
samenleving, wordt
wordt zijn
zijn ge
gemet den
den donkersten
dachtenleven bezoedeld en
en worden
wordenslechte
slechteneigingen,
neigingen,die
dieininhem
hemsluimeren,
sluimeren,
dachtenleven
wakker
wakker geroepen.
«De groentijd
groentijd doet
doeteen
eengroen
groeneen
eentijdperk
tijdperkvan
vanvernedering
vernederingdoormaken,
doormaken,
waarin hij
zich door
door een
eenieder
iederziet
zietbeschouwd
beschouwdalsalseen
een
minderwaardig
waarin
hij zich
minderwaardig
individu, wat
wat niet
niet anders
anders dan
dan nadeelig
nadeelig kan
kanwerken
werkenop
opzijn
zijnzelfvertrouwen
zelfvertrouwen
individu,
en zelfrespect.
zelfrespect.
«De
groentijd heeft
heeft geen
geenwaarde
waardevoor
voor
opvoeding
karaktervorming.
«De groentijd
opvoeding
enen
karaktervorming.
tijd van drie
drie weken.
weken. Een
Een club
club van
van
Karakters
Karaktersworden
wordenniet
nietgevormd
gevormdin
in den
den tijd
menschen, onder wie
wie de
deopgewondenste,
opgewondenste,dederuwste,
ruwste,dedeonzedelijkste
onzedelijkste
jonge menschen,
dikwijls
aangeven, zijn
zijn de
de minst
minst geschikte
geschikte opvoeders.»
opvoeders.»
dikwijls den
den toon aangeven,
Het blijft
blijft inderdaad
inderdaad niet
niet zonder
zonderinvloed
invloedopopeen
eenjongmensch,
jongmensch,dat
datdrie
drie
Het
ookde
de
weken lang
lang zijn
zijn eergevoel
eergevoelsystematisch
systematisch wordt
wordtafgestompt.
afgestompt. En
Enterwijl
terwijl ook
weken
karaktervormingdoor
doorden
den
schrijver
afschaffing niet
niet aan
aanopvoeding
opvoedingenenkaraktervorming
schrijver contra
contra afschaffing
hetechter
echterwel
welmogelijk
mogelijk dat
dat binnen
binnendeze
dezedrie
drieweken,
weken,
groentijd gelooft,
groentijd
gelooft, isis het
door
op zichzelf
zichzelfstaande
staandedaden
dadenofofvoortgezette
voortgezettehandelingen,
handelingen,een
eenjeugdig
jeugdig
door op
karakter
bezoedelingofofbeschadiging,
beschadiging,een
eendeuk,
deuk,barst
barstofofsmet
smet
karakter een
een kneuzing, bezoedeling
oploopt.
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En
ernstige sociale nadeel
nadeel van
van den
den groentijd
groentijdis,
is, dat
dat deze
deze zijn
zijn ongunstigen
ongunstigen
En het ernstige
doet gelden
geldenopophen
hen
bestemdzijn,
zijn,alsalsbekleeders
bekleedersvan
vanliberale
liberale
invloed doet
invloed
diedie
bestemd
beroepen, als
juristen, medici,
medici, ingenieurs,
leidende positie
positie in
inde
demaat,
maatberoepen,
als juristen,
ingenieurs, een
een leidende
schappij
te nemen.
nemen.
schappij in
in te
zijn,
Daarom zal
wie, zonder
zonder vooroordeel,
vooroordeel, de
defeiten
feitenbeschouwt
beschouwtzooals
zoo alszijzijzijn,
Daarom
zal wie,
denheer
heerVan
VanSandick
Sandick:
moeten
instemmen met
conclusie van
van den
moeten instemmen
met de conclusie
:
groenwezen levert
enkel voordeel
voordeel op,
op, dat
dat niet
nietook
ookop
opandere
andere
«Het groenwezen
levert geen
geen enkel
wijze kan
kan verkregen
verkregen worden
worden;; het isis echter
echtervol
volgevaren
gevaren;
hetisisininstrijd
strijdmet
met
wijze
; het
den tijdgeest
tijdgeest;; en het
het werpt
werpt vaak
vaak een
eensmet
smetopophet
hetcorpsleven.
corpsleven.Daarom
Daaromdient
dient
groenwezen te
te worden
wordenafgeschaft.»
afgeschaft.»
het groenwezen
Daarom verdient
elke jonge
jonge man,
man, wiens
wiensgevoel
gevoelvan
vaneigenwaarde
eigenwaarde
Daarom
verdient achting
achting elke
één woord,
woord,hem
hemweerhoudt
weerhoudt zich
zich aan
aan den
den
en fierheid,
fierheid, wiens
wiens karakter
en
karakter in
in één
groentijd met
met zijn
zijn lafheden,
lafheden, misselijkheden
misselijkheden en
en vuilheden
vuilhedenteteonderwerpen.
onderwerpen.
groentijd
denwaren
waren zin
zindes
deswoords
woordsaristocra,
aristocra_
En de
de studentenkorpsen
studentenkorpsen zullen
zullen in
in den
En
tischer
- zij
zij zullen,
zullen, bij
bij een
eensérieuse,
sérieuse,niet,
niet,alsals
dusver,paskwillige
paskwillige
tischer zijn,
zijn, —
dusver,
hun candidaatleden
candidaatleden met
metedelmoedigheid
edelmoedigheiden
enridderlijkheid
ridderlijkheidbehan,
behanselectie,
selectie, hun
delen,
- of zij
zij zullen
zullen er
er binnenkort
binnenkort niet
nietmeer
meerzijn.
zijn.
delen, —
VALCKENIEIt
VALCKENIER KIPS.

VROME
LYRIEK.
VROME LYRIEK.
Aandachtige gedichten.
gedichten. Eene Bloemlezing,
Laurens van
van der
der Waals.Bloemlezing, gekozen
gekozen door Laurens
Waals. —
Aandachtige
Haarlem,
Co., 1913.
Haarlem, J.
J. W. Boissevain cn
en Co.,

Het was
was een
een goede
goede gedachte
gedachte van
van den
den heer
heer Van
Van der
der Waals,
Waals, om
om uit
uit de
de
Het
de eeuwen
eeuwenheen
heenheeft
heeftvoortge,
voortgestichtelijke verzen,
literatuur door de
stichtelijke
verzen, die
die onze literatuur
bracht, eene
samen te
te stellen.
stellen.
bracht,
eene bloemlezing samen
Een dergelijke
dergelijke arbeid,
arbeid, door
door den
dengrooten
grootenvoorraad
voorraad waaruit
waaruit de
debewerker
bewerker
Een
brengtongedachte
ongedachtemoeilijk,
moeilijkte puften
putten heeft,
heeft, slechts
slechts ininschijn
schijngemakkelijk,
gemakkelijk, brengt
Want wel
welisisons
onsdoor
door
Katholiek-,enen
Protestantsch-,en
en
heden mede.
mede. Want
heden
hethet
Katholiek,,
Protestantsch,,
Hollandvéél
véélaan
aanstichtelijke
stichtelijkeverzen
verzengeschonken,
geschonken,doch
doch
individueel,religieuze Holland
de heusche
heusche poëzie,
poëzie, ik
ik meen
meen de
de omzetting
omzetting naar
naar buiten
buiten van
van de
de innige
innige ont,
ontde
roering die
alleenlijk de
oorsprong is van
van het
het zuivere
zuivere dichterschap,
dichterschap, is,
is, de
de
roering
die alleenlijk
de oorsprong
aanmerking genomen,
genomen, daarbij
daarbij toch
toch tamelijk
tamelijk zeldzaam.
zeldzaam.
quantiteit
quantiteit in aanmerking
De verzamelaar
verzamelaar moet
moet goed
goedluisteren,
luisteren,goed
goedonderscheiden
onderscheidenen
enfijn
fijngevoelen.
gevoelen.
is zooveel
zooveel bij
bij alaldie
diegodsdienstige
godsdienstige uitingen,
uitingen, wat,
wat, om
omeen
eenuitdrukking
uitdrukking
Er
Er is
Huet te
te gebruiken,
gebruiken, niet
niet boven
bovenden
dennok
nokvan
vaneen
een
Protestantsch
van
Busken Huet
van Busken
Protestantsch
bedehu~s uitgaat,
uitgaat, uitingen,
uitingen, waarin
waarinde
dewezenlijke
wezenlijkeverdieping
verdiepingvan
vaneen
eenreligieus
religieus
bedehu!s
of een
een Kalvinist,
Kalvinist, een
een
gemoed ontbreekt.
En deze verdieping,
verdieping, onverschillig
onverschillig of
gemoed
ontbreekt. En
een Boeddhist
Boeddhist dedehanden
handennaar
naarde
desterren,
sterren, waarin
waarin hij
hij God
God
Katholiek of
Katholiek
of een
ziet, uitstrekt,
uitstrekt, is voor
voor den
den objectievën
objectieven lezer,
lezer, die
die de
depoëzie
poëzieneemt
neemt om
omde
de
ziet,
poëzie, en niet
niet om
omdogmatiek,in,vers,vorm,
dogmatiek.in,vers,vorm, noodig,
noodig, zal
zal hij
hijin,innerlijk
in_innerlijk
poëzie,
kunnen navoelen,
ziel van
van den
denmaker
maker bewogen
bewogen heeft.
heeft.
kunnen
navoelen, wat
wat de ziel
De verzamelaar
verzamelaar van
deze bloemlezing
bloemlezing isisininzijne
zijnekeuze
keuzezeer
zeergelukkig
gelukkig
van deze
der gedichten
gedichten straalt
straalt inderdaad
inderdaad een
een glanzing
glanzing van
van
geweest;
meerendeel der
geweest ; het
het meerendeel
doordededogmatische
dogmatischeomduistering
omduisteringheen
heenschemert,
schemert, zooals
zooals
uit, die
diedoor
vroomheid uit,
doorden
densteenen
steenenwand
wandvan
vaneen
eenvaas
vaaswaarin
waarin
een roodende
roodende gloed
gloedbreekt
breektdoor
een
reukwerk gebrand wordt.
wordt.
reukwerk
der Middeleeuwen
Middeleeuwenneemt
neemteen
eenvrij
vrijbelangrijke
belangrijkeplaats
plaats
geestelijke lyriek
lyriek der
De geestelijke
onzer literatuur
literatuur worden
worden nog
nog
Zeer terecht
terecht;; de
voortbrengselen onzer
in. Zeer
de vroegste voortbrengselen
veel te
te weing
weinggekend
gekendenengelezen.
gelezen.Opgenomen
Opgenomenisiso. o.
hetzoetklinkende
zoetklinkende
veel
a.a.het
genaket die
die aventstar,
aventstar, met
met het
hetrefrein
refrein:
versje Ons genaket
versje
:
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susa
ninna susa
susa noe
noe
susa ninna
sprac Marien
Marien toe.
toe.
Iesus minne sprac

Verblijdend
het ook,
ook, dat
dat van
van Jan
Jan Luyken
Luyken niet
nietminder
minder dan
dan vijf,
vijfVerblijdend vind
vind ik
ik het
tien gedichten
gedichten zijn
zijn opgenomen
opgenomen;
nogmaar
maaralaltetezeer
zeeris isdedemeening
meeningverbreid,
verbreid,
; nog
dat Luyken,
Luykr.n, behalve
behalve door
door zijn
zijnDuytse
DuytseLier,
Lier,van
vanweinig
weinigbeteekenis
beteeken:svoor
voor
dat
onze letterkunde
letterkunde zou
zijn. Niets
Nietsis isminder
minderwaar
waar;
onderLuyken's
Luyken'sstichte.
stichte_
zou zijn.
; onder
lijke
poëzie, aan
aan dedemiddeleeuwsche
middeleeuwschemystiek
mystiekmeermalen
meermalennauw
nauwverwant,
verwant,
lijke poëzie,
vindt
men een
een groot
groot aantal
aantal gedichten,
gedichten, die
die door
door innigheid
innigheid van
van gevoel
gevoel en
en
vindt men
welluidende zegging
zegging evenzeer
evenzeer bekoren
bekoren als
als de,
de, door
door den
dendichteraelven
dichter,zelventete
welluidende
zeer
miskende, verzen
verzen uit
uit zijn
zijn eerste
eerste periode.
periode.
zeer miskende,
dermoderne
modernedichters
dichtersis niet
is niet
rijkvertegenwoordigd
vertegenwoordigd;
De religieuze
religieuze devotie
devotieder
rijk
;
Guido Gezelle
GezelIe en
enhet
hetkleine,
kleine,zuiver,gevoelde
zuiver'gevoelde
behalve enkele
enkele verzen
verzen van
van Guido
behalve
De zoetste
zoetste Liefde,
Liefde, van
van Jacqueline
Jacqueline E.
E. van
van der
der Waals,
Waals, vindt
vindt men
men alleen
alleeneen
een
va!1
paar gedichten
van Boutens.
Boutens. Maar
Maar welk
welk een
eenwondere
wonderesubtiliteit
subtiliteitstraalt
straaltvan
paar
gedichten van
deze laatste
laatste verzen
verzen uit
uit;; hoe
hoe innig
innigis isdedebekoring
bekoringvan
v,meen
eenvers
versals
alsEen
Een
deze
ander
lied, ofofhet,
het,evenals
evenalshet
hetvorige
vorigereeds
reedsbekend
bekendgewordene
gewordeneInvocatio
lnvocatio
ander oud lied,
amoris.
Ook in
in deze
dezegedichten
gedichtenvan
vanBoutens
Boutensvindt
vindtmen
mendede
verwantschap
amoris. Ook
verwantschap
er in
in dit
dit
met
de mystieke
mystieke vroomheid
met de
vroomheid der
der middeleeuwen
middeleeuwenbevestigd.
bevestigd. Zoo
Zoo is
is er
een leidende
leidendelijn,
lijn,een
eenzekere
zekereeenheid
eenheidvan
van
religieuzebeschou
beschouwing,
die
boek een
religieuze
wing, die
door de
deschoone
schooneverzen
verzenvan
vanCoornhert,
Coornhert,Kamphuyzen,
Kamphuyzen,Jacobus
JacobusRevius
Revius
ook door
en Poirters
Poirters niet
niet wordt
wordt verbroken.
verbroken.
voorafwaarschuwt
waarschuwt de heer
heer Van
Van der
der Waals,
Waals, dat
dathij
hijzijne
zijne
In een
een woord
woord vooraf
In
van het,
het~
bloemlezing niet
beschouwd wenscht
wenscht te
als een
een kenschetsing
kenschetsing van
bloemlezing
niet beschouwd
te zien als
geen de
de Nederlandsche
Nederlandsche dichtkunst
dichtkunst op
opgodsdienstig
godsdienstig gebied
gebied heeft
heeft voortge,
voortge~
geen
bracht, doch
als een
een onvolledige
onvolledige verzameling
verzameling van
van mooie
mooiegodsdienstige
godsdienstige
bracht,
doch als
Hoe gaarne
gaarne men
menals
alszoodanig
zoodanigden
denbundel
bundelaanvaarden
aanvaarden wil,
wil, men
men
verzen. Hoe
verzen.
zou toch
toch geneigd
geneigd kunnen
kunnen zijn
zijntetevragen,
vragen,waarom
waarom onder
onderde
demiddeleeuwers
middeleeuwers
modernen Van
Van Eeden
Eedengemist
gemistwordt.
wordt.En
Enwaarom
waaromisiserer
Hadewijch,
Hadewijch, onder
onder de modernen
heelemaal
van Bilderdijk,
Bilderdijk, die
dienaast
naasthet
hetvele
veleopgeschroefd,rhetorische,
opgeschroefd~rhetorische,
heelemaal niets van
dat zijne
zijne pen
pen ontvloeide,
ontvloeide, toch
tochook
ook\Tee
véleverzen
verzenschreef,
schreef, waarin
waarin een
een Gods,
Gods~
dat
gelatene vroomheid
vroomheid zich op
op schoone
schoonewijze
wijzeuitspreekt.
uitspreekt.
gelatene
in
boek biedt
biedtveel
veelmoois.
moois.Deze
Deze
bloemlezingverdient
verdient in
het boek
bloemlezing
Intusschen, het
veler handen
handen te
te komen.
komen.
veler
HERMAN
MIDDEN DORP.
HERMAN MIDDENDORP.
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Onze Eeuw.
Eeuw. Maandschrift
Staatkunde, Letteren,
Letteren, Wetenschap
Wetenschap en
enKunst,
Kunst,
Maandschrift voor Staatkunde,
onder
redactie van
P. J.
J. Blok,
Blok, P.P.D.
D.Chantepie
Chantepie de
delalaSaussaye,
Saussaye, G.
G. F.
F.
onder redactie
van P.
Haspels,
B. Kielstra,
Kielstra, K.
K. Kuiper
Kuiper en
en Jhr.
Jhr. H.H.Smissaert.
Smissaert. Haarlem,
Haarlem,
Haspels, E.
E. B.
de Erven
de
Erven F. Bohn.
Bohn.
Onder
titel «Hoc
«Hoc Annov
Anno» verdedigt
verdedigt Mr.
Mr. L.
1. J.
J. Plemp
Plemp van
van Duiveland
Duiveland in
in het
het
Onder den
den titel
Meinummer het
het cplanNollenhoven».
Meinummer
«plan,Vollenhoven». Geertruida
Geertruida Carelsen
Carelsen schrijft
schrijft over
over Amalie
Amalie
P. D.
D.Chantepie
Chantepiede
delalaSaussaye
Saussayevervolgt
vervolgtzijn
zijnbeschou,
beschou,
Dietrichs
dochter. Prof.
Prof. P.
Dietrichs dochter.
Mr.H.H.Smissaert
Smissaertwaardeert
waardeert de
de behande:
behande,
wingen over
over Christendom
Christendomenencultuur.
cultuur.Jhr.
Jhr.Mr.
de Tweede
Tweede Kamer,
Kamer, Dr.
Dr. H.
H.M.
M.R.R.Leopold
Leopoldde
degodsdienstige
godsdienstige
ling der
Iing
der Ziektewet
Ziektewet in de
ontwikkeling
Rome. Dr.
Dr. J.
J. D.
D. Bierens
Bierens de
deHaan
Haanvertaalt
vertaaltDante's
Dante'sintreden
intredeninin
ontwikkeling van
van Rome.
het woud van
het
van 't't aardsche
aardsche paradijs
der Waals
Waals zingt
zingt verzen.
verzen.
paradijs en
en Jacqueline
Jacqueline van
van der
De Gids.
Gids. Onder
redactie van
van H.
H.T.T.Colenbrander,
Colenbrander, C.
C. Th.
Th.van
vanDeventer,
Deventer,
Onder redactie
J.
N. van
vanHall,
Hall,A.A.A.A.
Hubrecht,
J. De
Meester,
W.L.L.P.P.A.
A.Molen,
Molen.
J. N.
W.W.
Hubrecht,
E. E.
J. De
Meester,
W.
graaff
Amsterdam, P.
P. N.
N. van
vanKampen
KampenS.
&. Zoon.
Zoon.
graaff en
en R.
R. P.
P. J.J.Tutein
Tutein Nolthenius.
Nolthenius. Amsterdam,
de Mei:aflevering
Mei,aflevering behandelt
behandelt de
de heer
heerCarel
Care!Scharten
Scharten de
deroeping
roepingonzer
onzerdicht:
dicht,
In de
kunst. Dr.
Dr. H.
H.T.T.Colenbrander
Colenbranderdoet
doetmededeelingen
mededeelingenuit
uitdedegedenkschriften
gedenkschriftenvan
van
kunst.
Anton
TuteinNolthenius
Noltheniusbesluit
besluitzijn
zijnstudie
studie
Anton Reinhard
Reinhard Falck.
Falck. De
Deheer
heerR.R.P.P.J.J.Tutein
over
over de verdediging
verdediging der
der Noordzeekust
Noordzeekust tegen
tegen het
het water.
water. Na gedichten
gedichten van
P. N.
N.
van P.
Mr. IlIenri
ViottaRichard
RichardWagner's
WagnCf's100:jarigen
lOO,jarigengeboortedag.
geboortedag.
Eyck herdenkt
herdenkt Mr.
van Eyck
lenri Viotta

De Nieuwe
Nieuwe Gids,
Gids, [mede
serie van
van de
deTwintigste
Twintigste Eeuw
Eeuwen
hetTwee,
Twee.
[mede nieuwe serie
en het
maandelijksch Tijdschrift).
letteren, kunst,
kunst, wetenschap
wetenschap
maandelijksch
Tijdschrift], maandschrift
maandschrift voor
voor lefteren,
wijsbegeerte, onder
onder redactie
redactie van
van:: Dr.
Dr.H.H.J.J.Boeken,
Boeken,Lodewijk
Lodewijk van
van
en wijsbegeerte,
Dcysscl, Mr.
Mr. Frans
Frans Erens,
Erens, Willem
Kloos, Jac.
Jac. van
van Looy,
Looy,Frans
FransNetscher.
Netscher.
Deyssel,
Willem Kloos,
Uitgegeven
Uitgegeven te
te 's Gravenhage door de
de N.
N.V.V.Electr.
Electr.Drukkerij
Drukkerij«Luctor
«Luctor
et Emergo».
Emergo».
deMei:aflevering
Mei,aflevering vervolgt
vervolgt Dr.
Dr.J.J.B.B.
Scheperszijn
zijnstudie
studieover
overBredero's
Bredero's
In de
Schepers
De
liefde voor
voor Margriete.
Margriete. Felix
FelixTimmermans
Timmermans schetst
schetst vliegtuig
vliegtuig enenzomerregen.
zomerregen. De
liefde
heer J.J. Kleefstra
Kleefstra handelt
handelt over
over poëzie
poëzie ininhet
hetkinderleven,
kinderleven,dedeheer
heerFrans
FransCoenen
Coenen
heer
heerF.F.Landré
Landréover
overeen
eenherleefde
herleefdekunst.
kunst.Dr.
Dr.
over kunst
kunst en
enzedelijkheid
zedelijkheidenendedeheer
over
P. C.
C. Boutens
Boutens dicht
dichtdertig
dertigkwartrijnen
kwartrijnen naar
naar Omar
Omar Khayyam
Khayyam en
en Peter
Peter Spoon
Spoon zet
zet
een teekening
teekening van
vanW.
W.A.A.Konijnenburg
Konijnenburgininproza
prozaom.
om.Dr.
Dr.A.A.Aletrino
Aletrinovervolgt
vervolgt
een
zijn bloemlezing
bloemlezing rondom
rondom Napoleon
NapoleonenenHein
HeinBoeken
Boekenwijdt
wijdteen
eengedicht
gedichtaan
aanGoethe.
Goethe.

De
De Beweging,
Beweging, algemeen
algemeen maandschrift
maandschrift voor
voor lefteren,
letteren, kunst,
kunst, wetenschap
wetenschap en
en
staatkunde, onder
P. Berlage
Berlage Nz.,
T. J.
J. de
deBoer,
Boer,Albert
Albert
staatkunde,
onder redactie
redactievan
van H.
H. P.
Nz., T.
Verwey, Is.
Is. P.
P. de
deVooys.
Vooys.Amsterdamsche
AmsterdamscheBoekhandel,
Boekhandel,Amsterdam.
Amsterdam.
Verwey,
In de
deMei:aflevering
Mei,aflevering wijdt
wijdt dedeheer
heerJ. J.Koopmans
Koopmanseen
eenstudie
studieaan
aanJacob
Jacobvan
van
In
Deheer
heer
Lennep in zijn
zijn eersten
eersten roman.
roman. Albert
A1bert Verwey
Verwey bezingt
bezingt een
een kloosterling.
kloosterling. De
Lennep
J.
J. de
de Gruyter
Gruyter beschrijft
beschrijft de
de opkomst
opkomst van
vandedeIndische
Indischepartij
partijininNederlandsch:Indië.
Nederiandsch,lndië.
P. N.
N.van
vanEyck
Eyckschetst
schetstdedeheer
heerT.T.J.J.dedeBoer
Boerdedeontwikkeling
ontwikkeling
Na soneften
sonetten van
van P.
Na
PenningJr.
Jr.zingt
zingtstil:emstige
stil,ernstigegedichten.
gedichten.
der Allah:idee.
AIIah,idee. De
De heer
heer W.
W.L.L.Penning
der
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des Tijds,
Tijds, Maandschrift
Maandschrift voor
Christendom en
en Cultuur.
Cultuur. Onder
Onder
voor Christendom
Stemmen des
redactie van
van Dr.
Dr. W.
W. J.J. Aalders,
Aalders, Mr.
Mr. A.
A. Anema,
Anema, Mr.
Mr. P.
P. A.
A.Diepenhorst,
Diepenhorst,
redactie
P. J.J. Kromsigt,
Kromsigt, Dr.
Dr. J.
J. C.
C. De
DeMoor,
Moor,P.P.J.J.Molenaar,
Molenaar,Dr.
Dr.E.E.H.
H.Renkema,
Renkema,
Dr. P.
V. H.
H.Rutgers,
Rutgers, Dr.
Dr.J.J.R.R.Slotemaker
SlotemakerdedeBruine,
Bruine,Dr.
Dr.J.J.Th.
Th.De
DeVisser,
Visser,
Mr. V.
Mr.
Dr. B.
B. Wielinga.
Wielinga. Utrecht,
Utrecht, G.
G. J.
J. A.
A. Ruys.
Ruys.
Dr.
deMei-,aflevering
Mei,aflevering onderzoekt
onderzoekt Prof.
Prof. Dr.
Dr.I 11.
H.Kuyper
Kuyperdedebijzonderheden
bijzonderheden
In de
I. H.
Luther's bekeering
bekeering en de
de geboorte
geboorteder
derreformatie.
reformatie. «Verstandshuwelijk»
«Verstandshuwelijk» isisde
de
van Luther's
titel eener
een er novelle
novelle van
vanO.O.Ruysch.
Ruysch.Dr.
Dr.
Plooy
behandelthet
hetvraagstuk
vraagstukder
der
titel
D.D.
Plooy
behandelt
literatuur uit
Romeinschen Keizertijd
Keizertijd in
in onze
onzegymnasia.
gymnasia.Verzen
Verzenworden
worden
literatuur
uit den Romeinschen
P. M.
M.
bijgedragen door
bijgedragen
door J.
J. Jac.
Jac. Thomson
Thomson en
en P.

Ons Tjdschnii.
Tijdschrift.' Christelijk
Christelijk letterkundig
redactie van
van
letterkundig maandblad
maandblad onder
onder redactie
Ons
1. Biickmann,
Bückmann, C.
Gerretson, J. Lens,
Lens, G.
G. Schrijver,
Schrijver, Dr.
van der
der Valk.
Valk.
L.
C. Gerretson,
Dr. J.
J. van
's Gravenhage, D. A.
A. Daamcn.
Daamcn.
In het
het nummer
nummer van
van 1515Mei
Meivervolgt
vervolgtJhr.
Jhr.Mr.
Mr.W.
W.H.H.dedeSavomin
SavorninLohman
Lohman
In
zijn beschouwingen
beschouwingen over
Verzen van Nellie
Nellie volgen.
volgen.
zijn
over huwelijk
huwelijken
en echtscheiding.
echtscheiding. Verzen
Dr. R.
R. Mulder
Mulder verklaart
verklaart de
de afleiding
afleiding enenbeteekenis
beteekenisvan
vanhet
hetwoord
woord«religie».
«religie».
Dr.
«Eenzaam» isis getiteld
heer H.
H. Weiland.
Weiland. DeDe«Terugblik»
«Terugblik»
«Eenzaam»
getiteld eene
eene novelle
novelle van
van den heer
geeft een waar
waar en
en eerlijk
eerlijk woord
woord over
over den
denhuidigen
huidigenpolitieken
politiekentoestand.
toestand.
geeft

Ploeg, geïllustreerd
geïllustreerd maandblad
maandblad van
van dedeWereld,bibliotheek.
Wereld,bibliotheek.Redactie
Redactie:
:
De Ploeg,
1. Simons, directeur;
directeur; Louis
Louis Landry,
Landry, secretaris.
secretaris. Uitgaaf
Uitgaaf der
der Maatsch.
Maatsch. voor
voor
L.
en goedkoope
goedkoopelectuur,
lectuur,Amsterdam.
Amsterdam.
goede en
deMei.,aflevering
Mei,aflevering bespreekt
bespreekt Dr.
Dr. Léon
Léon Polak
Polak Friedrich
I'riedrich Hebbel's
HebbeI's Kunst
Kunst, en
en
In de
levensbeschouwing inin verband
verb~nd met
met zijne
zijne dramatische
dramatische productie.
productie. De heer
heer A.
A.
Levensbeschouwing
Roland Hoist
Holst vertaalt
vertaalt het
het gedicht
gedichtFuori
Fuorialla
allaCertosa
CertosadidiBologna
Bolognavan
vanGiosui:
Giosué
Roland
W. J.
J. Steenhoff
Steenhoff doet
doet een
eenpoging
pogingom
omsommige
sommigetegenwoordige
tegenwoordige
Carducci. De heer
heer W.
Carducci.
verschijnselen van kunstontwikkeling
kunstontwikkeling (?) goed te praten.
praten. Na tooneelbespiegelingen
tooneelbe.piegelingen
verschijnselen
van den
den heer
heer L.
1..Simons
Simons beschrijft
beschrijft mej.
mej. Annie
Annic Salomons
Salomons een
een wandeling.
wandeling.
van

co

WitteMier,
Mier, Reda.::teur:
Apeldoorn,
Redacteur: J.
J. Greshoff,
Greshoff, Uitgever: C. M.
M. B.
B. Dixon, Apeldoorn,
De Witte
Wiel teteArnhem.
Arnhem.
gedrukt bij
gedrukt
bij Van
Van der Wiel
In het
het Meinummer
Meinummer schrijft
schrijft de
de heer
heer S.
S. H.
H. de
deRoos
Roosover
overeenige
eenigekalenders,
kalenders, de
de
In
heer
typografie,
heer L.
1. Ronner
Ronner over
over de
de nieuwe
nieuwebeweging
beweginginindede
typografie,mej.
mej.Aty
AtyBrunt
Brunt
over Veldheer's
Veldheer's houtsneden
houtsneden van Niirnberg.
Nürnberg. Dr.
Dr. Kurt
Kurt Hiller
Hiller geeft
geefteene
eeneuitvoerige
uitvoerige
over
variatie op
het door
doorhem
hemniet
nietvermelde
vermeldethema
themavan
vanLichtenberg:
Lichtenberg :«wenn
«wenn ein
ein
variatie
op het
und es
esklingt
klingthohl,
hohl,sosobraucht
brauchtdie
dieSchuld
Schuld
Buch
mit einem
einem Kopfe
Kopfe susammenste•sst
susammenstösst und
Buch mit
nicht
allemal am
am Buche
Buchezuzuliegen»
liegen»;
maar in
in den
denmodernen
modernen tijd
tijd ligt
ligt de
deschuld
schuld
nicht allemal
; maar
toch
óók wel
wel eens
eensbij
bijhet
hetboek,
boek,zooals
zooalsDr.Dr.
lIi11ererkent.
erkent.DeDeredacteur
redacteurgeeft
geefteene
eene
toch 66k
1 filler
critiek
Gabriel Schillings
SchillingsVlucht.
Vlucht.Een
Eenliterairen
literairenbrief
briefuit
uitBerlijn
Berlijnschrijft
schrijft de
de
critiek van Gabriel
heer
Paul Zech.
Volgt een
eenoverzicht
overzichtvan
vanbuitenlandsche
buitenlandschetijdschriften,
tijdschriften, een
een essay
essay
heer Paul
Zech. Volgt
van
den heer
heer C.
C. M.
M.B.B.Dixon
Dixonover
overhethet
boekverkoopersvak,eneneen
eenaankondiging
aankondiging
van den
boekverkoopersvak,
van nieuwe
nieuwe verschijningen
verschijningen der
derbuitenlandsche
buitenlandscheliteratuur.
literatuur.
van

Onze Kunst,
Kunst, geïllustr.
maandschrift voor beeldende
beeldende kunst
kunst;
hoofdredacteur
geillustr. maandschrift
; hoofdredacteur
Dr.
P. Buschmann
Buschmann Jr.;
Jr.; rubriek
rubriek Ambachts,
Ambachts, enenNijverheidskunst
Nijverheidskunst onder
onder
Dr. P.
redactie
«NederIandsche Vereeniging
Ambachts, en Nijver,
Nijver,
redactie van
van de
de «Nederlandsche
Vereeniging voor
voor Ambachts,
heidskunst»,
Roos, Jac.
Jac. Ph.
Ph. Wormser,
Wormser, H.
H.
heidskunst», redactie,commissie
redactie,commissieS.S.H.
H. de
de Roos,
den Bosch,
Bosch, Marg.
Marg. Verwey,
Verwey,secretaresse.
secretaresse. Uitgave
Uitgave der
dernaam,
naam.
Fels,
Fels, Jac.
Jac. van den
voor Nederland
N ederIand :: L.
1. J.
J.
looze
vennootschap «Onze
«Onze Kunst»
Kunst» Antwerpen,
Antwerpen, voor
looze vennootschap
Veen, Amsterdam.
Amsterdam.
In
het Meinummu
Meinummtr handelt
handeltde
deheer
heerJos.
Jos.Destrée
Destréeover
over
portrettenvan
vanGerard
Gerard
In het
dede
portretten
Ary Delen
Delengeeft
geefteene
eenebeschouwing
beschouwingover
overdedetentoonstelling
tentoonstellingder
derAntwerpsche
Antwerpsche
David. Ary
Vethbehandelt
behandelt
driemuurschilderingen
muurschilderingen
vereeniging
van I lIeden».
CornelisVeth
vereeniging «Kunst van
leden». Cornelis
drie
R. N.
N.Roland
RolandHolst
Holstinin
bestuurskamervan
vanden
denAlg.
Alg.Ned.
Ned.Diamant
Diamant,
van
van R.
de de
bestuurskamer
bewerkersbond.
steeds zijn
zijn alle
alleartikelen
artikelenrijk
rijkgeillustreerd.
geïllustreerd.
bewerkersbond. Als
Als steeds

ONTVANGEN BOEKEN.
BOEKEN.
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Natuur, populair geïllustreerd
geïllustreerd maandblad,
maandblad, gewijd
gewijd aan
aande
denatuurkundige
natuurkundige
De Natuur,
onder redactie
redactie van
vanDr.
Dr.Z.
Z.P.P.Bouman.
Bouman.
wetenschappen
hare toepassing,
toepassing, onder
wetenschappen en
en hare
Utrecht,
G. Broese.
Broese.
Utrecht, J. G.
nummer van
van 15
15 Mei
Mei wordt
wordt gekipcnd
geöpcnd met
met een
een beschouwing
beschouwing van
van den
den heer
heer
Het nummer
Tellegen over
over Strandverdediging.
Strand verdediging. Mimosa
Mimosabesluit
besluithaar
haaroverzicht
overzichtover
over«vuuro
«vuur.
C. Tellegen
maakgoed». Dr.
Calkoen handelt
handelt over
over den
den invloed
invloedvan
vanuiterst
uiterstgeringe
geringehoeveelo
hoeveel,
maakgoed».
Dr. Calkoen
denplantengroei.
plantengroei.Dr.
Dr.J.
Rombouts
van sommige
sommigebodembestanddeelen
bodembestanddeelenopopden
heden van
J. E.E.Rombouts
vertelt een en
en ander
ander over
overden
denKinematograaf.
Kinematograaf. De
Deheer
heerJ.J.C.C.C.C.heeft
heeftden
deneenigen
eenigen
vertelt
afstammeling van
kerseboom van Rousseau
Rousseau teruggevonden.
teruggevonden. De
De heer
heer J.
J. A.
A.
afitammeling
van den kerseboom
Tuuk geeft
geeft aanwijzing
aanwijzing voor
voor een
een praktischen
praktischen automatischen
automatischen wekker.
De
van der
der Tuuk
van
wekker. De
heer A.
J. T.
T. Janse
Janse vervolgt
vervolgt zijn
zijn reis
reis door
door het
het Oosten
Oosten van
van de
deTransvaal.
Transvaal.
heer
A. J.

Levende Natuur,
Natuur, onder
redactie van
van E.
E. Heimans
Heimans en
enJac.
Jac.P.P.Thijsse,
Thijsse,
onder redactie
De Levende
uitgave van W.
W. Versluys
Versluys teteAmsterdam.
Amsterdam.
uitgave
In het
het nummer
nummer van 11 Mei
Mei beschrijft
beschrijft de
de heer
heer Jac.
Jac. P.
P. Th.
Th.het
hetRobbertskruid
Robbertskruid of
of
In
«stinkende
geranium». Dr.
Dr. B.
B.E.E.Bouwman
BouwmanUtrecht
Utrechtgeeft
geeftnogmaals
nogmaalswaarnemingen
waarnemingen
«stinkende geranium».
over
berkenbladroller. Over
watersnip doet
de heer
heer J.
J. Drijver
Drijver op
op Texel
Texel
over den berkenbladroller.
Over den
den watersnip
doet de
B. over
over het
hetblauwborstje.
blauwborstje. De
De heer
heer J.J. J.J.de
de
interessante mededeelingen,
heer B.
interessante
mededeelingen, de
de heer
Jong geeft
tentoonstelling
natuurphotografieën
Jong
geeft een
eenbeschrijving
beschrijvingvan
vandede
tentoonstellingvan
van
natuurphotografieën te
te
Leiden, de
heer D.
D. Zoolstra
Zoolstra wenken
wenken over
overhet
hetkievitseieren
kievitseieren zoeken.
zoeken.
Leiden,
de heer
het nummer
nummer van
van 15
15 Mei
Mei behandelt
behandelt de
de heer
heer E.
E. I Heimans
de anemonen.
anemonen. De
De
In het
leimans de
heer J. V.
V.Suringar
Suringarvervolgt
vervolgtzijn
zijnbeschrijving
beschrijving
vanhet
het
arboretumder
derRijks
RijksHoogere
Hoogere
van
arboretum
land"
Boschbouwschool te
Wageningen. De
De Heer
Heer H.
H.E.E.Kuylman
Kuylman
Lando, Tuin,
Tuinoen
en Boschbouwschool
te Wageningen.
schrijft
heer J.
J. den
den Doop
Doopover
overdedeverspreiding
verspreidingder
der
schrijft over
over Kuif,
Kuifoen
en Dennemees,
Dennemees, ue
de heer
Lymnaea Glabra.
Glabra.
schelp Lymnaea

Hollandsche Revue,
Revue, geredigeerd
Frans Netscher en uitgegeven
uitgegeven door
door
De Hollandsche
geredigeerd door Frans
Vincent Loosjes
Loosjes te
te Haarlem.
Haarlem.
Tegenover
eerste bladzijde
bladzijde staat
staat het
hetportret
portretvan
vanwijlen
wijlenden
denheer
heerL.
1.C.
C. Dudok
Dudok
Tegenover de eerste
op Slangenvecht.
Slangen vecht. Het
Het karakter
karakter wordt
wordt geschetst
geschetst van
van den
den heer
heer G.
G. D.
D.
de Wit,
Wit, op
de
van Nederland
Nederlandvoor
voorBrazilië.
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Advocaat, consulogeneraal
consul-generaal en
gezant van
Advocaat,
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buitengewoon gezant
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V I.
VI.
- Daar
heb ikikweeral
weeralmijn
mijnnachtruste
nachtrustegoed
goedverdiend
verdiendI1
Daar 11 Nu heb
zegde
dokter Blondeel
Blondeel ininzich
zichzelf,
zelf,toen
toenhijhijvermoeid
vermoeidmaar
maar
zegde dokter
welgezind, te
te midden
middenden
dennacht,
nacht,van
vanden
denSchakeldriesch,
Schakeldriesch,alover
alover
de plaats,
de
plaats, weer
weernaar
naar huis
huistrok.
trok.Hij
Hijoverlegde
overlegdededewerkzaam,
werkzaamheden van
heden
van den
den verloopen
verloopen dag.
dag. Te
Temorgen
morgenvroeg
vroegop
open
enininden
den
tuin
gewerkt, —
- veel
volk thuis
thuis gehad,
gehad, —
- heel
heelden
dendag
dagop
op de
de
tuin gewerkt,
veel volk
beenen,
beenen, naar
naar de
de zieken,
zieken,—
- laat
laat ininden
denavond
avondziften
zittenhukken
hukken
in
nu op
op 't onverwachts
moeder verlost
verlost
in de
de pastorie
pastorie en
en nu
onverwachts eene moeder
konwaarachtig
waarachtigwel
weltellen
tellen11Toch
Tochwas
washij
hij
de weeën
weeën —
- het
hetkon
uit de
tevreden; ; er
waren zooveel
zooveel redens
redens om
omblij
blijgestemd
gestemd tetezijn
zijn
tevreden
er waren
vandaag 11Het
afgeloopen; ; geen
onvandaag
Het werk
werk was
was allemaal
allemaal goed
goed afgeloopen
geen on,
onder de
de zieken
zieken;; een
een brief
brief van
van Albert
Albert uit
uit Weenen,
Weenen,
gevallen onder
gevallen
een brief
brief uit
uit China
China van
vanHenri,
Henri,den
denzendeling
zendeling;
diengezelligen
gezelligen
een
; dien
de pastorie
pastorie met
metdien
dienchampagne
champagneen
enhet
hetvooruitzicht
vooruitzicht
avond in
in de
avond
op
: zijn
op een
een heel
heelnieuwe
nieuwetoekomst
toekomst—-:
zijnontslag,
ontslag, de
derust,
rust, de
de
en de
debenoeming
benoemingalsalsburgemeester
burgemeester11
jubilé en
Hij aanzag
aanzag het
het als
als het
hetafscheid
afscheidenendedebekroning
bekroning na
na een
een
Hij
tijd verloop van
van vijftig
vijftig jaar
jaar ongedurig,
ongedurig, slavelijk
slavelijkwerken,
werken,—tijdverloop
dorpsgeneesheer
dag,en,nacht -— een
een nieuwe
dorpsgeneesheer dag-en-nacht
nieuwe tijd
tijd die
die nu
nu zou
zou
aanbreken om
heelemaal aan
aan zijn
zijnliefhebberij
liefhebberijenenkalmpjes,
kalmpjes,
aanbreken
om heelemaal
zonder eenige
eenige stoornis
stoornis voort
voort te
te leven
levenmet
metJustine
J ustineenendedemeid
meid
zonder
terwijl
Albert hem
...
terwijl Albert
hem opvolgen
opvolgen zou
zou. ....
't't Was eene
eenevan
vanzijn
zijngeluksdagen
geluksdagengeweest,
geweest,gister,
gister,waarop
waarop
alles
samenvalt,
als
ware
afgesproken en
geschikt door
door
alles samenvalt, als ware 't afgesproken
en geschikt
iemand die
die ineens
ineens een
eenthoeveel
thoeveelgoede
goededingen
dingenaanbrengt.
aanbrengt.Eene
Eene
iemand
reden in
in elk
elkgeval
gevalom
omvanavond
vanavondgenoegelijk
genoegelijk het
hethoofd
hoofdneer
neer
reden
te
gedacht:: dat 't leven
leven in
in den
den
te leggen
leggen en
en teterusten
rusten met
met 't gedacht
dag nog
nog schoon
schoon kan
kan zijn
zijn en
engenoegelijk.
genoegelijk.
ouden dag
—
Geensprake
sprakevan
vanavond
avond1I en
en hij
hij
- Vanavond
Vanavond II spotte
spotte hij.
hij. Geen
doelde
op de
destreep
streep roze
roze licht
licht die
die 't't oosten
oosten opende
opende voor
voor de
de
doelde op
11.

13
13
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klaarte van
den nieuwen
nieuwen dag.
dag.De
Dedokter
dokterliep
liepmet
met't'tgelaat
gelaatnaar
naar
klaarte
van den
hemel, in
in 't genot met
met de
delachende
lachendemaan
maanen
ende
depracht
pracht van
van
den hemel,
de sterren,
sterren, —
- te
te denken
denken aan
aan de
de breede
breede oneindigheid
oneindigheid van
van de
de
denzomernacht.
zomernacht. Hij
Hijachtte
achttezich
zichgelukkig
gelukkig
rust die
die eenig
eenig isis ininden
rust
van
dat gevoel
gevoeltetekunnen
kunnengenieten,
genieten,alleen,
alleen, als
als alalde
deandere
andere
van dat
menschen gewoonlijk afwezig
afwezig zijn
zijnen
en de
de schoonheid
schoonheid laten
laten voor,
voormenschen
bijgaan zonder
er iets
iets van
van teteweten
weten1I
bijgaan
zonder er
zicht van
vaneen
eensterrenhemel
sterrenhemel was
was voldoende
voldoende voor
voor den
den
Het zicht
dokter
alle kleine
kleine lusten
lustenen
enbekommemissen
bekommernissentetevergeten
vergeten;
dokter om alle
;
al
de dingen
dingen van
van 't dorp
en van
van hem
hemzelf
zelfwerden
werdendaar
daarkleine
kleine
al de
dorp en
bij en nietig.
nietig. Telkens
Telkens hij
hij 's nachts
liep, had
had het
het
bij
nachts over 't land
land liep,
vertoog van den
den hemel
hemel hem
hem zoo
zootetepakken,
pakken,—- het
hetverruimde
verruimde
vertoog
altijd zijnen
zette zijn
zijn wezen
wezen uit
uit en
en het
hetredde
reddehem
hem
altijd
zijnen geest,
geest, het
het zette
de verengende
verengende bekrompenheid
bekrompenheid waartoe
waartoe dat
datlevenlange
levenlangever,
veruit de
een dorp
dorp en
enonder
onderdorpelingen
dorpelingen wel
welaanleiding
aanleidinggeeft.
geeft.
blijf op een
groeit er
er onwillens
onwillens in
inmeE,
meê, dacht
dacht hij.
hij. Men
Menondergaat
ondergaater
er
Men groeit
den invloed
invloed van,
van, onvermijdelijk
onvermijdelijk;; men
~en droogt
droogt er
er ininop,
op,krimpt
krimpt
dat aan
aan de
de enge
enge grenzen
grenzen van
van elk
elk dorp,
dorp, de
de
toe, ware
ware 't niet
niet dat
toe,
natuur
ligt en
en een
een pracht
pracht ten
ten toon
toon spreidt
spreidt voor
voor al
al wie
wie
natuur open
open ligt
er
maar op kijken
kijken kan.
kan. 't Meeleven,
het opgaan
opgaan in
inde
denatuur,
natuur,
er maar
Meeleven, het
tusschenkomstvan
vanmenschen,
menschen,had
hadhem
hemaltijd
altijd
zonder omgang
omgang ofoftusschenkomst
getroost
de kleinzieligheid
kleinzieligheid en
endedeafgemeten
afgemeteneentonigheid
eentonigheid
getroost voor de
der
gebaren en
en het
het verdrietige
verdrietige van
van het
hetdorpsleven.
dorpsleven.
der kleine gebaren
-— Men zou
zou een
eenjaar
jaarvan
vaneens
eensbestaan
bestaangeven
geven om
om 't genot van
zulk
een nacht
nacht 1J zegde hij
hij half
halfluide.
luide.En
Endenken
denkendat
dathier,
hier, over
over
zulk een
de streek,
streek, geen
geensterveling
stervelinggevoelig
gevoeligisisvoor
voordie
dieschoonheid,
schoonheid,
heel de
datzezeallemaal
allemaal rusfig
rustig slapen
slapen om
om
dat
er niemand
niemand aan
aan denkt,
denkt, dat
dat er
morgen
weer
hun
kleine
bezigheden
en
bezorgdheden
te
her.
morgen weer hun kleine bezigheden en bezorgdheden te her,
vatten
vatten II
machtige schoonheid
schoonheidvan
vanden
dengeordenden
geordendensterrenloop
sterrenloop—
De machtige
de
tinteling van
van die
diemillioenen
millioenenlichtstippels
lichtstippels in
in 't gedempte,
de tinteling
blauwe veld dat
dat over
over de
dewereld
wereldkoepelt
koepelt. ...
er
blauwe
. . 't gedacht
gedacht dat er
over
die oneindigheid
oneindigheid nu
nu op
opden
denstond
stondeen
eengeest
geestwakende
wakende
over die
en een
eenmacht
machtininwiens
wienstegenwoordigheid
tegenwoordigheidmen
menzich
zichbevindt,
bevindt,
is en
een
geest dien
dienmen
menbevaften
bevattenkan
kanmet
metzijn
zijnverstand,
verstand, zonder
zonder
een geest
hem te
te zien
zien ofoftetekunnen
kunnen
gestaltegeven
geveninin
zijneverbeelding
verbeelding—hem
gestalte
zijne
dat besef
besef kon
kon den
dendokter
dokterdoen
doenrillen
rillenvan
vaneene
eeneheilige
heilige ont,
ont.
dat
roering. Medeen
kreeg hij
hij alsdan
alsdan het
het gevoel
gevoelom
omnoch
nochaan
aan
roering.
Medeen kreeg
dorp, noch
noch aan
aan menschen,
menschen, noch
noch aan
aan land,
land, noch
noch aan
aan wereld
wereld
dorp,
meer
toe te
te hooren,
hooren,maar
maarontheven
ontheven scheen
scheen hij
hij van
van allen
allen en
en
meer toe
alles;
wezen wijdde
wijdde uit
uit en
enhij
hijvulde
vuldedederuimte
ruimteomdat
omdat
alles ; zijn
zijn wezen
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zijn
geest alle
alle materie
materie had
hadafgeworpen.
afgeworpen. 't Dorp
en de
de
zijn vlugge geest
Dorp en
dan voor
voor als
als iets
iets dat
dat hem
hem niet
niet aan.
menschen kwamen
kwamen hem
hem dan
aan,
ging; hij
hij zelf stond
stond er
er in
in als
als een
een balling,
balling, die
die hier gedwongen
zijn plaats
plaats niet isis omdat
omdathij
hijelders
elders en
en hooger
verblijft, waar
waar 't zijn
behoort. Die
Die vervoering
vervoering duurde
duurde echter
echter heel
heel kort.
kort. Zijn
Zijn milde
milde
behoort.
gemoed verzoende
verzoende zich
zich al
al gauw
gauwweer
weer met
met de
deomgeving
omgeving bij
bij
gemoed
bezigheden van
van morgen.
morgen. Hij
Hij moest
moest het
het wel
wel
't gedacht aan
aan de
de bezigheden
was iets
iets rond
rondhem,
hem,sterker
sterkerdan
danhij
hij 't weten wilde
er was
bekennen: er
toegeven -— iets
waar mede
mede hij
hij vergroeid
vergroeid was
was en
enhem
hem
iets waar
of toegeven
dierbaar
waar zonder
zonder hij
hij niet
nietzou
zoukunnen
kunnen leven.
leven.
dierbaar bleek
bleek en
en waar
En de
de bespiegelingen
bespiegelingen van
van hoogeren aard
dan telkens
telkens
En
aard moesten dan
weer
wijken voor
voor al
al het
hetgoede,
goede,het
hetgemoedelijke
gemoedelijkeenenbrave
bravevan
van
weer wijken
het dorpsleven
dorpsleven dat,
dat, samengeweven
samengeweven uit
uitduizend
duizendnietigheden,
nietigheden,
het
dat geluk,
geluk,
toch een
toch
een geheel
geheel uitmiek, en
een bestanddeel
bestanddeel van
van dat
en een
waarop
hij zooeven
zoo even met
met minachting
minachting had
had neer
neer gekeken
gekeken maar
maar
waarop hij
dat
hij niet
niet meer
meer missen
missen kon.
kon. Ja,
Ja, het
het was
was niet
nietteteloochenen,
loochenen,
dat hij
«onverbreekbare boeien»
boeien» hielden
hem hier
hier «vastgeketend»!
«onverbreekbare
hielden hem
«vastgeketend»1
Ginder
dokter zijn
zijn oude,
oude, zijn
zijn lieve,
lieve, zijn
zijn vertrouweGinder had
had de dokter
vertrouwe,
lijke woning
woning;; het achttiende.eeuwsch
echt,
lijke
achttiende,eeuwsch kasteeltje -— een
een echt,
stevig
buitengoed dat
dat zijn
zijn vader
vader van
vangrootvader
grootvader had
had over,
over.
stevig buitengoed
nu zelf
zelf 't genieten
geest der
der
geërfd en
en waarvan
waarvan hij
hij nu
geërfd
genieten had.
had. De geest
familie huisde
daar in van
van over
over honderde jaren
jaren her
her;; met
met dat
dat
familie
huisde daar
huis en
en die
diedoening
doeninghad
hadhij
hijvan
vanvader
vadernog
nogdaarbij
daarbij zijn
zijn roeping
roeping
overgeërfd.
dingen samen
samen vormden
vormden voor
hem de
de éénige,
overgeërfd. Die
Die dingen
voor hem
aangewezen
weg, de
degereed
gereedgetrokken
getrokkenlijn
lijnlangs
langswaar
waarzijn
zijnleven
leven
aangewezen weg,
hadom,
om,gelijk
gelijkzijn
zijn
en en
hij enkel
enkel te
te volgen
volgen had
en die hij
zou verloop
verloopen
op zijne beurt,
geërfde over
over te
te zetten en
eigen
vader, nu op
eigen vader,
beurt, het
het geërfde
de richting
richting aan
aan te geven
geven voor
voor eene van zijne kinderen.
Heel
kinderen. Heel
reden van
van zijn
zijn bestaan
bestaan en
en 't uitoefenen
van zijn
zijn ambt
ambt met
met
de reden
uitoefenen van
't genot van
van de
deaartsvaderlijke
aartsvaderlijke woning
woning kon hij
als
hij beschouwen als
ver.
de tusschenkomende persoon,
die schakels
schakels verbindt van 't ver,
persoon, die
wordt
leden
aan de
de toekomst
toekomstdie
diein in
onafgebrokenbeurten
beurten wordt
leden aan
onafgebroken
voortgezet.
Zijn eigen
eigen leven,
leven, gelijk
gelijk dat
dat van
van zijn
zijn vader
vader en
en groot.
voortgezet. Zijn
groot,
vader, bleek
bleek niets
niets anders
anders dan
dan het
het getrouwe
getrouwe vervullen
vervullen van
vaneen
een
vader,
schoone taak
de een
een van'
van'den
den andere
andere overneemt
overneemt en
en over,
over.
taak die
die de
dat aan
aan elk
elkvan
van hen
hen werd
werd
laat aan
aan zijn
zijn nakomeling
nakomeling -— als
laat
als iets dat
opgelegd
als
een
eereplicht.
opgelegd als een
Het
buitengoed in
in zijn
zijnomhein
omheinvan
vanwallen,
wallen, met
methoving,
hoving,
Het buitengoed
en prieëltjes;
levende beekje,
beekje, -— dat was voor hem
prieëltjes ; het
het levende
lusthof en
wereld, iets
iets dat
dat aan
aan hem
hemtoebehoorde
toebehoordeen
en
het middenpunt der
der wereld,
waaraan
al de
de geneuchten van
waaraanhij
hijvast
vast was
was omdat
omdat hij
hij er
er al
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leven en
ende
deschatrijke
schatrijke natuur
natuur onder
onder de
de hand
handhad
had;; omdat
omdat
't leven
er eene
eene heele
heeleoverlevering
overleveringaan
aanverbonden
verbonden was.
was. Verder
Verder nog,
nog,
er
studeerkamer, de
de gezellige
gezellige oud,vlaamsche
oud.vlaamsche eetzaal
eetzaal met
met
de studeerkamer,
slaapvertrek met
met 't uitzicht
uitzicht al den
den oostkant,
oostkant,
schouw, 't slaapvertrek
wijde schouw,
vanwaar hem
hem 't licht
licht als
als een
een altijd
altijd vernieuwden
vernieuwden groet
groet van
van de
de
vanwaar
de levendmakende
levendmakende geest
geest in
inhet
het
verblijden kwam
kwam ....
zon, verblijden
. . . . en de
huis, de
de innerlijke
innerlijke schat
schatenendede
oorzaakvan
vanalle
allelevensrust,
levensrust,
huis,
oorzaak
Justine, zijne
zijne vrouw
vrouw IJ En
En 't eerst
eerst belangende,
belangende, naar
naar
dat was
was Justine,
dat
welk alle
alle zorggedachten
zorggedachten uitstraaiden,
uitstraalden, 't waren
waren de kinders,
kinders, die
die
groot gegroeid,
gegroeid, verspreid
verspreid waren
waren en
en elk
elk eene
eene eigen
eigenlevens,
levens.
nu groot
richting hadden aangenomen.
aangenomen.
richting
waren er
er nog
nogdededorpsvrienden
dorpsvrienden::de
depastor,
pastor, de
denotaris,
notaris,
Dan waren
Koornaert, de
schoolmeester en
en andere
andere goede
goede kennissen
kennissen die
die
Koornaert,
de schoolmeester
leven hielpen
hielpen veraangenamen
veraangenamen en
en een
eenkring
kringvormden
vormden
hem 't leven
Met hen
hensleet
sleetde
dedokter
dokter
van vriendschap
vriendschap en
genegenheid. Met
van
en genegenheid.
menigen avond
of op
op staminé
staminé waar
waar zij
zij als
als vrienden
vrienden ge,
gemenigen
avond thuis
thuis of
regeld elkaar
elkaar ontmoetten
ontmoetten in
in gezellige
gezellige bijeenkomst
bijeenkomst en
en kouften
koutten
regeld
of kaart
kaart speelden
speelden of
of elkaar
elkaar plaagden.
plaagden. Hier
Hier had
had de
de dokter
dokter de
de
geruste zondagen
te wandelen
wandelen en
en de
devooravonden
vooravonden in
in
geruste
zondagen om
om wat te
de week
week om
om wat
wat te
te poenderen
poenderen in
in den
den hof.
hof. Er
Erwaren
waren tot
tot de
de
de
huizen toe,
toe, het
hetuitzicht
uitzichtder
derstraat,
straat, de
dekerktoren
kerktoren —
- het
het beeld
beeld
huizen
van
het dorp
dorp;; heel
heel die
die samenhang
samenhang van
van kleine
kleine dingen
dingen die de
de
van het
uitmieken en
enwaarvan
waarvanelk
elkonderdeel
onderdeelhem
hemvertrouwd
vertrouwd
omgeving uitmieken
en bekend
bekend was
wasenenkostelijk,
kostelijk,zoodat
zoodatererniets
nietsvan
vanverdwijnen
verdwijnen
en
mocht
zonder dat
dat het aandeed
aandeed als
als een verlies.
verlies. Maar
Maar er
erwas
was
mocht zonder
bijzonderlijk
bovenal:: zijn
zijn ambt,
ambt, het
hetlastige,
lastige,maar
maardierbare
dierbare
bijzonderlijk en bovenal
werk,
de omgang
omgang met
metde
dezieken,
zieken,de
devaderlijke
vaderlijke zorg
zorg over
over al
al
werk, de
lande, over
over een
een kring,
kring,
de noodlijdenden
noodlijdenden! 't Rondgaan
Rondgaan tete lande,
eenige
uren in
in den
denomtrek,
omtrek,overal
overalwaar
waarzijne
zijnehulp
hulpwerd
werd inge,
inge.
eenige uren
Het bewustzijn
bewustzijn van
vanzijn
zijnmeesterschap
meesterschap over
over heel
heel die
die
roepen.
roepen. Het
hunlastig
lastig
wereld
van ellende,
ellende, over
over al
al die
dielandwerkers
landwerkers die,
die,ininhun
wereld van
bestaan,
niets kenden
kenden van
van dat
dathoogere,
hoogere,nooit
nooiteenige
eenigegeestelijke
geestelijke
bestaan, niets
ontspanning
en gebogen
gebogen liepen
liepenover
overhun
hunwerk,
werk, zonder
zonder
ontspanning hadden
hadden en
te
vermoeden aleens
aleens dat
dat er
er iets
ietsanders
andersmogelijk
mogelijk was
wasdan
dan
te vermoeden
slavelijke
zorg
en
't
kampen
tegen
den
nood.
kampen tegen den nood.
slavelijke zorg en
De
dokter kon
kon zich
zich inbeelden
inbeelden dat
dat hij
hij de
dekoning
koning was
was en
en
De dokter
heerschte
de macht
macht van
vanzijn
zijnontwikkeld
ontwikkeldverstand,
verstand, over
over
heerschte met
met de
heel
die menigte
menigte minder
minder bedeelde
bedeelde stervelingen.
stervelingen.
heel die
Ik heb
-— Ik
heb niet
nietteteklagen
klagenover
overmijn
mijntoestand,
toestand,mijmerde
mijmerde hij.
hij.
Het
kon wel
wel slechter
slechter gesteld
gesteld zijn.
zijn.
Het kon
Waar
hij achterwaards
achterwaards keek
keek over
over de
deafgelegde
afgelegdelevensbaan,
levensbaan,
Waar hij
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ontwaarde hij nergens
nergens grooten tegenslag
ontwaarde
tegenslag of ongelukken. Hard
had
altijd genot
genot gehad
gehad in
in het
had hij
hij gewerkt,
gewerkt, maar
maar altijd
het werk
werk en, op
op
hoop toe,
toe,veel
veelgeluk
geluk
gesmaaktininden
denhuiselijken
huiselijkenkring.
kring.En
En
den hoop
gesmaakt
nu het
het lastigste
lastigste was
wasafgedaan,
afgedaan, mocht
mocht hij
hij gerust
gerust de
detoekomst
toekomst
nu
je nog eenige jaren
jaren mag
mag
gemoet zien
zien;; —
- als
er 't doktert
als er
doktertje
te gemoet
zijn, den
kop en
en 't lijf gezond
gezond houden,
houden, dan
dan komen de witte.
zijn,
den kop
wifte,
broodsdagen nog achterna!
achterna ....
..
Hij
. . . Was dat
Hij hield
hield stil
stil om
om teteluisteren
luisteren ...
dat niet
niet het
het gerucht
gerucht
aangeloopen ?
van iemand
iemand die
die kwam
kwam aangeloopen?
van
In
die algeheele stilte was
was het
hetminste
minstegerucht
geruchtduidelijk
duidelijkwaar
waar
In die
te nemen.
nemen. Aan kwaaddoeners
kwaaddoeners dacht
dacht de dokter
dokter nooit;
te
nooit ; hij
hij was
bane te
te zijn
zijn en
en in
inde
delange
lange practijk
gewend 's nachts langs
langs de
de bane
had hij
hij nooit
nooit eenige
stoornis aangedaan
had
eenige stoomis
aangedaan geweest.
en 't eerste dat
Hij
was op
op enkele
enkele stappen
stappen van
van 't kasteeltje
Hij was
kasteeltje en
er hem
hem iemand roepen
kwam, dat
dat hij er
hem
was:: dat
hem inviel, was
dat er
roepen kwam,
bij inschieten.
inschieten. Maar
Maar de
de
nu zijne nachtrust heelegansch zou
zou bij
ondervindingen van
aard hadden
hadden hem
hem op
op zijn
zijn lange
lange loop.
ondervindingen
van dien aard
loop,
op
baan van
van dokter
dokter zoo
zootam
tamgemaakt
gemaakt en
engeduldig,
geduldig, dat
dat hij
hij op
baan
alles voorbereid
voorbereid was
en zelfs
zelfs geen
geenspijt
spijtmeer
meer gevoelde telkens
telkens
alles
was en
hem
lang verbeide
verbeide rust
rust weer
weer ontnomen
ontnomen werd.
werd. Hij
Hij verloor
verloor
hem de lang
er
nooit
zijn
welgezindheid
bij.
er nooit zijn
Het
was een
een man
man die
die barvoets door 't zand
van den
den weg
weg
Het was
zand van
was 't helder
hem in den
den
kwam geloopen. Nu was
helder genoeg
genoeg om
om hem
een afstand
afstand te
te zien
zienaankomen.
aankomen.
manesching op een
-— Is 't menheer de dokter?
dokter ?
-— Ja 't vriendschap.
scheelt er?
vriendschap. Wat scheelt
er ?
-— Zeere,
Zeere, zeere,
zeere, ge zoudt
zoudt moeten
moeten naar
naar 't Gangske komen
komen;;
Sissen Busschere is geschoten,
hij
sterft
I
riep
één
adem.
sterft
1
de
man
in
geschoten, hij
'k
kom,
maar
'k
zal
eerst
mijn
gereed.
- Geschoten
Geschoten?
Ja,
?
zal eerst mijn gereed,
kom, maar
schap
halen. 'k Ben
seffens gereed,
gereed, we
we zullen samen
gaan.
schap halen.
Ben seffens
samen gaan.
hond blafte,
blafte, ging
ging de
dedokter
dokter over
over 't't voorhof,
Zonder dat de
de hond
deur en
en ging
ging in
in de
de apothekerij de noodigheden
ontsloot de
ontsloot
de deur
Zonder iemand
iemand te
te wekken
wekken vertrok
vertrok hij
hij weer
weer met
met den
den
zoeken. Zonder
zoeken.
boodschapper.
heeft Sissen
Sissen dat
dat gekregen?
er gevochten
gevochten in
in 't
-— Waar
Waar heeft
gekregen ? Is
Is er
Gangske?
Gangske ?
-— Neen 't menheere, 't is
op stroopjacht,
z' hebben
hem
is op
stroopjacht, z'
hebben hem
op een
een kordewageIl
alzoo toegetakeld
naar huis
huis gebracht
gebracht op
toegetakeld naar
kordewagen —
't zijn
die smeerlappen
smeerlappen van
van boschwachters
boschwachters —
- zij
hielden
zijn die
zij hielden
Sissen
al een
een heelen tijd
den kiek!
ze 't hem
Sissen al
tijd in den
kiek ! en nu hebben ze
gelapt!
gelapt !
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Ja, dat komt
-— Ja,
komt ervan
ervan;; vroeg
of laat
laat moeten
moeten ze
ze 't't bekoopen,
vroeg of
dokter. Die
Die vuurwapens
vuurwapens dat
dat isiseen
eengevaarlijk
gevaarlijk spel.
spel.
merkte de
de dokter.
Ze haastten
haastten zich
zich weer
weer naar
naar 't dorp,
over de
de eenzame bane
dorp, over
ontwaken van
van den nieuwen
bij 't ontwaken
nieuwen zomerdag.
zomerdag. Rond
Rond de
dè kerk en
op
de plaats
plaats was
was alles
allesnog
nogininrust
rustenendede
huizengesloten.
gesloten.
op de
huizen
Buiten hier
het de
de nacht.
Buiten
hier en
en daar
daar een
een haan
haan die
die kraaide
kraaide was
was het
nacht,
stilte
nog nasleepte
nasleepte in
in den
den komenden
komenden dag.
dag.
stilte die
die nog
Gangske echter
in volle geweld.
In 't
't Gangske
echter krioelde 't leven reeds in
Er
was licht
licht aan
aan dedevensters
venstersenendede
deurenstonden
stondenopen.
open.
Er was
deuren
Door
de schemering,
schemering, die
die hangen
hangen bleef
bleef inindedesmalle
smallesteeg
steeg
Door de
de twee
tusschen de
twee huizenreken, liepen
de menschen
verlaan
liepen de
menschen verlaan
over
en weer,
weer, uit
uiteneninindedehuizen.
huizen.ErErwerd
werdgeroepen,
geroepen,gevloekt,
gevloekt,
over en
gekermd
en gefluisterd
gefluisterd en
en ininhaastige
haastigegejaagdheid
gejaagdheid geschormd.
gekermd en
vé•ór de
Op het
het pleintje
pleintje vóór
herberg, de Halve
Halve Maan,
Maan, stonden
stonden
de herberg,
half aangekleed,
aangekleed, samengetroept
samengetroept met
met bedenke.
mannen, wijven,
wijven, half
bedenke,
Zoogauw
gauwzij
zijden
dendokter
dokter
lijke gezichten,
in beraad
beraad tetewachten.
wachten. Zoo
gezichten, in
zagen, kwam
ze lieten
lieten hem
hem door
door en
en mompel.
zagen,
kwam er
er beweging
beweging in,
in, ze
mompel,
den een
den
een stillen
stillen groet.
groet.
De gelagkamer stond
volk. Mannen
Mannen en
enwijven
wijvenvooral,
vooral,
stond vol volk.
drumden er
er opeen
opeen onder
onder den
den schijn
schijn van
vaneen
een
en
kinders ook, drumden
en kinders
rookende hanglamp
en allen
allen wilden
wilden naar
naar 't deurgat van
de
hanglamp en
van de
kamer waar
Rond en
en bij
bij den
den disch stonden
kamer
waar de
de gekwetste
gekwetste lag.
lag. Rond
venten waar
waar Sara,
Sara, de
de oudste
oudstedochter,
dochter, met
metverwarden
verwarden haar.
de venten
haar,
hemd, al
al weenend genever
bos en
en een
een borstdoek over 't blanke hemd,
bos
schonk
in groote en
en kleine
kleine glazen,
glazen, die gretig
gretig van
van de
de schenkschonk in
schenk,
telloor gesnapt
Destuivers
stuivers gooide
gooidezij
zijachteloos
achteloos in
in
werden. De
gesnapt werden.
gewend scheen,
scheen,
haren schortezak. Tilde Zutters, die 't hier best gewend
zijdroeg
droegdruppels
druppels en
enpinten
pinten
hielp een
een handje
handje toesteken
toesteken en
enzij
hielp
rond naar
naar de
de gasten,
gasten, die
diebij
bijdedelage
lagetafel
tafelzaten
zaten tete rooken.
rond
Geleek er
er een
een echte
echte nachtkroeg, maar
maar met
dat volk
volk was
was
't Geleek
met al
al dat
al de
de stemmen gingen gedempt
gedempt
het er
er betrekkelijk
betrekkelijk stil,
want al
het
stil, want
de menschen hadden
hadden allen de
de meewarigheid
meewarigheid en
en de
de ontstel,
ontstel.
en de
het wezen
wezen —
- het geleek
geleek een
een rumoerig
rumoerig rouwgelag. In
tenis op het
uit de
de kamer als bij
bij eene begankenis
begankenis
reek drumden
reek
drumden zij
zij in
in en
en uit
op zijne beurt
beurt den
groet of
of 't bezoek
bezoek ging
waar eenieder
eenieder op
waar
den groet
zijin
inde
de gelag,
gelag.
afleggen aan
aan den
den stervende
stervende en
endaarna
daarna kwamen
kwamen zij
afleggen
kamer iets
iets gebruiken
gebruiken en
en spraken
spraken hun
hun oordeel
oordeel uit
uit over
over den
den
kamer
hoofdeken van 't Gangske.
Gangske.
gegons en
engefluister
gefluister werd
werd enkel
enkel overdaan door 't ge,
ge.
Het gegons
De dokter zag
sleep van
van kloefen
kloefen en
en schoenen
schoenen over
over den
den vloer.
vloer. De
sleep
begin niet
niet hoe
hoe hij
hij bij
bijden
dengekwetste
gekwetstegeraken
gerakenzou,
zou,maar
maar
in 't begin
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iemand die 't geraden
kwam hem
hem ter
ter hulp.
hulp. Met
Met handen
handen
geraden had,
had, kwam
iemand
en schouders
schouders haakte
haakte en
en wrong
wrong en
endrumde
drumde de
de
en
ellebogen en
en ellebogen
gebuur tot er
er een
een doorgang
doorgang was
wasenendededokter
dokterbinnen
binnengerocht.
gerocht.
gebuur
In
In die
die kamer
kamer was
was het
het aleven
aleven donker
donker en
en was
wasereraleven
alevenveel
veel
volk. Twee
Twee brandende
brandende keersen
keersen nevens
nevens het
het Maria,beeld
Maria.beeld op
op de
de
volk.
kast, lichften
lichtten halveling
halveling over
over heel
heeldien
dienwarboel,
warboel,onder
ondereene
eene
kast,
lage, zwarte
zwarte zoldering.
zoldering.
lage,
Sissens wijf
zat op
op een
een koffer
koffer en
en ze
ze hield
hield zich
zichals
alsiemand
iemand
wijf zat
die
verschot en 't't verdriet
verdriet al
te boven
boven is
is en
en heur
heur aan,
aandie 't'tverschot
al wat
wat te
doening
een kind
kind op
op den
den arm
arm dat
dat
doening bemeesterd
bemeesterdheeft.
heeft. Zij
Zij had
had een
sliep
en twee
twee andere
andere stonden
stonden ininhun
hunhemd
hemdtegen
tegenmoeder
moederaan,
aan.
sliep en
Detwee
tweeoudste
oudstejongens
jongenswerden
werdenver,
vergedrumd
gedrumd en
en weenden.
weenden. De
drongen in
menigte en
en moesten
moesten zich
zich vooruit
vooruit werken,
werken, zoo
zoo
drongen
in de menigte
goed
als vreemden
vreemden om
om bij
bij hun
hun vader
vader te
te geraken.
geraken. Rond
Rond het
het
goed als
bed waren
waren de
de wijven
wijven geschaard,
geschaard, al
al druk
druk aan
aan 't'traad
raad geven
geven en
en
aan 't't ophalen
ophalen van
van onfaalbare
onfaalbare geneesmiddelen
geneesmiddelen om de
de wonde
wonde
aan
te meesteren.
te
meesteren. Nu
Nugingen
gingenzijzijeerbiedig
eerbiedigachteruit
achteruit en
enopenden
openden
den kring
kring om den
den dokter
dokter door
door tetelaten
latenmaar
maar sloten
slotenhem
hemzoo
zoo
den
dapper
weer toe
toeiningejaagde
gejaagdespanning
spanningvan
vannieuwsgierigheid
nieuwsgierigheid
dapper weer
omdat
ze verwachtten
verwachtten dat
dat er
eriets
ietsgebeuren
gebeurenzou.
zou. Het
Hetwerd
werdheel
heel
omdat ze
stil om
om het
het bed.
bed.Busschere
Busscherelag
lagalsalseen
een
gevelde
reusuitgestrekt
uitgestrekt
gevelde
reus
over heel
heel de
de lengte
lengte en
enbovenop
bovenophet
hetbed
bed;
hijwas
wasgeheel
geheelaan,
aanover
; hij
gekleed en
en zonder
zonderdekens
dekensop
ophem.
hem.Zijn
Zijngelaat
gelaatwas
wasdoodsbleek,
doodsbleek,
zijn
stonden strak,
strak, de
de lippen
lippen toegenepen
toegenepen en
en de
detanden
tanden
zijn oogen stonden
gesloten. Hij
Hij zag
zag er
er kwaad
kwaad uit
uit en
enhield
hielddedehand
handop
opde
de wonde
wonde
gesloten.
gedrukt. Zijn adem
adem steende
steendeals
alseen
eenverbeten
verbetenklacht.
klacht. Hij
Hijscheen
scheen
gedrukt.
den dokter
dokter niet
niet op
optetemerken
merken en
enkeerde
keerde de
de oogen
oogen niet
nietvan
van
den
de plaats
plaats waar
waar hij
hij ze heel
heel den
den tijd
tijd gericht
gericht hield.
hield.
de
Zoodra dokter
Blondeel den
den gewonde
gewonde bezien
bezien had
had wende
wende
dokter Blondeel
hij
tot de
deomstaanders
omstaanders en
engebood
geboodstil
stilmaar
maarberaden
beraden:
hij zich tot
:
-— Nu, alwie
alwie hier
hier niet
niet noodig
noodig is,
is, trekt
trekt er
er uit,
uit, —
- 't is hier
hier
verdossemd, we
wemoeten
moetenonzen
onzenweister
weisterhebben
hebbenom
omtetewerken
werken
te verdossemd,
en
de man
man hier
hier behoeft
behoeftkoele
koelelucht,
lucht,—- allemaal
allemaalbuiten
buiten!
en de
!
Sneijere die
die als
alstwee
tweeschildknapen
schildknapen bij
bij 't bed
Poortere en
en Sneijere
de
wacht hielden,
hielden, begonnen
begonnen met
met zacht
zacht geweld
geweld de
de wijven
wijven
de wacht
buiten te
te drummen
drummen naar
naar de
degelagkamer.
gelagkamer. En
En heel
heel de
de bende
bende
buiten
liet zich
zich gewillig
gewillig achteruit
achteruit duwen
duwen als
als een
een kudde
kudde die
die 't nauwe
liet
bleef de menschenklomp
menschenklompstroppen
stroppen
deurgat niet slikken kan. Daar bleef
en
met de
debeenen
beenengeschoord,
geschoord,trachften
trachttendedevoorsten
voorstenzich
zichschrap
schrap
en met
te houden
houden om
om niet
nietvooruit
vooruitteteschuiven
schuiven onder
onder den
den druk
druk der
der
te
achtersten
uitreikten om
in de
de kam
kam er
er te
te zien.
zien.
achterstendie
die er
er boven
boven uitreikten
om in
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Bij het
Bij
het bed
bed bleven
bleven alleen
alleen het
hetwijf
wijfmet
met de
dekinders
kinders en
en de
de
de wacht
wacht
twee manskerels, waarvan
er êén bij 't deurgat
waarvan er
deurgat de
stond en de
stond
de andere
andere bij
bij 't bed
zich gereed
gereed hield
hield om te helpen
bed zich
waar 't't noodig was.
Er zal
zal moeten
-— Er
moeten voor
voor lauw
lauw water
water en
en voor
voor linnen gezorgd
worden. merkte
dokter. Aanstonds
Aanstonds waren
waren er
er twee,
twee, drie
drie
merkte de
de dokter.
wijven aan
aan de bezigheid
wijven
bezigheid om
om 't gevraagde
doen.
gevraagde gereed
gereed te doen.
Waar heeft
heeft hij
hij 't't gekregen
gekregen?
de dokter
dokter en
en hief
hief
-— Waar
? vroeg
vroeg de
zachtjes de hand
zachtjes
hand van
van den
den gekwetste
gekwetste die
die de
de wond gesloten hield.
kogel moet
moet langs
langs achter
achter in,
in, en
en dweers door 't lijf
-— De kogel
gevlogen zijn,
zijn, merkte
merkte Poortere.
Nu
zij hem
hemstilaan
stilaan te
te ontkleed
en en Busschere
N u begonnen
begonnen zij
ontkleeden
liet hen
zoolang
liet
hen begaan
begaan zoo
lang tot
ze hem
hem trachtten
trachtten op den
den buik
buik
tot ze
stootte hij
hij iets
iets uit
uitdat
datop
ophet
hetbeurelen
beurelen van
van
te keeren. Dan
Dan stootte
eene koe geleek.
geleek.
Lijf en
Lijf
en kleeren 't was
beplakt en
en beklaterd met bloed.
was al beplakt
Met
Met zijn
zijn vliem,
vliem, sneed
sneed de
dedokter
dokter de
de kleeren stuk,
weekte
stuk, weekte
met
met lauw
lauw water
water het
het verplakte hemd los en bette de wonde
wonde
tot ze
ze bloot
blootkwam.
kwam.Terwijl
Terwijllichtte
lichtteeen
eenwijf
wijfmet
meteen
eenroeten
roeten
tot
waarvan de vetdruppels effenaan
keers waarvan
effenaan op hare
hare handen
handen en
en op
het bedstroo neerleekten.
neerleekten.
Als ze
ze Busschere voor den
den tweeden
tweeden keer,
keer, bij
bij kop
kop en
en voeten
voeten
oplichtten en
omwendden, was
was hij
hij de
de pijn
pijn alalmeester
meester en
en hij
hij
oplichtten
en omwendden,
niets los tenzij
wat tandengeknars.
tandengeknars.
liet niets
tenzij wat
—
kogel isiserergelukkig
gelukkiguit,
uit,zegde
zegdedededokter,
dokter, die
die de
de
- De kogel
kleine
kleine ronde
ronde opening
opening tusschen de linker heup en het ruggebeen
onderzocht. Hij
Hij bleef
bleef echter
echter bedenkelijk
bedenkelijk staan
staan bij
bij de
de meening
onderzocht.
dat de
denieren
nierenwaarschijnlijk
waarschijnlijk doorboord
doorboord waren
waren en
en een
een groot
groot
dat
deel
deel van
van 't ingewand.
ingewand. Hij
Hij overtastte en beduwde den rand
rand
der
bloed weg
weg en
en trachtte
trachtte er
er eindelijk
eindelijk in
in tete
der wonde,
wonde, befte
bette 't bloed
gaan
gaan met
met de
de sonde.
sonde. Busschere liet een langerokken aanhoudend
gekreun hooren als
als een
een beest
beest onder
onder den
den knie
knie van
van den
den
dof gekreun
slachter. Maar
gauw op.
op. Hij
Hijbekende
bekendeniets
niets
slachter.
Maar de
de dokter
dokter gaf
gaf het gauw
anders te
te kunnen
kunnen doen
doen dan
dan 't uitwendig
uitwendig verband
verband te
te leggen.
leggen.
anders
Welke conplexie de verwonde
verwonde deelen van 't binnenste zouden
verwekken, moest men
men afwachten
afwachten —
- er was
kans voor
voor een
een
verwekken,
was veel kans
verloop, maar
maar de
dedokter
dokterwanhoopte
wanhoopte nooit
nooit:: hij
hij had
had
noodlottig verloop,
gezien waar
waar de natuur
natuur de
dewetenschap
wetenschapbeschaamt
beschaamt ...
meer gevallen gezien
en bij
bij een
een gestel
gestel gelijk
gelijk dien
dien reus
reus van
van een
een kerel
kerel er
ereen
eenbezat,
bezat,
en
men wonderen verwachten.
verwachten.
mocht men
linnen kreeg
kreeg de
de dokter
dokter een
een bundel lappen
lappen van versleten
versleten
Als linnen
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hemden
handdoeken. Hij
scheurde er
het
hemden en
en oude handdoeken.
Hij scheurde
er zoo
zoo goed het
ging de noodige schrooden
ging
schrooden van
om het
het lijf
van en wond ze
ze om
lijf over
over
Bij elke
elkeonvoorzichtige
onvoorzichtige behandeling
behandeling der
der
de
gekwetste plaats.
plaats. Bij
de gekwetste
helpers stootte
Busschere een
kreet of
ofeen
eenvloek,
vloek, beurelde
beurelde
stoofte Busschere
een kreet
of kreunde
kreunde met
met de oogen geloken
den kop
kop achterover van
geloken en
en den
de
pijn.
de pijn. Zoogauw zij
gerust lieten,
hij stil in
in zijn
zijn
zij hem
hem gerust
lieten, bleef
bleef hij
polk van
en wilde
polk
van stroo en
wilde niemand
niemand aankijken.
aankijken.
Terwijl
dokter zich
zich omkeerde
omkeerde en
en naar
naar 't water
Terwijl de
de dokter
water zocht
om zich
om
zich de
de handen
handen te
te wasschen, kwam Busscher's gebalde
vuist
onder de
de katoenen
katoenen deken
dekenwaarmede
waarmedezij
zij hem
hem gedekt
gedekt
vuist van onder
hadden ; en
hadden;
met den
den blik
blik naar
naar Poortere doelend,
gromde hij
hij
en met
doelend, gromde
een vloek
dat bedieden
moest:
een
vloek en
en een
een gemompel
gemompel dat
bedieden moest:
-— Zwijgen zulle I
Poortere stelde
stelde hem
hem gerust
gerust met
met een
een inzichtigen hoofdknik
van vastberaden
van
vastberaden instemming.
instemming.
Daarna
hij weer
weer ongevoelig
ongevoelig als
als iemand
iemand die
die zijn
zijn vonnis
Daarna lag
lag hij
dokter voelde
voelde hem
hem den
denpols,
pols,onderzocht
onderzocht zijne
wacht. De
wacht.
De dokter
lippen,
nam met een
een warmtemeter
warmtemeter den
koorts op.
op.
lippen, nam
den koorts
Wanneer is
-— Wanneer
is 't gebeurd?
vroeg hij
hij aan
aan de
de omstaanders.
gebeurd? vroeg
Ze trokken
trokken de
de schouders
schouders op.
op.
—
Z'
hebben
hem een
eengoeie
goeieuur
uurgeleden
geledenthuis
thuisgebracht,
gebracht,
hebben hem
zegde
zegde er
er een.
een.
De dokter
dokter wendde
wendde zich
zich tot
tot de
de vrouw:
vrouw :
—
- 't Ware geraadzaam
geraadzaam den
pastor of
of den
den kapelaan
kapelaan te
te ont,
ont~
den pastor
bién,
biên, zegde hij
hij;; maar
maar er
geen haaste bij, —
- ge moogt
er is geen
wachten
tot het
het heel
heel dag
dag is.
is. 'K zal
zal morgen,
morgen, of liever
liever in
in den
den
wachten tot
voormiddag
ofdrinken
drinken
voormiddag komen
komen zien
zien —
- vooral
vooral:: geen
geen eten
eten of
geven, newaar, niets
niets!! Zijn
Zijn lippen
lippen nat
nat maken, dat moogt ge ...
En
dan
tot
de
menigte
die
nog
En dan tot de menigte die nogaltijd
altijd in
in 't deurgat opge,
opge~
propt stond
:
stond:
—
- En
En nu
nu moet
moethier
hierniemand
niemand meer
meer binnen,
binnen, de
de zieke
zieke moet
moet
alleen
Gaat nu
nu maar
maar elk
elk naar
naar
alleen zijn,
zijn, en
en vooral
vooral geen
geen geruchte!
geruchte! Gaat
binnen een
een paar
paar uren,
uren, zegde
zegde hij
hij tot
tot de
de vrouw.
vrouw.
zijn huis.
huis. Tot binnen
zijn
lijfwachten hadden
hadden op
op het
hetwoord
woordvan
vanden
dendokter
dokter de
de
De lijfwachten
achteruit gedreven
gedreven en
en de
dedeur
deurder
derkamer
kamerwerd
werdachter
achter
bende achteruit
hen toegetrokken.
toegetrokken.
In 't Gangske
Gangske zegde
zegde de
de dokter
dokter hier
hier en
en daar
daar nog
nog een
een goed
goed
woord
in
't
voorbijgaan. Op de
de vraag
vraag:: of Busschere
Busschere 't over,
overwoord in 't voorbijgaan.
leven zou,
zou, antwoordde
antwoordde hij
hij met
meteen
eenbedenkelijk
bedenkelijkgebaar
gebaaren
en
leven
voorzichtig voegde
voegde hij
hij erbij
erbij::
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Is een
eenleelijke
leelijkewonde,
wonde,maar
maarSissen
Sissenisiseen
eentaaie
taaiekerel
kerel. ...
..
— 't't Is
als er
er geen
geenkwaad
kwaadbij
bijenenslaat
slaat?
wemoeten
moeten 't't afwachten.
afwachten.
als
? . ..,, we
De dokter
dokter was
wasgetroffen
getroffendoor
doorhet
hetinnige
innigemedegevoel
medegevoel van
van
De
dieteneergedrukte
teneergedrukte gezellen.
gezellen. Goeje
Goeje kerels
kerelsininden
dengrond,
grond,
al die
roekeloosmet
methun
hun
meende hij,
hij, maar
maar een
eenbeetje
beetjewild
wildenen...
meende
. . . roekeloos
leven !! Voor een
een haas
haas laten
latenzezezich
zichdoodschieten
doodschieten1J
leven
de dorpsplaats
dorpsplaats was
was 't't nu klaar
klaar dag
dag;; maar
maar buiten
buitenden
den
Over de
bakker had
nog niemand
niemand de
de vensterluiken
vensterluiken geopend.
geopend.
bakker
had nog
N u ofofnooit
nooitheb
heb
ik mijn
nachtrustverdiend,
verdiend,meende
meende de
de
Nu
ik mijn
nachtrust
maar 't't ergste,
ergste, de nacht
nacht isis gaan
gaan vliegen
vliegen !I en
en hij
hij glim,
glim#
dokter, maar
omdat hij
hij zich
zichweer
weerbedrogen
bedrogenvond
vondininzijne
zijneberekening.
berekening.—lachte omdat
Nog een
een paar
paar uurtjes
uurtjes toch
toch en
en 'k ben weer
weer frisch
frisch man.
man. Hij
Hij
haastte zich naar
naar huis.
huis.
haastte
Er waren
waren al
al landwerkers
landwerkers die
die op
op 't veld bezig
bezig waren
waren en
en
Er
hun groet
groet klonk
klonk alalopgewekt
opgewekten
enluide
luidedoor
doordedemorgenstilte
morgenstilte
hun
waar de dokter
dokter voorbij
voorbij kwam.
kwam.
waar
- Die hebben
hebben hun
hun rust
rust al
al binnen
binnen en
en voor
voor hen
hen begint
begint het
het
—
echter heb het
het nog
nogtetegoed
goed;
werk weeral,
weeral, mijmerde
mijmerde hij.
werk
hij .... . ik
ik echter
;
maar nu
en slapen,
slapen, twee
tweeuren
urenvoor
voorién
één1 J
maar
nu zal ik mijn schade inhalen en
Blondeel kende
kende en
enwaardeerde
waardeerde de
denachtrust
nachtrust als
als iets
iets
Dokter Blondeel
leven. Hij
kostelijkste in
in 's
menschen leven.
Hij was
was alle
alle dagen
dagen
van 't kostelijkste
's menschen
moe
en afgebeuld
afgebeuld van
van 't
loopen en
telkens aanzag
aanzag hij
hij den
den
en telkens
't loopen
moe en
geen hij
nacht
belooning voor
voor 't geen
hij binst
binst den
dendag
daggedaan
gedaan
nacht als
als de
de belooning
had.
Als die
dierust
rusthem
hemdan
dannog
nogontstolen
ontstolenwerd
werddoor
dooronver,
onver.
had. Als
gedacht dat
dat hij
hij de
wachtte
zich met
met 't gedacht
wachtte voorvallen,
voorvallen, trooste
trooste hij
hij zich
schade
met...
dapper te slapen
slapen en
en na
naeene
eenekort,
kort.
schade inhalen
inhalen kon met
. . . dapper
stondige
rust, verrees
verrees hij
hij toch
toch weer
weerverkwikt
verkwikt en
enlevenslustig
levenslustig
stondige rust,
en
veerdig om
om het
het werk
werk tetehervaften.
hervatten.
en veerdig
N
u
verontrustte
hem
nog
hetgeval
gevalvan
vanBusschere
Busschere;
hij ver,
ver.
Nu verontrusfte
nog het
; hij
wachtte
goed van
van....
enplots
plotsviel
vielhet
hethem
hemtetebinnen
binnen
wachfte er
er geen goed
. . . . en
dat
burgemeester dood
dood was,
was, dat
dathij
hijzelf
zelfzoogoed
zoogoedals
alsdienst,
dienst.
dat de burgemeester
doende
ambtenaar was,
dat hij
hij de
debekentenis
bekentenis best
best zelf
zelfaan
aan
doende ambtenaar
was, dat
't gerecht
doen want
want als
alsde
deman
manmoest
moestkomen
komentetesterven,
sterven,
gerecht zou
zou doen
zou
hij de
de verantwoordelijkheid
verantwoordelijkheid dragen
dragen —
-;; hij
hij mocht
mocht hem
hem in
in
zou hij
geen
geval laten
laten begraven
begraven zonder
zonder inken
inken te
te doen
doen ....
geen geval
..
t' Huis
gekomen schelde
schelde hij
hij Poliet,
Poli et, miek
miek een
eenbriefje
briefjegereed
gereed
Huis gekomen
inspannenzou,
zou, om
om het
het dan
de bij,
dan naar
naar de
bij.
terwijl
hij 't't peerd inspannen
terwijl hij
canton, aan
gelegene
hoofdplaats was
was van
van 't't canton,
aan
gelegene gemeente,
gemeente, die
die de hoofdplaats
den
wachtmeester van
gendarmerie te dragen.
dragen. Nu
Nuwas
waszijn
zijn
den wachtmeester
van de gendarmerie
plicht
hij uitgestrekt
uitgestrekt neerlag,
neerlag, genoot hij
hij dan
dan
plicht vervuld
vervuld en
en toen hij
ook
zalige rust
rust na
na die
diedanige
danigevermoeidheid.
vermoeidheid.
ook de zalige
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In 't bedenken
van het
hetwerk
werk voor
voor den
den komenden
komenden dag,
dag, slierde
slierde
bedenken van
hij
uit de
dewerkelijkheid
werkelijkheid met
met de
dezoete
zoeteovertuiging
overtuiging dat
dat die
die
hij weg uit
zelfde
gemoedsrust deelachtig
deelachtig was aan
aan al
al de
demenschen
menschendie
diehij
hij
zelfde gemoedsrust
kende.

o0
's Morgens
bij de
de koffietafel,
koffietafel, vertelde
vertelde dokter
dokter Blondeel
Blondeel ge,
geMorgens bij
woonlijk
gevaarten van
van den
den verleden
verleden dag,
dag, voor
voorzoover
zooverhet
het
woonlijk de gevaarten
de ambtelijke
de
ambtelijke bescheidenheid
bescheidenheid toeliet.
toeliet.
In
het groote
grootehuis
huismet
metdederuime
ruimegangen
gangenenenkamers,
kamers, waar
waar
In het
het
vroeger met
met al
al die
die kinderen
kinderen zoo
zooluidruchtig
luidruchtigtoeging
toegingen
enerer
het vroeger
als in
in een
een
leven
en gedruisch
gedruisch was
was in
inovervloed,
overvloed, erger
erger soms
soms als
leven en
apenkooi,
nu de
degedurige
gedurigestilte
stilteenenalles
allesstemde
stemdeerertot
tot
apenkooi, was
was het nu
ingetogenheid.
dokter alleen
alleen behield
behield nog
nog zijn
zijn gewone
gewone op,
opingetogenheid. De
De dokter
gewekte
blijmoedigheid en
en zijn
zijnstem
stemalleen
alleengalmde
galmdenog
nogvrij
vrij
gewekte blijmoedigheid
uit
en zijn
zijnpraatlust
praatlust hield
hieldaltijd
altijdaan
aanzoolang
zoolang hij
hij thuis
thuis was.
was.
uit en
aard;; zij
zij was
was gauw
gauw
Justine,
zijne vrouw
vrouw was
was veel
veelstiller
stillervan
vanaard
Justine, zijne
het gerucht
geru~ht ontwend
ontwend omdat
omdat zij
zij zelfs
zelfs in
in 't grootste gedruisch
gedruisch
het
altijd
getracht had
om boven
boven te
te
altijd kalm
kalm gebleven
gebleven was
was en
en nooit getracht
had om
kraaien. Anne-Marie,
dagen als
als een
een stom
stom
kraaien.
Anne,Marie,de
de meid,
meid, liep
liep heele dagen
spook
geruischloos over
effen vloeren,
vloeren, in
in en
enuit,
uit,van
vanhaar
haar
spook geruischloos
over de effen
keuken naar
naar de
eetplaats en
omgekeerd. Nu
N u alal die
diegerucht,
geruchtkeuken
de eetplaats
en omgekeerd.
makers de eene
eenena
nadedeandere
andereden
denhuiselijken
huiselijkenkring
kringverlaten
verlaten
makers
hadden, scheen
scheen de meid
meid eerst
eerst in
inhaar
haar ware
ware element
element gekomen
gekomen
hadden,
zij met
met alal die
diedruistigheid
druistigheidrond
rondzich
zichonderstaan
onderstaan had,
had,
en wat
wat zij
en
men raden
raden aan
aan de
de bedaarde,
bedaarde, stille
stillegenoegelijkheid
genoegelijkheid waar,
waarkon men
mede zij
zij nu in
in het
het rustige
rustige huis
huishaar
haar wegen
wegen ging.
ging.
mede
De dokter
dokter alleen
alleen ratelde
ratelde altijd
altijd maar
maar door
doorenenzijne
zijnestem
stem
en weergalmde
weergalmde opgewekt
opgewekt in
inde
dehooggewelfde
hooggewelfdezaal
zaalwaar
waar
klonk en
zij met
met teteweinig
weinigvolk
volkaanwezig
aanwezigschenen
schenenen
enwaar
waarmen
menmeer
meer
zij
gasten
gasten gewend was.
was.
zaten zij
zij nu
nurecht
rechtover
overelkaar
elkaarininstille
stillegezelligheid.
gezelligheid. De
De
Zoo zaten
dokter, gemoedelijk
gemoedelijk en
enlevenslustig,
levenslustig,trachfte
trachttemet
metopgeruimden
opgeruimden
dokter,
en blijde
blijde woorden,
woorden, zijn
zijn vrouw
vrouw wat
watop
optetewekken,
wekken,die
dietete
toon en
was en
en treurigheid
treurigheid scheen
scheenteteverduiken.
verduiken.Hij
Hijzag
zagdat
dat
ingetogen was
ze oud
oud werd,
werd, de
degoede
goedeJustina
J ustina en
en dat
dat ze
zeleed
leedom
omhare
hareeen,
eengekweekten
enzien
ziengroot
groot
zaamheid. Al
heur kinders
kinders had
hadzijzijgekweekt
zaamheid.
Al heur
worden en
en nu
nu was
was zezevan
vanhen
henverlaten
verlaten en
en bleef
bleefereralleen
alleen inin
worden
groote huis,
huis, met
metdie
dieoude
oude
Anne-Marie,zonder
zonderiets
iets om
om
het groote
Anne,Marie,
haar op
op te
te wekken
wekken ofofteteverstrooien,
verstrooien, binst
binstdat
datCasimier
Casimier den
den
haar
godschen dag over
over de
de gemeente
gemeente liep
liep naar
naar zijn
zijn klanten.
klanten. Voor
Voor
godschen
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hem
was 't iets
anders:: de
de tijd
tijd schijverde
schijverde voorbij
voorbij als
als een
een
hem was
iets anders
spouterwiel,
hij zag
zag en
enhij
hijsprak
sprakmenschen,
menschen,lachte
lachte en
entaterde
taterde ...
spouterwiel, hij
...
JJustina,
ustina, van
haren kant,
kant, miek
miek de
debedenking
bedenkingdat
datCasimier
Casimier
van haren
zienderooge verouderde,
verouderde, het
het aflegde
aflegdeenenversleten
versletenwerd
werdenenhaar
haar
zienderooge
uithouq,en zou tot Albert thuis
thuis
groote vrees
vrees was dat
dat hij
hij 't niet uithoucten
groote
kwam;
zijn beloofde
beloofderust
rustniet
nietmeer
meergenieten
genietenzou
zouII
kwam ; dat
dat hij
hij van zijn
Daarom trachtte
trachtte zij
zij hem
hem alle
alle nuftelooze
nuttelooze vermoeienis
vermoeienis te doen
doen
Daarom
ontgaan; ; ze
verzorgde den
den dokter
dokter en
en stond
stondhem
hembij
bijoveral
overal
ontgaan
ze verzorgde
waar
kon.
waar het kon.
de gewone
gewonenieuwsjes
nieuwsjesviel
vieldedesamenspraak
samenspraak dan
dan ook
ookweer
weer
Na de
op de
de verwachte
verwachte toekomst
toekomst en
enover
overhet
hetaanstaande
aanstaandeweerkeeren
weerkeeren
puntgerochten
gerochtenzijzijbeiden
beidenaltijd
altijdininlichte
lichte
van
Albert. Over
Over dat
datpunt
van Albert.
pas kwam,
kwam, haar
haar
ruzie;
nooit na,
na, als
als 't te pas
ruzie ; want
want Justina
Justina liet
liet nooit
tegenzin
betuigen omdat
omdat haar
haar man
man Albert
Albert naar
naar 't vreemde
tegenzin te betuigen
had
laten vertrekken.
vertrekken. Volgens
nutteloos en ge,
gehad laten
Volgens haar
haar was
was dat
dat nufteloos
bepraatte de
de dokter
dokterzijn
zijn vrouw
vrouw
vaarlijk en
verloren I1 Dan bepraatte
vaarlijk
en tijd verloren
gebaarde op
op tetestuiven
stuiveninindrift
driftomdat
omdatzijzijniet
nietbegrijpen
begrijpen
of gebaarde
jongen zijn
zijn geluk
geluk zou
zou zijn,
zijn, dat
dat een
een dokter
dokter
wilde dat
dat 't den
wilde
den jongen
nooit te
te geleerd
geleerd is
en nooit
nooit te veel
veel weet
weet ...
en als
als hij
hij nu
nu de
de
nooit
is en
... en
kans had
had om
om met
met die
diereisbeurs
reisbeurs een
eenschoone
schooneloopbaan
loopbaan te
te
kans
zien, met
met de
devermaardste
vermaardste geleerden
geleerden in
in
openen, 't vreemde
vreemde te zien,
betrek te komen
komen en
enopopzulke
zulkewijze
wijzezijne
zijneprachtige
prachtigestudieën
studieën
betrek
te voltooien
voltooien...
moest hij
hij dan
dan die
diekans
kansafwijzen
afwijzen?
. . . moest
?
Maar
ustina' s redens
redens waren
waren zoo menigvuldig
menigvuldig en
en van
van zoo
zoo
Maar JJustina's
uiteenloopenden
de dokter
dokter het
hetopgeven
opgevenmoest
moest en
en
uiteenloopendenaard
aard dat
dat de
naderde en
enzij
zijhaar
haarzin
zin hebben
hebben zou.
zou.
maar
dat 't einde naderde
maar blij
blij was dat
Ze voorspiegelden
voorspiegelden zich
zich dien
dien tijd
tijd als
als de
delangbeloofde
langbeloofde ver,
verZe
zich alles
alles zouden
zouden toegeven
toegeven wat
wathun
hunlustte.
lustte.
wachting,
wachting, waar
waar zij
zij zich
De dokter
dokter had
had nooit
nooitvrijen
vrijentijd
tijdgekend,
gekend,had
haddiensvolgens
diensvolgens
gereisd, nooit
nooitde
defamilie
familiebezocht,
bezocht,nooit
nooitaan
aaneen
eenuitstapje
uitstapje
nooit gereisd,
of verzoek
verzoek mogen
mogen toegeven.
toegeven. Dan
Dan zouden
zouden zij
zij die
die lange
lange ge,
ge~
bondenheid los
los laten
laten;; zij
zij zouden
zoudensamen
samenuitgaan,
uitgaan, vrij
vrij zijn,
zijn, volk
volk
bondenheid
ontvangen en zich
zich ten
tenvolle
volleovergeven
overgevenaan
aanhun
hunlief
liefhebberijen.
ontvangen
hebberijen.
-— 't Is
vijf en
en veertig
veertig jaar
jaar dat
dat we
wegetrouwd
getrouwdzijn,
zijn,en
en 'k heb
Is vijf
nog nooit
nooit een
eenheelen
heelendag
dagthuis
thuisgehad
gehad!
zegdezij
zijmet
metzacht
zacht
u nog
I zegde
verwijt.
vrouw, geduld
geduldII Het
Hetkomt
komtwel
wel!
Maar...
...ikikvraag
vraag
-— Geduld vrouw,
! Maar
me
af, als
als ikiknenekeer
keerthuis
thuisblijf,
blijf,wat
watgegemet
metmij
mijzult
zultaan,
aanme af,
vangen,
een heelen
heelen dag
dag!?
spotte hij.
hij. —
- Als
ik een
een half
half uur
uur
vangen, een
! ? spofte
Als ik
thuis ben
ben en
en uutracht
trachtaan
aan den
den praat
praat te
te houden,
houden, zoekt
zoekt ge
ge al
al
thuis
uitvluchtsels om
om ....
uitvluchtsels
..
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-— We moeten
moeten daarom
daarom den
den heelen
heelen dag
dag niet
nietpraten,
praten, —
- 't is
en
genoeg
dat ik
ik uuthuis
thuisweet,
weet,—
- dat
dat ik
ikniet
nietalleen
alleen ben
ben ....
genoeg dat
. . en
dat
gij uu niet
niet dood
doodwerkt
werkt11
dat gij
mij is
is 't dat
van huis
huis zijn
zijn 11 willen we
we
-— En
voor mij
dat eeuwig van
En voor
alle
twee beginnen
beginnenklagen,
klagen,vrouw
vrouw?
dan
krijgt
Anne.Marie
alle twee
? dan
krijgt
Anne%Marie
zij zal
zalons
onstroosten
troosten11
misschien
en zij
misschien compassie
compassie met
met ons
ons en
-— Als menheere
menheere thuis
thuis blijft
blijft en
en mevrouwe
mevrouwegezelschap
gezelschap heeft,
heeft,
zijn...
verklaarde de
demeid
meidininhaar
haar
dan
zal het
hetiets
ietsanders
anderszijn
dan zal
. . . verklaarde
wijsheid.
-— Dat wil
wilzeggen,
zeggen,riep
riepdede
dokter:
klaagt
zijnenstaat
staat11
dokter
: elkelk
klaagt
inin
zijnen
Z<?olang
wij gezond
gezond zijn
zijn en
enwerken
w.erkenkunnen
kunnen isis het
het lust.
lust. Ik
Ik
Zoolang wij
geef uu gelijk
gelijk Anne
Anne11De
Demenschen
menschenklagen
klagen zoolang
zoolang ze
ze leven.
leven.
Dit belette
belette niet
niet dat
datJustine
Justinevoort
voorthaar
haarschikkingen
schikkingenmiek
mieken
en
En de
de
bereidsels voor
aanstaande wijziging
bereidsels
voor de
de aanstaande
wijziginginin hun
hun leven.
leven. En
dokter ook
ook deed
dokter
deed er
er geerne
geerne aan
aan meê.
meê.
-— Juist
lijk de
de schooljongens,
schooljongens, die
diede
degeneugten
geneugtenbespreken
bespreken
Juist lijk
van 't groot
verlof! meende
meende hij
hij lachend.
lachend.
aanbreken van
groot verlofl
voor 't aanbreken
Maar als
afgediend had
Maar
als Anne%Marie
Anne.Marie afgediend
had en
en de
dedokter
dokterzijn
zijn eerste
eerste
pijp gestopt
gestopt had,
had, begon
begon hij
hijdedegevaarten
gevaarten tetevertellen
vertellen en
en de
de
pijp
afspraak
uit de
afspraak uit
de pastorie.
pastorie.
Het nieuws
nieuwswas
wasgeene
geeneverrassing
verrassingvoor
voorJustine
Justineenen
ver.
hethet
ver%
blijdde haar
haar maar
maar matig.
matig. Zij
Zij aanzag
aanzag het
eene inbreuk
inbreuk op
op
blijdde
het als eene
volkomenheid van
van hun
hun toekomende
toekomende rust.
rust.
de volkomenheid
-— Dan
Dan wordt
wordt het
hetzeker
zekeriets
ietsanders,
anders, merkte
merkte zij,
zij, dan
dan moet
moet
gij uu moeilijkheden
moeilijkheden aantrekken
aantrekken van
van allen
allen aard.
aard.
gij
het aan
aan den
dendokter
doktertetebeurt
beurtviel,
viel,was
washare
hareverwachting
verwachting
Dat het
wilde 't hem
hem niet
niet afraden
afraden ook
ook omdat
omdatererniemand
niemandanders
anders
en ze wilde
aanmerking voor
komen kon en,
en, omdat
omdat iemand
iemand zich
zich toch
toch
in aanmerking
voor komen
opofferen
moest.
opofferen moest.
- Maar
Maar dat
stelt uu toch
toch altijd
altijd bloot
blootaan
aanstoornis,
stoornis,aan
aan
—
dat stelt
afgunst...
en gij
gijkunt
kuntbestreden
bestredenworden
worden1 1
ondank, aan
aan afgunst
ondank,
. . . en
mijaan.
aan. Men
Men
- Geen kwestie
kwestie van
van I1 riep
riep hij.
hij. Men
Men biedt
biedthet
hetmij
—
mij op,
anders wil
wil ik
ik het
het niet.
niet. De
Dezaak
zaakwas
wasreeds
reeds
dringt het
dringt
het mij
op, anders
klaar gespeeld
gespeeld onder
onder den
den pastoor
pastoor en
enKoornaert
Koornaert en
enMessiaen.
Messiaen.
klaar
moeilijkheden...
van waar
waar zouên
zouênzezekomen
komendede
moeilijk.
En moeilijkheden
. . . van
moeilijk%
heden?? en
en 't werk?
werk? zeg
zeg liever
liever de
de bezigheid
bezigheid —
- maak
maak u toch
toch
heden
geen illusies
illusies over
over 't geluk
geluk van
van eene
eene «zalige
«zalige rust»
rust» iets
iets als
als het
het
geen
«opperste goed»
goed» 11 Als
ik niets
niets meer
meer màg
màg doen
doen of
of kàn
kàn doen,
doen,
«opperste
Als ik
dan ga
ga ik
ik er
er maar
maar liefst
liefst van
van onder.
onder. Ge kunt
kunt uu toch
toch niet
niet in,
in.
dan
beelden dat
dat we
we ons
onselk
elkinineen
eenzetel
zetelzullen
zullenzeften
zettenom
omelkaar
elkaar
beelden
bewonderen 11 Als
Als 't veertig
veertig jaar
jaar vroeger
vroeger geweest was,
was, an
dàn11
te bewonderen
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met u
u zou
zou 't er
er nog
nog door
doorkunnen,
kunnen,maar
maar aan
aan mij
mij zoudt
zoudt ge
ge
met
toch niet
niet veel
veelhebben
hebbenom
omuwe
uweoogen
oogente te
klaren,vrouw
vrouw!
Gij
toch
klaren,
1 Gij
zoudt elderwaards
elderwaardskijken
kijken11
zoudt
—
zij af.
af. Ik
Ikbedoel
bedoelgeen
geenstilziften
stilzitten of
of
- Gij
Gij zijt
zijt zot
zot11 weerde
weerde zij
zijn, maar
maar ik bedoel
bedoel dat
dat we
wemet
met God
Goden
ende
demenschen
menschen
roerloos te zijn,
vrede moeten
moeten leven,
leven,enengeen
geenstoornis
stoorniskrijgen
krijgenvan
vanbuiten.
buiten.
in vrede
In heb
heb het
hetininmijn
mijnhuis
huis
gezien;
vaderware
warededegelukkigste
gelukkigste
In
gezien
; vader
mensch ter wereld
wereld geweest
geweesten
endederust
rustzijner
zijnerlaatste
laatstejaren
jarenheeft
heeft
mensch
hij geheel
geheel verbeurd
verbeurd gezien
gezien door
door parochie,politield
parochie.politiek 1
hij
- Politiek
Politiek11 Hier
Hier op de
de gemeente
gemeente toch
toch niet.
niet. Maar
Maar er
er zijn
zijn
—
ander dingen
dingen vast
vast aan
aan het
hetambt
ambtenenereris ishier
hiernog
nogalal't'teen
een
wel ander
en 't'tander
ander te
te verbeteren
verbeteren en
en in
in orde
orde tetebrengen
brengen en
endaar
daarheb
heb
en
ik wel
wel trek
trek in.
in.Het
Het
verstrooiinggeven
gevenen
enmij
mij
ik
zalzal
mijmij
watwat
verstrooiing
beletten met
me-zelf bezig
bezig tetezijn
zijnenenteteveel
veelaan
aanmijn
mijngezond,
gezondbeletten
met meaelf
heid te
te denken.
denken ...
heid
..
pastor en
enik,ik,wewe
zullen
't wel
gedaankrijgen
krijgenzonder
zonder
De pastor
zullen
't wel
gedaan
moeite, we
weverdeelen
verdeelendedebezigheid
bezigheid:
voor't 'tgeestelijke
geestelijke
veel moeite,
: hijhijvoor
en
voor 't wereldlijk.
en ik voor
-— Laat
Laat er
er menheer
menheer den
den onderpastor
onderpastor niet
niet buiten
buiten...
merkte
. . . merkte
J ustina inzichtig.
inzichtig.
Justina
hij maar
maar niet
niet te
te
-— Ja,
Ja, die zal
zal wel
wel zijn
zijn streng
streng trekken1
trekken J Als hij
hard trekt,
trekt, dat
breekt 11 loech
dokter. Want,
Want, hij
hijschijnt
schijnt
hard
dat ze breekt
loech de
de dokter.
het nog
nog niet
nietteteweten
weten—- dedeboerkens
boerkenszijn
zijn niet
nietgediend
gediend met
met
het
zulk
druistig geweld
geweld;; ze
ze zijn
zijn enkel
enkel teteleiden
leidenmet
metde
deqzoete
«zoete
zulk druistig
macht.» Zij
Zij mogen
mogen den
den streng
streng niet
niet gevoelen
gevoelen of
of't'tloopt
looptmis.
mis.
macht.»
is zijn
zijn jonge
jonge ijver,
ijver, 't'tzal
zal wel
wel beteren.
beteren ...
Het is
..
Zoo praaften
praatten ze
ze over
overdie
dieenenandere
anderezaken
zaken;; gerbchten
gerbchten in
in
't
eene
en
weer
t'accoord
over
't
andere,
oneenigheid
over
oneenigheid over 't eene en weer t'accoord over 't andere,
gelijk
altijd. Tot de
de dokter
dokter met
meteen
eenkrommen
krommensprong
sprongop
opheel
heel
gelijk altijd.
iets
anders viel.
viel.
iets anders
-— Die dondersche
dondersche Koornaert,
Koornaert, riep
hij, doet
doet mij
mij den
den baard
baard
riep hij,
af met
met zijnen
zijnen toebak.
Dat en
en isisnog
nognooit
nooitgeweten
geweten11 Dat
Dat ik
ik
toebak. Dat
tijd
had en
en niet
nietzoo
zoovermoeid
vermoeidware,
ware, ikikzou
zouerermijn
mijn slapen
slapen
fijd had
voor
laten11
voor laten
JJustine
ustine glimlachte
glimlachte uit
uit haren
haren ernst
ernst met
met medegevoel
medegevoel om
om de
de
overdrevenheid
Zij vond
vond het
het niet
niet noodig
noodig er
er
overdrevenheidvan
vanzijne
zijnedrift.
drift. Zij
zij stond
stond op
opten
tenteeken
teekendat
datdededokter
dokterzijnen
zijnen
op
in te
te gaan
gaan;; zij
op in
zij aan
aan haar
haar bezigheid
bezigheid moest.
moest.
tijd
verklapt had
tijd verklapt
had en
en dat zij
Toen
waren er
er reeds
reeds eenige
eenige klanten
klanten die
diewachtten
wachtten in
in de
de
Toen waren
voorhalle.
dokter kwam
kwam bij,
bij,wribbelde
wribbeldede
dehanden,
handen, groefte
groette
voorhalle. De dokter
of vroeg
vroeg naar
naar den
den toestand
toestand der
der
sprak
een vriendelijk
vriendelijk woord
woord of
sprak een

DORPSLUCHT.

207

zieken.
Met profijtige
profijtige stapjes,
stapjes, op
op de
de groote,
groote, wollen
wollen sloffen,
sloffen,
zieken. Met
zestrappen
trappen naar
naar de
de apotheek,
apotheek, waar
waar
trok
hij blij
blij gemoed
gemoed de
dezes
trok hij
hij drankjes
drankjes en
en poeiers
poeiers gereed
gereed miek
miek en
en halfluide
halfluide in
inzichzelf
zichzelf
hij
doorpraatte.
doorpraafte.
N adat de
de klanten
klantengeriefd
geriefd waren,
waren, trok
trok hij
hij naar
naar de
de keuken
keuken
Nadat
zijn jas en
en hoed
hoed hing.
hing.
waar
waar zijn
zijn schoenen
schoenen gereed
gereed stonden
stonden en
en zijn
Hij
kwam juist
juist weer
weer in
in de
devoorhalle
voorhalIe toen
toen erergebeld
gebeldwerd
werd
Hij kwam
en Anne
Anne de
dedeur
deuropende
opendevoor
voormenheer
menheer Pastor.
Pastor. De
Dedokter
dokter
en
leidde den
den geëerden
geëerden bezoeker
bezoeker zelf
zelfininhet
hetvoor.salon,
voor.salon, dat
datmeest
meest
als spreekkamer
spreekkamer en
hij vroeg
vroeg
als
en consultatie.zaal
consultatie,zaaldienst
dienstdeed,
deed, en hij
hij aanbieden
aanbieden mocht.
mocht.
wat hij
Zonder plichtpleging,
plichtpleging, verklaarde
verklaarde de pastor
pastor een
eenborreltje
borreltje
Zonder
Oude.klare te willen
willen gebruiken.
gebruiken.
Oude,klare
dokter glimlachte
glimlachte en
enhaalde
haaldezelf
zelfhet
hetsteenen
steenenkruikje
kruikjedat
dat
De dokter
in een
een oucl,eiken
oud.eiken meubel
meubel bij
bij de
de hand
hand stond.
stond.
in
-— Met
Met zulk
zulk warm
warm weer,
weer, en
en na
na een
een avond
avond lijk
lijk gister,
gister, dat
dat
zal deugd
deugd doen,
doen, menheer
menheer pastor.
pastor...
zal
..
- Ja,
ware beter
beter als
als we
we in
in't'tgeheel
geheelniet
nietgingen
gingenslapen...
slapen ...
—
Ja, 't't ware
- Gelijk
Gelijk ik ....
..
—
- Niet geslapen?
geslapen? Hoe dat?
dat?
—
- Ja,
van t'uwen
t'uwen ben
benikikeen
eennieuwen
nieuwenparochiaan
parochiaan op
op de
de
—
Ja, van
wereld
helpen brengen,
brengen, dien
dien ge
ge morgen
morgen ten
tendoop
doopkrijgt
krijgt;
van
wereld helpen
; van
daar
er een
een gaan
gaan uitlichten
uitlichten die
die honderd
honderd jaar
jaar oud
oud kon
kon
daar ben
ben ik er
worden
maar die 't't nu
nu misschien
misschien na
nahonderd
honderduren
urenzal
zalmoeten
moeten
worden maar
begerzen...
begerzen.
..
-— Ho
goed dat
datgege't 'tzegtI
zegt IGeGe
spreektvan
vanSissen
Sissen
Ho II Ho! goed
spreekt
Busschere?
Ja,
dat
zijn
toeren,
zijn
dat
toeren!
't
Was
juist
Busschere? Ja, dat zijn toeren, zijn dat toeren ! 't Was juist
om
die reden
reden dat
dat ik
ikbinnen
binnenkwam
kwam —
- ikikben
benopopronde
rondeom
omde
de
om die
schepenen
en raadsleden
raadsleden tetespreken
sprekenover
overdiedie
zaak
vangister
gister—schepenen en
zaak
van
wemogen
mogen't'tniet
nietlaten
latenkoud
koud
mannen willen
willen gekend
gekend zijn
zijn—- we
die mannen
we weten
weten niet
nietwat
waterervoorvalt
voorvalt;
metboeren
boerenmoet
moetmen
men
worden,
worden, we
; met
kunnentuimen
tuimenininden
denkop
kopkrijgen
krijgen—
altijd
voorzichtig zijn
zijn—- zezekunnen
altijd voorzichtig
maar eens
dat ze
ze voor
voor't 'tgeval
gevalgeplaatst
geplaatst zijn,
zijn, kan
kan't 'tgeen
geen
maar
eens dat
meer.
kwaad meer.
-— 'k Heb daar
daar Sissen
Sissen bezocht,
bezocht, hij
hij staat
staat me
meniet
nietaan.
aan. Maar
Maar
dorp, we
we moeten
moeten er
er eens
eens
wat
zijn dat
dat voor
voor ongevallen
ongevallen op 't't dorp,
wat zijn
of anders
anders een
een einde
eindezien
zienaan
aantetekrijgen.
krijgen.Moet
Moetdedeman
mansterven,
sterven,
de
parochie ligt
ligt weer
weer met
meteen
eennieuwen
nieuwenlast
lastopopden
denhals
hals:
de parochie
:
weduwe en
en weezen
weezen te
teonderhouden
onderhouden en
en een
eennieuw
nieuwschooiers,
schooiersweduwe
gezin I1 En
En dat
dat alalvoor
vooreen
eenongelukkigen
ongelukkigenhaze
haze1I
gezin
een haalt
haalt er zijn
...
- De een
—De
zijn dood aan en de andere zijn
zijn ondergang
ondergang...
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—
hebt ge
ge nu
- Ja,
Ja, daar
daar hebt
nu nog
nog dien
dien Poortere,
Poortere, die nu
nu ook
ook met
met
Hijgelijkt
gelijkt
heel zijn
zijn huishoud
huishoud inindat
datGangske
Gangskeverdompeld
verdompeldzit!
zit IHij
dezelfden
dezelfden man
man niet meer
meer sedert
sedert hij
hij in
in 't kot gezeten
gezeten heeft
heeft;; en
en
kinderen en zullen
zullen daar
daar ook
ook niet
niet leeren
leeren werken.
werken...
de kinderen
..
-— Dat isis 't'tleven,
leven, menheer
menheer Pastor.
Pastor. De
Degang
gangvan
vande
dewereld
wereld::
eene schiet
schiet hazen
hazen voor
voor zijn
zijn plezier,
plezier, uit
uit weelde,
weelde, de
deandere
andere
de eene
voor zijn
zijn ongeluld
ongeluk I
voor
Hij dronk
dronk zijn
zijn borrel
borrel uit
uit en
en miek
mi ek zich
zich gereed.
gereed.
Hij
meê, verklaarde
verklaarde de dokter,
dokter, 'k
'k was
was juist
juist gereed
gereed om
om
-— 'k Ga meé,
vertrekken. We zullen
zullen wat
wat kouten
koutenonderweg.
onderweg.
te vertrekken.
is juist
juist het
hetverdrietige
verdrietige van
van mijnen
mijnen stiel,
stiel, merkte
merkte hij,
hij,
-— Dat is
dat
ik altijd
altijd alleen
alleenben
benlangs
langsdedebane
baneenengeen
geenkout
kouten
enkrijge.
krijge ...
dat ik
..
-— Wel, neem
neem Anne,Marie
Anne.Marie meé1
meê! loech
loechde
depastor,
pastor, die
diedoelde
doelde
de gekende
gekende praatlust
praatlust van
van de
de halfdoove
halfdoove meid.
meid.
op de
stapten samen
samen buiten,
buiten, maar
maar waren
waren nog
nog de
detrappen
trappen niet
niet
Ze stapten
aan de
devoordeur,
voordeur,als
alsde
degendarmen
gendarmenbij
bij 't hek stonden voor de
af aan
poort van
van den
den wal
wal en
en gereed
gereed de
debrug
brugover
overkwamen.
kwamen.
poort
-— Nee',
Nee', daar
daar hebt
hebt ge
ge nu
nu geheel
geheel de politie,
politie, te
te voet
voet en
en te
te
peerde,
spotte
de
pastor.
peerde,
de pastor.
-— Is
't om
mij dat
dat ge
ge komt?
komt? riep
riep de
dedokter
dokter hen
hentegen.
tegen.
Is 't
om mij
Het bezoek
bezoek verwonderde
verwonderde of
of ontstelde
ontstelde hem
hem in
ingeenen
geen endeele
deele
omdat
gendarmen wel meer
meer bij
bij hem
hemtoevielen
toevielenvoor
voorrechts,
rechts.
omdat de gendarmen
zaken,
wel om
om hun
hun papieren
papieren te
te doen
doen onderteekenen.
onderteekenen. Nu
Nu
zaken, of
of wel
verwachtte hij
eigenlijk met
met het
het geval
geval van
van Busschere
Busschere;; het
het
verwachtte
hij ze
ze eigenlijk
ofhij
hij zag
zagererniets
nietsvreemds
vreemds in
in dat
datde
develd,
veld.
viel hem
hem niet
niet op,
op, of
viel
De mannen
mannen der
der wet
wethielden
hielden zich
ZIch
wachter hen
vergezelde. De
wachter
hen vergezelde.
ernstig,
groetten den
den pastor
pastorenendedewachtmeester
wachtmeesterverklaarde
verklaarde
ernstig, ze groeften
den dokter
dokter te
te willen
willen spreken.
spreken.
den
neemt ge ook
ook
-— Komt
binnen, wat
wat gaat
gaat ge
ge aanveerden
aan veerden ?? neemt
Komt binnen,
een borrel
borrel uit
uit 't kruikske?
kruikske ?
een
ze beleefd
beleefdbedankten,
bedankten, vroeg
vroeghij
hij:
En
als ze
En als
:
komt uit
uit ons
ons rijke
rijke buurt?
buurt?
- Ge
Ge komt
—
-— Ja,
Ja, we
we zijn
zijnden
denkerel
kerelgaan
gaanvinden,
vinden,zegde
zegdededewachtmeester.
wachtmeester.
- 't Is
Is een
een leelijke
leelijke wonde,
wonde, hij
hij isis iningevaar.
gevaar...
..
—
De wachtmeester
wachtmeester stelde
stelde den
den dokter
dokterde
degebruikelijke
gebruikelijkevragen
vragen
om
zijn onderzoek
onderzoek in
in tetevullen
vullen en
endeed
deeddedeaanteekening
aanteekening in
in
om zijn
zijn
zakboek.
zijn zakboek.
-— Ge weet,
weet, zegde
zegde de
dedokter,
dokter,dat
datwe
wezonder
zonderburgemeester
burgemeester
zijn
dorp, dat
dat ik
ikals
alsschepene
schepenezal
zalmoeten
moetendienst
dienstdoen
doen—
zijn op 't't dorp,
mag die
die man
man begraven
begraven worden,
worden, als
als hij
hij komt
komt te
te sterven?
sterven?
mag
-— Zeker,
zeker, wat zouën we er
er mee
doen?? Als we
we hem
hem
Zeker, zeker,
mee doen
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maar kwijt
kwijt geraken
geraken?
al last
last genoeg
genoeg aange,
aange#
? Hij heeft ons al
zoo maar
daan I Steek
Steek hem
maar gauw
in den
den put!
put I
hem maar
gauw in
daan1
En de
de wachtmeester
wachtmeester veranderde
veranderde plots
plots van
van toon
toon::
- Dokter,
Dokter, zegde
zegde hij,
er is nog
nog eene andere zaak
zaak;; hebt ge
hij, er
—
hof gaan?
er iets
iets tegen
tegen dat
dat we eens
eens in
in uwen
uwen hof
er
? Met ge,
- In
In mijnen
mijnen hof?
hof? lust
lust er
er u een wandelingske
wandelingske?
ge—
niet?
?
noegen, wel zeker waarom niet
- Er
Er isis daar
daar iets
iets gebeurd
gebeurd met
met den
den toebak,
toe bak, hier
hier bij
bij uwen
uwen
—
gebuur en
en we
we zouden
zouden geern
geem onze opzoekingen
opzoekingen langs
langs hier
hier voort,
voort.
gebuur
...
zetten als
als ge er
er niet
niet tegen
tegen opziet.
opziet....
- Wat
Wat?
van niet
niet?
Koomaerts toebak
toebak ?? zegt
? Met Koornaerts
—
? 'k weet van
ge?
riep de
de dokter
dokter ininongeveinsde
ongeveinsdeverwondering,
verwondering, zonder
zonder te
te
ge
? riep
had,
denken of te
te begrijpen
begrijpen wat
wat die
die opzoekingen
opzoekingen te
te bedieden had#
denken
- Zeg,
Zeg, wat
wat is
is er
er gebeurd
gebeurd?
?
den. —
- Menheer
Menheer Seraphien
Seraphien is zijn
zijn toebak
toe bak gestolen,
gestolen, waagde
waagde de
de
—
bescheiden.
veldwachter bescheiden.
dokter had
had de
devraag
vraagop
opdedelippen
lippendie
diehem
hemnu
nueerst
eerst
De dokter
Koornaert
kwam:: waarom
of
hoe
het
mogelijk
was
dat
Koomaert
opperst kwam
waarom of hoe het mogelijk was dat
den slag
slag kreeg
kreeg hij
hij een
een on,
on#
hem niet
niet kwam
kwam spreken?
spreken ? Op den
zelf hem
duidelijk vermoeden,
vermoeden, eene vrees
vrees dat
dat er iets
iets gebeurd
gebeurd was,
was, en
en
duidelijk
hij hield
hield de
de vraag
vraag binnen.
binnen.
hij
-— Ga
vrij, zoek
zoek waar
waar 't u lust,
zegde hij,
hij, moet
moet ik
ik er
er bij
bij
lust, zegde
Ga vrij,
mag ik
ik niet
niet meê
meê??
zijn,
zijn, of mag
- Zeker, ge moogt helpen
zoeken, loech de wachtmeester,
helpen zoeken,
—
veel handen
handen maken
maken licht
licht werk
werk1I
Sarel was
zienlijk op zijn
zijn ongemak
ongemak en
en nu
nu verergerde 't nog
was zienlijk
als mevrouw opeens
binnenkwam met de
de vraag:
opeens binnenkwam
vraag :
niet storen?
is er
er Casi#
-— Is
er geen
geen belet?
Kom ik niet
belet ? Kom
storen ? Wat
Wat is
Casi,
Is er
mier?
er iets
iets gebeurd?
gebeurd ?
Is er
mier ? Is
De dokter
dokter had
had reeds
reeds zijne
onbevangenheid herwonnen.
zijne onbevangenheid
-— Ja
't, loech hij,
gestolen toebak te
hij, die heeren zijn
zijn gelast gestolen
Ja 't,
toch den
den mijne
mijne niet
niet
hof 1 G'en zult
komen
zoeken in
in mijnen
mijnen hofl
zult toch
komen zoeken
newaar?
meênemen, newaar
?
-— Staat
nog op
op stam?
de wachtmeester
wachtmeester als bij
bij
stam ? vroeg
Staat hij
hij nog
vroeg de
een
inval.
een inval.
ge zult
-— Zeker, ge
zult hem
hem zien,
zien, ten
ten ware
ware hij
hij ook gestolen
gestolen werd
werd;;
'k en
ben nog
nogininden
dentuin
tuinniet
nietgeweest
geweestinineen
eenpaar
paardagen.
dagen.
en ben
Blijf
maar in
huis, we
we komen
komen aanstonds
aanstonds terug
terug -— 't is eene
Blijf maar
in huis,
Koornaert, 'k wil wedden
aardigheid
van Koomaert,
wedden dat
dat hij
hij mij
aardigheid van
mij eene poets
zien, zegde
zegde hij
hij fluisterend
fluisterend in
in 't voor.
gebakken
ga zien,
gebakken heeft -— 'k ga
voor,
bijgaan tegen zijne vrouw.
IL
14
II.
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Hij stapte
Hij
stapte voorop
voorop om
om hun
hun den
denweg
wegtetewijzen.
wijzen. Door
Door de
de
breede gang,
gang, naar
naar de achterdeur
achterdeur en verder
verder over
over 't wijde plein
breede
dat
dat met donkere
donkere sierboomen
sierboomen was
was afgezet,
afgezet, gingen
gingen ze
ze links
linksuit,
uit,
langs den
den vischvijver,
vischvijver, door
dooreen
eenbreede
breedelommergang
lommergangvan
vanstruik,
struik.
boomen recht
recht naar
naar den
den moestuin.
moestuin.
boomen
De dokter
dokter zijn
zijn tabak
tabak stond
stondonbeschadigd,
onbeschadigd,onaangeraakt,
onaangeraakt, inin
schoonen
- er
er was
was geen
geen vinger
vinger aan
aan geroerd.
geroerd.
schoonen groei,
groei, —
-— We zouden
zouden eigenlijk
eigenlijk langs
langsden
denanderen
anderenkant
kantwillen
willengaan
gaan
zien, merkte
merkte Sarel,
Sarel, die
ook zijn
zijn woord
woord moest
moest zeggen
zeggen om
om
zien,
die nu ook
in de
degewichtigheid
gewichtigheid zijn
zijndeel
deeltetekrijgen.
krijgen.—- Langs
Langs den
den kant
kant
in
van 't wegelke
wegelke ....
..
-— Al waar
waar ge
ge wilt,
wilt,heeren,
heeren, verkiaarde
verklaarde de
de dokter,
dokter, kom.
kom.
Ze keerden
keerden terug,
terug, langs
langs de
dewarande
warande over
overde
debrug
brugwaar
waar
Ze
't beekje
beekje onder
onder stroelde,
stroelde, naar
naar 't park,
park, waar
waar de hoenders
hoenders liepen
liepen
en de
de stalling
stallingwas
wasenentusschen
tusschenallerhande
allerhandekoterije
koterijemet
mettronken
tronken
heimelijke schaduwdiepten
schaduwdiepten en
en verlorene
verloreneschuilhoeken,
schuilhoeken,heel
heel
en heimelijke
op 't uiteinde
uiteinde waar
waar nooit
nooit iemand
iemand scheen
scheen tete komen
komen en
en die
die
verlatene boeie stond.
stond.
verlatene
Voor den
denvorm,
vorm,hadden
hadden zij
zijbeurtelings,
beurtelings, hier
hier en
endaar
daar eene
eene
deur
geopend
en
binnen
gekeken
in
de
broeikassen,
en
de
deur geopend en binnen gekeken in de broeikassen, en de
verschillende
Bij de
de boeie
boeie
verschillende aangetrekken
aangetrekkenenenkoten
kotenen
en stalling.
stalling. Bij
gekomen tusschen
tusschen den
den buitenmuur
buitenmuur en
en de
de houten
houten wand
wand van
van
gekomen
het
kot, zagen
zagenzijzijwerkelijk
werkelijkeenige
eenigetoebakblaren
toebakblaren liggen
liggen ver,
verhet kot,
strooid
den grond.
grond.
strooid op den
-— Kunnen
hier eens
eensden
denneus
neusinsteken
insteken?
vroegde
dewacht,
wacht.
Kunnen we hier
? vroeg
meester die 't hangslot onderzocht
onderzocht waarmede
waarmede de poort
poort gesloten
meester
scheen.
't Verwonderde den
was. Poliet
Poli et
den dokter
dokter dat
datdie
die boeie
boeie gesloten was.
zal 't gedaan
meende hij.
hij.
gedaan hebben, meende
niet, waar
waar die
die sleutel
sleutel zou
zoumogen
mogenzijn,
zijn,die
dieboeie
boeie
-— 'k Weet niet,
en
gebruiken we
niet dat
dat ik
ik wete
wete...
et eens
eens roepen.
en gebruiken
we niet
. . . 'k zal Poli
Poliet
Hij
ging tot
tot op
op den
denmiddenweg
middenweg en
en riep
riep den
den knecht
knecht die
die 't
Hij ging
rijtuig aan 't wasschen
wasschen was.
kwam bij
bij met
met de
de spons
spons in
in
was. Poliet kwam
de hand.
hand.
Hebt ge dat
dat hier
hier gesloten
gesloten?? of hebt
hebt ge
ge den
densleutel
sleutel?
-— Hebt
?
't
hoofd.
Poli
et
trok
de
schouders
op
en
schudde
Poliet trok
schouders
en schudde
-— 'k En heb
heb nog
nognooit
nooitnaar
naardat
datkot
kotomgezien
omgezien1Iverklaarde
verklaarde hij.
hij.
mij een
een hamer
hamer en
en het
hetbreekijzer,
breekijzer, gebood
geboodde
dedokter
dokter
-— Haal
Haal mij
zenuwachtig werd en
en vermoedde
vermoedde voor
vooriets
ietsonaangenaams
onaangenaams
die zenuwachtig
staan.
te staan.
Het duurde
duurde niet
niet lang
lang enenhet
hetvroeg
vroegniet
nietveel
veelwerk
werk om
om 't
Het
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vermoimde hout, maar
ijzeren beslag
te kappen
kappen van
van het
het vermolmde
maar
ijzeren
beslag los te
als
ze de
dedubbele
dubbele poort
poortopen
openwaagden
waagden was
was 't de
dokter die
die
de dokter
als ze
toebak
verbaasd
te zien hoe er
er tetemidden
midden toe
bak lag op bressen
bressen
verbaasd stond
stond te
al een
een deel
deel opgespit was,
was, gereed
gereed om
gehoopt en
en waarvan
waarvan er al
gehoopt
gehangen te
te worden.
gehangen
eersten April
April was,
was, zou
zou ik
ik gelooven aan
- Als 't den
aan een
den eersten
—
dat ge
ge 't ernstig meent en dat er waarlijk
kwade grap,
kwade
grap, nu
nu zie
zie ik dat
iets
gebeurd is, zegde
zegde de
de dokter.
dokter.
iets gebeurd
Hier
in dien
dien verlaten
verlaten hoek
hoek van
van den
den hof
bachten den messing
hof bachten
Hier in
onder den
en
den omheiningsmuur, onder
den donkeren,
donkeren, rooden beuk
en den
die met
met zijn
zijn neerhangende
neerhangende takken
takken heel
heel dit
dit deel
deel in
in een
een ge,
gedie
licht aan
aan
durige halve
duisternis hield en
en waar
waar nooit
nooit ::on
halve duisternis
zon of licht
grond vettig
vettig was
was en
envochtig
vochtig en
endistels
distels en
en
waar de grond
gerocht, waar
netels gretig
gretig groeiden
groeiden in
in 't wilde, -— hier kwam er nooit iemand
netels
Het kot
kotzelf
zelfhad
hadmisschien
misschienvroeger
vroegernog
noggediend
gediend om
om
langs. Het
langs.
voeder droog
houden. Wie
Wiemocht
mocht
mest in
te bewaren
bewaren of
mest
in te
of voeder
droog te
te houden.
er
hier iets
iets uitgericht
uitgericht hebben?
dokter stond
stond er
er versteld
versteld op
op
hebben ? de dokter
er hier
te zien.
Hier hebben
hebben we 't,
't, zegde
zegde de
degendarm.
gendarm.
-— Hier
-— Weet,je
Weet-je gij
daar iets van,
van, Poliek, zeg
het dan?
gij daar
zeg het
dan ? vroeg de
dokter.
knecht bleef
bleefsprakeloos
sprakeloos en
en scheen
scheen nog
nog meer verbaasd
De knecht
dan
zijn meester.
meester.
dan zijn
- Hoeveel
Hoeveel zou er
er daar
daar wel
wel liggen?
dewachtmeester
wachtmeester
liggen ? vroeg de
—
die
gereed was
was om
om aanteekeningen te
doen en
en de
de bevinding
bevinding
te doen
die gereed
vast
te stellen.
stellen.
vast te
moet alver
alver overeen
overeen komen
komen met
met 't geen
bij men,
men-— Dat moet
geen er bij
heer Seraphien gestolen
meende de
develdwachter.
veldwachter.
gestolen is, meende
De dokter
dokter was
wasteteweeg
weegiets
ietste tevragen
vragenmaar
maarhij
hij wierhield
zich
en
veranderde
plots
van
inzicht.
zich en veranderde plots van inzicht.
hebt gij
gij mij
mij nog
nog noodig, ik
zou
-— Mijnheeren, zegde
hij, hebt
zegde hij,
ik zou
moet naar
naar mijne
mijne zieken.
zieken.
laten, ik moet
u laten,
niet, dokter,
dokter, -— we
vertrekken. Neem
Neem
-— Nu, voorloopig niet,
we vertrekken.
eene
hands vol van
die blaren
blaren meê,
hij aan
aan veldwachter
veldwachter
van die
meé, gebood
gebood hij
eene handsvol
Hier kan
kan dat alles
blijven liggen.
liggen.
alles blijven
't Is eene klucht,
dokter nog
nog altijd
altijd;; Seraphien
Seraphien
klucht, meende
meende de
de dokter
of 'k ga
er zelf
zelf naartoe, ik moet
moet
zal
komen uitleg
uitleg geven,
geven, of
zal komen
ga er
bescheid
weten
over
die
zotte
grap
1
bescheid weten
die
1
Ze keerden
keerden samen,
samen, zonder
zonder spreken
spreken naar
naar huis.
huis. De
De dokter
dokter
Ze
wilde zich
zich onbevangen
onbevangen toonen, over zijne aandoening
heen
wilde
aandoening heen
praten, maar
maar 't ging niet
niet;; 't hinderde
hem vooral
vooral dat de
de veld,
veld.
praten,
hinderde hem
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wachter met
met zijn
zijn geslepen
geslepen gezicht
gezicht en
en zijn
zijn loensche
loensche oogen
oogen en
en
wachter
zijn onderdanige
onderdanige manieren,
manieren, daar
daar bij
bij was.
was.
zijn
kunnen langs
langshier
hierbuiten,
buiten,menheer
menheer??stelde
steldeSarel
Sarel
-— We kunnen
voor. 't Is nog
nog zooveel
zooveelkorter,
korter,enenhijhijwees
weesopophet
hetachterpoortje
achterpoortje
dat op
dat
op het
het wegeltje
wegeltje uitgaf
uitgaflangs
langsKoomaerts
Koomaertseigendom.
eigendom.
-— Gelijk
Gelijk gij wilt.
wilt.
Een oogenblik
oogenblik kwam
kwam het
het in
in hem
hem op
opde
degendarmen
gendarmen tot
totbij
bij
Een
zijn
gebuur te
te vergezellen.
vergezellen. Met
Met een
eenwoord
woordwas
wasmisschien
misschien
zijn gebuur
alles opgehelderd
opgehelderd en
in orde.
orde. De
De dokter
dokter hield
hield niet
niet van
van om,
om~
alles
en in
wegen —
- recht
recht op
opden
denman
manaf,
af,was
waszijne
zijne leus.
leus. Hij
Hijvoorzag
voorzag
wegen
dat het
het er
er nu
nuopopden
den
stond
van
afhingom
omgroote
grooteonrust
onrust
dat
stond
van
afhing
on~
en beroering
beroering te
te vermijden
vermijden; ; dat
geven het
het on,
en
dat hij
hij met
met toe
toe te geven
gemak van
van vijandschap
vijandschap kon
kon ontgaan.
ontgaan. Koornaert
Koomaert was
was waar,
waar~
gemak
schijnlijk
kon niet
niet anders
anders ....
schijnlijk opgestookt,
opgestookt, slecht
slecht ingelicht,
ingelicht, het kon
.. ..
zijner persoonlijke
persoonlijke weerdigheid,
weerdigheid, het
hetgekwetste
gekwetste
Maar 't gevoel zijner
eergevoel hield
den dokter
dokter tegen.
tegen. Het
Hetwas
wasaan
aanKoomaert
Koomaert
eergevoel
hield den
om
eerst bij
bij hem
hem te komen.
komen. De
De schaduw
schaduw van
van een
een slecht
slecht ver,
verom eerst
moeden was
was alaleene
eenebeleediging.
beleediging.Men
Menzendt
zendtdedegendarmen
gendarmen
moeden
naar een
vijand of
of naar
naar een
eendief
dief....
afwachten en
en dat
dat er
er
naar
een vijand
. .. . afwachten
wat wil
wil!I
kome wat
Met
een krijgsgroet
krijgsgroet namen
namen dedegendarmen
gendarmenafscheid,
afscheid,maar
maar
Met een
de dokter
dokter bij
bij wien
wiende
deontroering
ontroering nu
nueerst
eerst begon
begontetewerken,
werken,
vergat hun
hun den
den groet
groet tetebeantwoorden.
beantwoorden. Hij
Hij keerde
keerde weer
weer tot
tot
vergat
bij de opene
opene boeie
boeie en
enbleef
bleefstaren
staren op
ophet
hetvreemd
vreemdvertoog
vertoogen
en
bij
dat?en
enwat
wat
met
die ontrustende
ontrustende vraag
vraag altijd
altijd:: van
van waar
waar komt
komt dat?
met die
staat
te gebeuren
gebeuren?
staat er te
?
De gedachten
gedachten en
enonderstellingen
onderstellingen kwamen
kwamen opgedrongen
opgedrongen en
en
allerhande keerkanten
keerkanten wentelden
wentelden de
demogelijkheden
mogelijkhedenvoorbij.
voorbij.
in allerhande
zijne onrust
onrust riep
riep hij
hij den
denknecht
knechtweer
weer:
In zijne
:
- Poliet, zeg
het jongen,
jongen, weet
weet ge
gedaar
daariets
ietsvan
van?
Gemoet
moet
zeg het
? Ge
—
zeggen, want
want 'k en
de onrust
onrust niet.
niet.
en wil de
het zeggen,
-— Zoo waarachtig
waarachtig als
ik hier
hier sta,
sta, menheer?
menheer ?
als dat ik
-— Waarvoor
dat kot
kot gebruikt?
gebruikt?
Waarvoor werd
werd dat
niemendal, menheer
menheer;; 'k en
ben er
er in
in geen
geenjaren
jaren
-— Voor niemendal,
en ben
omtrent
hebben koterij
koterij en
en stalling
stalling te
te veel,
veel, wat
wat
omtrent geweest,
geweest, we
we hebben
zouden
wij hier
hier in
in dat
datsmerig
smerighol
holkomen
komenverrichten.
verrichten.
zouden wij
-— En
sleutel en
en het
het hangslot?
hangslot?
En die sleutel
dunkt dat
dat ererdaar
daaraltijd
altijdeen
eenhangslot,
hangslot,bij
bijhing,
hing,
-— Me
Me dunkt
was?...
weet er
er in
in 't geheel
maar of 't gesloten
en weet
gesloten was?
. . .. 'K en
maar
niets van.
van.
niets
goed, Poliet.
Poliet.
-— 't Is
Is goed,
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Hij nam
nam het
het op
op als
als een
een ongeluk,
ongeluk, alsof
alsof er
er iets
ietsop
op't'tbreken
breken
Hij
of gebroken
gebroken was,
was, iets
ietsverloren
verloren waarvan
waarvan hij
hij nu
nu zoo
zoo
stond
stond of
gauw
eerst de
de kostelijkheid
kostelijkheid van
van beseffen
beseffen zou
zou:
derust,
rust, de
de
gauw eerst
: de
vrede, waar
nu juist
juist zoo
zoo op
opgesteld
gesteldwas,
was, —
- die
dietwee
twee
vrede,
waar hij
hij nu
dingen
die hij
hij zoo
zoo noodig
noodig had
had en
enzonder
zonder dewelke
dewelke het
het leven
leven
dingen die
zijne aangenaamheid
aangenaamheid verliezen
verliezen..moest.
moest.
al zijne
Justine zou inin onrust
onrust zitten
zitten;; hij
hij ontzag
ontzag het
het om
omhaar
haar
Maar Justine
Maar
't nieuws
nieuws mede
mede te deelen.
deel en. Hij
Hij zocht
zocht om
om iets
iets tete vinden
vinden en
en 't
gebeurde
te verbloemen
verbloemen en
en haar
haar 't nutteloos
nutteloos leed te
te sparen.
sparen.
gebeurde te
Want, dat
dat 't slecht
verloop en zou,
zou, dat
dat er
er iets
ietsernstigs
ernstigs zou
zou
Want,
slecht verloopen
uit
voortkomen, kon
kon hij
hij maar
maar niet
nietgelooven.
gelooven. De
Demenschen,
menschen,
uit voortkomen,
en
Koornaert vooral,
konden zoo
zoo kwaad
kwaad niet
niet zijn.
zijn.
en Koornaert
vooral, konden
Weer
kreeg hij
hij den
den aandrang
aandrang om
om ererheen
heentetegaan,
gaan,zijn
zijn
Weer kreeg
gebuur
spreken, hem
hem desnoods
desnoods teteovertuigen
overtuigen dat
dat er
er een
een
gebuur te spreken,
misgreep een
valsch gedacht
gedacht in
in 't spel
was, —
- dat
dat het
het wel
wel
misgreep
een valsch
spel was,
terecht
komen zou.
zou.
terecht komen
Dan dwong
dwong hij
hij zich
zich om
om teteweten
weten wat
wat hij
hij tetedoen
doenhad
had —
Dan
devoorstelling
voorstellingvan
vanKoornaerts
Koornaerts figuur,
figuur, zijn
zijn wezen
wezen die
die
Neen, de
hem vijandig
vijandig gezind
gezind was,
was, wekte
wekte ook
ookden
denweerstand
weerstand bij
bij den
den
hem
dokter.
Hij zelf
zelf had
hadniets
nietsverkeerds
verkeerdsgedaan,
gedaan,het
hetwas
waseene
eene
dokter. Hij
lichtzinnige
hij mocht
mochtzich
zichbeleedigd
beleedigdachten
achtendoor
door
lichtzinnige behandeling, hij
het ambtelijk
ambtelijk bezoek en
en moest
moestzijne
zijneweerdigheid
weerdigheideere
eeredoen
doen—
ik
ben hooger
hoogergeplaatst
geplaatstenenachtbaarder
achtbaarder in
in aanzien
aanzien dan
dan een
een
ik ben
gewone dorpsrentenier
dorpsrentenier al
hij nog
nogzoo
zoorijk
rijkI1
al is hij
Hij kan
kan me
me niet
nietaanzien
aanzien als
alseen
eendief
dief—- het
hetmoet
moeteen
eenmoed,
moedHij
willig voorwendsel
voorwendsel zijn
zijn om
om vijandschap
vijandschap uit
uit tetelokken
lokken —
- en
en
willig
waarom?
met
welke
reden
of
inzicht?
Nergens
eenige
aanwaarom ? met welke reden of inzicht? Nergens eenige aan,
De dokter
dokter bleef
bleefweer
weertwijfelen,
twijfelen,stelde
steldezich
zichde
derechts,
rechts$
duiding.
duiding. De
geaardheid voor
van zijn
zijn ouden
ouden vriend.
vriend. Ze
Zehadden
haddengisteren
gisteren
geaardheid
voor van
nog elkander
elkander gezien
gezien en
en gesproken.
gesproken....
Ba, hij
hij zag
zag Koomaert
Koornaert
. . . Ba,
al
komen, straks,
straks, met
metzijn
zijnfijnen
fijnen blik,
blik, lachend
lachend om
om de
devrees
vrees
al komen,
die
hij zijn
zijngebuur
gebuurhad
hadopopden
denhals
halsgehaald
gehaald!
Kom, er
er was
was
die hij
1 Kom,
hoog op
op te
te nemen
nemen 1 Anders, de
de gendarmen
gendarmen
geen
reden om
om 't zoo hoog
geen reden
en
Sarel, ze hadden
hadden verduiveld
verduiveld goed
goed hun
hunrol
rolgespeeld
gespeelden
enzich
zich
en Sarel,
dapper gehouden
gehoudenI1 't Geleek een
een echte
echte huiszoeking
huiszoeking11Nu
Nu speet
speet
het hem
hem reeds
reeds dat
dat hij
hijererbijna
bijnawas
wasingeloopen
ingeloopen en
enhij
hij zou
zou
het
trachten op
zijn hoede
hoede tetezijn
zijnom
omlater
laterniet
nietuitgelachen
uitgelachen te
te
trachten
op zijn
worden. Stil
Stil thuis
thuis blijven
blijven enenafwachten
afwachtenhoe
hoeKoornaert
Koornaert het
het
worden.
ophad
om de
de klucht
klucht te
te doen
doen afloopen.
afloopen.
ophad om
mijininelkelkgeval
geval
niets
van
aantrekken,enengebaren
gebaren
Ik moet
moet er
ermij
niets
van
aantrekken,
dat er niets
niets is,
is, dacht
dacht hij.
hij.
dat
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Is eene
eene grap,
grap, Justina,
Justina, riep
riep hij
hij bij
bij 't binnenkomen,
naar
binnenkomen, naar
— 't Is
zijne
vrouw. Die
Die zotterik
zotterik wil
wil me
menu
nudoen
doendoorgaan
doorgaan als
als een
een
zijne vrouw.
wedden dat
dat hij
hij heel
heel 't spel
heeft opge,
opge~
toebakdief!
toebakdief 1 'k Wil wedden
spel heeft
timmerd om
in 't garen
te jagen
jagenII
garen te
timmerd
om ons
ons in
De dokter
dokter vertelde
vertelde 't geen
er gebeurd
gebeurd was.
was. Maar
Maar wat
wat hij
hij
geen er
al trachtte
trachtte de
de zaak
zaak in
in het
hetluchtige
luchtigetetestellen,
stellen,hij
hijkon
konJustina
J ustina
al
overtuigd krijgen.
krijgen.
niet overtuigd
zijn grappen
grappen van
van de
de slechte
slechte soort,
soort,verklaarde
verklaarde zij
zij en
en
-— Dat zijn
nuwel
welzeker
zeker
er
kan niets
niets goeds
goeds uit
uitvoortkomen.
voortkomen. En
En zijt
zijt ge
ge nu
er kan
dat 't niet
niet ernstig
ernstig bedoeld is?
is?
-— ja,
Ja, ja,
ja, we
we staan
staan erernu
nuleelijk
leelijkvoor,
voor,spofte
spottedededokter
dokterom
omin
in
den toon
; enendenk
maar
den
toon van
van zijn
zijn vrouw
vrouwvoort
voorttetegaan
gaan;
denk
maarwat
waterer
nu achter
achter komt
komt:: een
een proces,
proces, de rechtbank,
rechtbank, en
boete met
met eene
eene
en boete
veroordeeling als
als toebakdief
toebakdief—
- voor
vooraltijd
altijd onteerd,
onteerd, onze
onze goede
goede
veroordeeling
burgemeesterschap ont,
ont~
naam en reputatie
reputatie naar
naar de
deknoppen,
knoppen,'t'tburgemeesterschap
naam
zegd en
en de
dekalanten
kalanten kwijt
kwijt!I Ja,
Ja, ja,
ja, 'k moet
voort nu,
nu, de
dezaak
zaak
moet voort
heeft
mij al
al te
te lang
langbezig
beziggehouden
gehouden;
maar, als
alsKoornaert
Koornaert af,
af~
heeft mij
; maar,
komt, geef hem
hem er
er duchtig
duchtigvan
vanlangs
langsenenbeloof
beloof
hemmaar
maarwat
wat
komt,
hem
van mijnen't
mijnen't wege1
wege I
zware voordeur
voordeur viel
vielachter
achter den
dendokter
dokter toe
toeen
enJustina
J ustina
De zware
alleen, met
methaar
haaronduidelijke
onduidelijkeveronderstellingen.
veronderstellingen.
bleef alleen,
In
het groote
groote huis
huisbleef
bleefhet
hetheel
heelden
denvoormiddag
voormiddag druk,
druk~
In het
kend stil.
stil.
kend
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DOOR
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LOOY.
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TWEEDE BEDRIJF.
BEDRIJF.
TOONEEL 1.
I.
't Ardensch foreest.
foreest.

De oude
oude Hertog,
Amiens, en twee
twee of drie edellieden,
edellieden, als
alswoudbewoners,
woudbewoners,
Hertog, Amiens,
komen op.
op.
OUDE HERTOG.
HERTOG. Nu, medemaats,
medemaats, broeders
broeders in
in ballingschap,
ballingschap,
OUDE

Is 't zoeter
naar de
de oude
oude zeden
zeden leven
leven
zoeter niet
niet naar
bij de
deonechten
onechtenpraal
praal?
zijn deze
dezewouden
wouden
Dan bij
? zijn
nijd.vol hof
hof?
vrijer van
van gevaar
gevaar dan
dan 't
Niet vrijer
't nijd,vol
?
Hier merken
merken we
we enkel
enkel Adam's
Adam'szondeval
zondeval:
:
De kentring
kentring der
der getijn
getijn;; als
als de
de ijsge
ijsgegreep
greep
En 't ruwe
grommen van den
den winterwind
winterwind
ruwe grommen
Mij
nijpen komt
komt en
en op
opmijn
mijnlichaam
lichaam blaast,
blaast,
Mij nijpen
Dan
ril ik
ik wel
wel een
eenwijl,
wijl,doch
dochglimlach,
glimlach, zeg
zeg::
Dan ril
is geen
geenvleierij,
vleierij,raadgevers
raadgevers 't zijn,
Hier is
Gevoelig mij
mij herinnerend
herinnerend wat ik
ik ben
ben::
Zacht is de
de tegenspoed
tegenspoed ininzijn
zijnmanieren,
manieren,
Zacht
De pad
pad gelijk,
gelijk, die
die schoon
schoon venijnig
venijnig en
enleelijk,
leelijk,
Draagt
zijn hoofd
hoofd toch
toch mee
mee een
een ed
eêlkleinood
kleinood::
Draagt in
in zijn
leven los
los van
vande
deopenbaren
openbaren dwang,
dwang,
Dit leven
Maakt
boomen ons bespraakt,
bespraakt, hoort boeke'
boeke' in
in beken,
beken,
Maakt boomen
Sermoenen
in alles.
alles.
Sermoenen in
in gesteente
gesteente en
en goeds in
anders.
Ik
wensch 't niet anders.
Ik wensch
AMIENS.
Heil uw
uw Genade,
Genade,
Die dus
dus de
dedomheid
domheidvan
vanfortuin
fortuinvertaalt
vertaalt
In
zulk een
een rustigen
rustigen en
en zoeten
zoeten stijl.
stijl.
In zulk
OUDE
OUDE HERToG.
HERTOG. Kom, zullen wij
wij nu
nu gaan,
gaan, ons wild
wild verschaffen?
verschaffen?
hindert mij,
arm gespikkeld
gespikkeld volkje,
volkje,
Toch, 't hindert
mij, dit arm
V
rijburgers zijnde
dezer woeste steding,
steding,
Vrijburgers
zijnde dezer
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Op eigen
eigen grond,
grond, door
doorwreed,vertakte
wreed-vertakte pijlen,
pijlen,
ronde flank
flank besmeurd
besmeurd met
met bloed
bloed te
te zien.
zien.
De ronde
II EDELMAN.
EDELMAN. Dit
grieft ook
ook zoo,
zoo,heer,
heer, den
denzwaarmoedgen
zwaarmoedgen Jacques,
Jacques,
Dit grieft
En, naar
naar zijn
zijn aard
aard is, zweert
zweert hij
hij dat
dat gij
gij grooter
grooter
En,
Geweldnaar
hij die
die uuverbande.
verbande.
Geweldnaar zijt
zijt dan
dan hij
Van
daag, de heer
heer van
van Amiens
Amiens en ik
ik
Van daag,
Beslopen hem,
hem, terwijl
terwijl hij
hij languit
languit lag
lag
Beslopen
Onder
een eik,
eik, welks
welks oude
oudewortels
wortelsstronken
stronken
Onder een
woud:
Over
beek die
die bobbelt
bobbelt door
door het
hetwoud
Over de beek
:
Toen daar
daar ter
ter plaatse
plaatse een
eenarm,
arm, verbijsterd
verbijsterd hert,
hert,
in de
de jacht
jacht een
een zware
zware knauw
knauw ontving
ontving
Dat in
kwam, en
eninderdaad,
inderdaad, mijnheer,
mijnheer,
Zieltogen kwam,
't Gehavend
zuchtte toch
toch zoo
zoozwaar,
zwaar,
Gehavend dier,
dier, het zuchtte
Dat die
die ontlasting
ontlasting hem,
hem, tot
tot berstens
berstens toe
toe
De leérhuid
leêrhuid spande
spande en
en dikke
dikke tranen
tranen rolden
rolden
Hem na
Hem
na elkair
elkaàr langs
langs zijn
zijn onnoozle
onnoozle neus
neus
In droeve
droeve jacht.
jacht. En
En zóó,
zóó, de
dehairge
hairge simple,
simpie,
In
Bekeken door
door den
denzwaarrnoedvollen
zwaarmoedvollen Jacques,
Jacques,
Bekeken
Stond
op de
debuitenberm
buitenbermder
derwaterdrift,
waterdrift,
Stond op
Zijn
tranen er
er in
in sfillend.
stillend.
Zijn tranen
HERTOG.
En
wat deed
deed Jacques
Jacques?
En wat
?
HERTOG.
Hield hij
hij geen
geen lang
lang betoog
betoog bij
bij 't zien
van dit
dit?
Hield
zien van
?
II EDELMAN.
EDELMAN. 0 ja,
ja,inintallooze
talloozegelijkenissen.
gelijkenissen.
Eerst, bij
weenen zoo in
in noodloos
nood loos water,
water,
Eerst,
bij dit
dit weenen
«Arm
zei, G:gij
«gij maakt uw
uw testament
testament
(cArm hert»,
hert», hij zei,
wereldlingen doen,
doen, 't
te~veel hergevend
Als wereldlingen
't te,veel
Aan wat
wat te veel
veel heeft.»
heeft.» Dan
Dan 't daar
eenzaam ziende,
ziende,
Aan
daar eenzaam
verlaten door
door zijn
zijn fulpen
fulpen makkers,
makkers,
Gelaten en verlaten
Gelaten
Hij zei
zei:: oin
«in orde
orde isis 't,'t, dus
dusscheidt
scheidtdedejammer
jammer
Hij
loop der
der samenleving.»
samenleving.» Op
Op eens,
eens, een
een drift,
drift,
Den loop
Van zoete
zoete weiing
weiing vol,
vol, voorbij
voorbij kwam
kwam huplen
huplen
Van
En groette
groette 't
nauwlijks. oja,
«Ja, ja»,
ja», zei Jacques,
Jacques,
En
't nauwlijks.
Jaagt
maar, gij
gij dikke,
dikke, zatte
zatte burgerlui,
burgerlui,
Jaagt maar,
goed;; waarom
waarom toch
toch kijkt
kijkt gij nog
nog
gaat 't juist goed
Zoo gaat
Naar dit
dit armzalige,
armzalige, bankroete
bankroete beest.»
beest.»
Dus hekelend,
hekelend, zijn
zijn vlijmend
vlijmend woord
woord doorboorde
doorboorde
't Lijf van 't't gemeenebest,
gemeenebest, van
van stad
stad en hof,
hof,
Ja,
ons leven
leven mede,
mede, zweerend
zweerend dat
dat
Ja, dit ons
Wij niets
niets dan
dan dwinglands
dwinglands en
enindringers
indringers zijn
zijn
en hun
hun beulen
beulen
En erger,
erger, schrik
schrik der
der dieren
dieren en
En
In
hun onschendbre
onschendbre en
en rechthoorge
rechthoorge woon.
woon.
In hun
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Liet
Liet gij hem
hem achter
achter zoo
zoo in
in zijn
zijnbeschouwing?
beschouwing?
Wij deden
deden't,'t,heer,
heer,weenend
weenendenenzich
zichuitsprekend
uitsprekend
Wij
Boven het
het snakkend
snakkend hert.
hert.
WijS
;
HERTOG.
Wijs mij
mij de
deplaats
plaats;
HERTOG.
meet mij
mij gaarn
gaam met
met hem
hem in
in zulke
zulke buien,
buien,
Ik meet
redensstof dan
dan is
is hij.
hij.
Vol redensstof
Ik breng
11EDELMAN.
EDELMAN.
breng uu rechtstreeks
rechtstreeks tot
tot hem.
hem.
II
(af)
HERTOG.
HERTOG.

11EDELMAN.
EDELMAN.
II

TOONEEL II.
Il.
TOONEEL
Kamer in
in 't paleis.
Een Kamer
op, edellieden
edelliedenen
engevolg.
gevolg.
Frederik komt op,
Hertog Frederik

Kan 't mooglijk wezen
wezen dat
dat geen
geen mensch
mensch
[hen
[hen zag?
zag?
kan niet
niet zijn
zijn;; 'n paar
paar schelmen
mijn hof
schelmen van
van mijn
Het kan
hand hen
hen langen,
langen, hen
hen oogluikend
oogluikend helpen.
helpen.
De hand
EDELMAN. Geen
Geen stervling
stervling iets van
van hen
hen te
temelden
melden heeft.
heeft.
II EDELMAN.
dames die
dieals
alskamervrouwen
kamervrouwen dienden,
dienden,
De dames
bed haar
haar zagen,
zagen, en
en des
des morgens
morgens vroeg
vroeg
Te bed
bed van
van meesteres
meesteres bedrogen
bedrogen vonden.
vonden.
Het bed
11 EDELMAN.
EDELMAN. Mijn
heer, de brabbelgek,
brabbelgek, om wien
wien zoo
zoo vaak
vaak
Mijn heer,
II
hoogheid placht
placht te
te lachen,
lachen, mede
mede isis zoek.
zoek.
Uw hoogheid
Hesperia,
volgster der
der prinses
prinses
Hesperia, de volgster
zij heimlijk
heimlijk heeft
heeftgeluisterd,
geluisterd,
Bekend
dat zij
Bekend heeft dat
En
hoorde uw
uw dochter
dochter met
met haar
haar mage
mage keuvlen
keuvlen
En hoorde
Over
de gaven
gaven van
van den
denworstelaar,
worstelaar,
Over de
Die laatst
laatst den
den peesgen
peesgen Charles
Charles overwon.
overwon.
zij
gelooft,
dat
waar
ze
ook
henentrokken,
En
En zij gelooft, dat waar ze ook henentrokken,
Die jonkman
jonkman zeker
zeker van
van 't gezelschap
is.
gezelschap is.
HERTOG
FR. Zend
naar zijn
zijn broeder,
broeder, haal
haal den
den kerel
kerel hier,
hier,
Zend naar
HERTOG FR.
broeder;
Als hij
hij afwezig
afwezig is,
is,breng
brengmij
mijzijn
zijnbroeder
;
Ik
zal door
door hem,
hem, hem
hem vinden.
vinden. Doe
Doe het
hetschielijk,
schielijk,
Ik zal
aan rakkers
rakkers en
en aan
aan speurders
speurders haapren
haapren
Laat 't niet
niet aan
Die dolle
dolle wegloopsters
wegloopsters terug
terug te
te voeren.
voeren.
(af)
(af.)
HERTOG FREDERIK.
FREDERIK.
HERTOG

TOONEEL Ill.
III.
Voor
Olivier's hoeve.
Voor Olivier's
Orlando en Adam ontmoeten
onttnoeten elkander.
elkander.

ORLANDO.
Wie 's'S daar?
daar ?
ORLANDO.
ADAM.
Wat,
mijn jong
jong meester
meester?? o,
0, mijn
mijn lieve
lievemeester
meesterII
ADAM.
Wat, mijn
Mijn
meester, 0,
gij evenbeeld
evenbeeld
Mijn zoete
zoete meester,
o, gij

218
218

«NAAR HET
HET UULIJKT».
LIJKT».
«NAAR

Van de
?
de ouden
ouden heer
heer Roland,
Roland, wat
wat doet
doetgij
gijhier
hier?
Waarom zijt
zijt gij
gij zoo
zoo goed,
goed, volks
volkslieveling
lieveling?
Waarom
?
waarom edel,
edel, waarom
waarom sterk
sterk en
en moedig
moedig?
En waarom
?
toch heeft
heeft uubezield
bezieldom
omteteoverwinnen
overwinnen
Wat toch
knookgen vechtbaas
vechtbaas van
van den
den nukgen
nukgenhertog
hertog?
Dien knookgen
?
roem kwam
kwam veel
vlug voor
voor uu nog
nogthuis.
thuis.
Uw roem
veel te vlug
Weet gij
gij niet,
niet,meester,
meester, dat
dataan
aansomge
somgemenschen
menschen
Weet
schoone gaven
gaven tot
totvijanden
vijanden zijn
zijn?
Hun schoone
?
is 't met
met uu:: uw
uw deugden,
deugden, lieve
lievemeester,
meester,
Zoo is
zijn geheiligde
geheiligde verraders
verraders u.
u.
Zij zijn
0, wat
wat een
een wereld
wereld isis dit,
dit,wanneer
wanneerverdienste
verdienste
Vergiftigt hem
hem die
die drager
drager ervan
ervan is.
is.
Vergiftigt
ORLANDO. Wat
dan?
ORLANDO.
Wat isis er dan
?
0,
0,ongelukkig
ongelukkig jongling!
jongling 1
ADAM.
Kom niet
niet die
die deuren
deuren binnen
binnen;; want
wantdaar
daarachter
achter
Kom
die vijandig
vijandig isis aan
aan alal uw
uwdeugden
deugden::
Woont die
broeder, —
- (neen
(neen geen
geen broeder,
broeder, toch
toch de
de zoon
zoon —
Uw broeder,
N een, niet
niet de
de zoon
zoon —
- ik
ik wil
wil niet
niet zoon
zoonhem
hemnoemen
noemen
Neen,
Van hem
hem dien
dien ikikomtrent
omtrentzijn
zijnvader
vaderheette,
heette,—)
-)
Van
Hoorde uw lof
lof tuiten
tuiten en
en van
van nacht
nacht hij
hij wil
wil
Hoorde
hut waar
waar gij
gijgewoonlijk
gewoonlijkslaapt
slaaptverbranden,
verbranden,
De hut
Met
er inin:: wanneer
wanneer hij
hij falen
falen mocht,
mocht,
Met uu er
Heeft
hij wel
wel andre
andre middlen
middlen uu tete dooden
dood en;;
Heeft hij
Ik
heb hem
hem afgeluisterd,
afgeluisterd, ken
kenzijn
zijnstreken
streken;
Ik heb
;
slachterij :
Dit is
is geen
geen plaats
plaats voor
voor uu;; 't huis
huis is 'n slachterij:
Verafschuw
vrees het,
het, treed
treed er
er niet
nietbinnen.
binnen.
Verafschuw het,
het, vrees
ORLANDO.
Waarheen
dan,
Adam,
wilt
gij
dat
ik
ga?
ORLANDO. Waarheen dan, Adam, wilt gij dat ga
?
ADAM.
overal goed,
goed, zoo
zoo gij
gij slechts
slechts hier
hier niet
niet zijt.
zijt.
ADAM. 't't Is
Is overal
ORLANDO.
ik dool,
dool,mijn
mijnvoedsel
voedselbedel
bedel?
ORLANDO.Wat,
Wat,wenscht
wenscht gij
gij dat ik
?
Of met
met een
eenslecht,
slecht,verwilderd
verwilderdzwaard
zwaardverover
verover
Een
dief.bestaan mij
den grooten
grooten weg
weg?
Een diefibestaan
mij op den
?
anders kan
kan ik niet
Want
dat zou
zou 'k moeten, anders
niet;;
Want dat
Maar dat
ook niet,
niet, 't ga
dan zoo 't ga.
ga dan
dat wil
wil ik ook
liever onderhoor'g
onderhoor'g aan
ondeugd zijn
zijn
'k
PkWil
Wil liever
aan de ondeugd
Van
het ontaarde
ontaarde bloed,
bloed, 'n bloeddorstig broeder.
Van het
ADAM.
het toch
toch niet.
niet. 'k Bezit
kronen,
Bezit vijfhonderd kronen,
ADAM. Doe
Doe het
loon in dienst
dienst uws
uws vaders,
vaders,
Zuinig
bespaard op 't loon
Zuinig bespaard
Die ik
ik bestemde
bestemde tot
tot mijn
mijn min
min en
en voedster,
voedster,
mij den
den dienst
dienst opzeggen,
opzeggen,
Als
oude botten
botten mij
Als de oude
En
afgeleefdheid
in
een
hoek
mij
smijt:
En afgeleefdheid een hoek mij smijt :
Neem
van mij,
mij, en
en Hij
Hij die
die raven
raven voedt,
voedt,
Neem ze
ze van
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Voorziet
in wat
wat een
een musch heeft noodig,
Voorziet zelfs,
zelfs, ja,
ja, in
mij IJ -— Hier
het geld
geld;;
Zal
niet vergeten
vergeten mij
Zal niet
Hier is het
't Zij
al voor
voor u.
u. Laat
Laat mij
mij uw
uw dienstknecht zijn
zijn;;
Zij al
Ik
lijk wel
wel oud,
oud, maar
maar ben
ben toch
toch sterk
sterk en
en lustig
lustig;;
Ik lijk
Want
in mijn
mijn jeugd
jeugd heb
heb nimmer
nimmer ik
ik mijn
mijn bloed
bloed
Want in
Gestookt met
met heete, prikkelende dranken,
dranken,
Noch
N
och vrijde
vrijde ik met
met schaamtloos voorhoofd naar
naar
Wat bronnen
bronnen zijn
zijn van
van sufheid en
van zwakte
zwakte;;
en van
Dus is
is mijn
mijn ouderdom
ouderdom als
als 'n
lustge winter,
'n lustge
Vorstig maar
Vorstig
maar helder.
helder. Laat
Laat mij
mij met
met u gaan,
Ik zal
Ik
zal u dienen
als een
een_longer
jonger man,
man,
dienen als
In alle
In
alle dingen
dingen en
en noodwendigheèn.
ORLANDO. 0, goed,
oud man,
man, hoe
hoe wel
welverschijnt
verschijnt in
in u
goed, oud
De hechte
hechte dienstbaarheid
dienstbaarheid der oude
oude wereld,
wereld,
Toen 'n dienstknecht zweefte
zweette uit plicht en niet om
om 't loon.
Gij
past niet voor
voor de
de mode
modedezer
dezertijden,
tijden,
Gij past
Waar niemand
niemand zwoegt
dan om
om vooruit
vooruit te
te komen,
komen,
Waar
zwoegt dan
En dat
te schudden
schudden
En
dat bereikt, om 't werkpak
werkpak af te
Gelijk met
werk;; gij
hoort niet
niet tot
tot dezulken.
dezulken.
Gelijk
met 't werk
gij hoort
Maar,
man, gij
gij topt
topt een
een rotten
Maar, arm
arm oud
oud man,
roften boom,
Die met
met zooveel niet
als één bloem zal
zal prijken,
prijken,
niet als
Tot loon
loon van
van al
al uw
uw kweekkunst en
uw zorg.
Tot
en uw
Doch ga
ga uw
uw wegen,
wegen, bei
beî wij
trekken zullen,
zullen,
Doch
wij trekken
wij sàam
van uw
uw jeugd
jeugdverteren
verteren
Licht
Licht voor wij
saam 't loon van
Zal een
een bestend'ger
ord'ning ons regeeren.
bestend'ger ord'ning
ADAM. Meester,
voor;; daar
gaat, ga ik,
ik,
ADAM.
Meester, ga
ga voor
daar waar
waar gij
gij gaat,
Getrouwen
eerlijk tot
tot mijn
mijn laatsten
laatsten snik.
snik.
Getrouw
en eerlijk
zeventien tot
tot bijna
bijnatachtig
tachtigjaar
jaar
Van zeventien
Ik leefde
leefde hier,
hier, en
en nu,
nu, ik
ik laat
laat het
hetdaar.
daar.
Ik
Een zeventiener trekt
trekt los
uit
en
gaat,
los uit en gaat,
is 't wel wat
wat laat
laat::
Maar voor
tachtig wordt,
wordt, is
Maar
voor wie tachtig
mij geen
geen grooter
grooter belooning
belooning bied'
Fortuin mij
Fortuin
wel tetesterven,
sterven, meesters
meesters schuldnaar niet.
Dan wel
(aj)
(#)
TOONEEL IV.
foreest.
Het Ardensch foreest.
Rosalinde komt op als
als Ganymedes, Celia als
als Aliena en Toetssteen.
Toetssteen.
ROSALINDE.
0, Jupiter,
ROSALINDE. 0,
Jupiter, hoe moe
moe zijn
zijn mijn
mijn vermogens.
vermogens.
TOETSSTEEN.
TOETSSTEEN. Ik maal om mijn
mijn vermogens
vermogens niet veel,
veel, als
als mijn
mijn
beenen niet moe
moe waren.
waren.
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Ik zou
ROSALINDE. Ik
zou van
van ganscher harte mijn mannelijk uiterlijk
kunnen laten verongelukken en
kunnen
schreien als een
een vrouw;
en schreien
vrouw ;
maar
het zwakste
zwakste vat
vat steunen,
steunen,evenals
evenals kamizool
maar ik
ik moet het
en hozen zich
en
zich dapper
dapper moeten
moeten toonen bij
een vrouwen~
bij een
vrouwen,
rok : daarom,
daarom, moed Aliena.
rok:
Aliena.
CELIA.
kan niet
nietmeer.
meer.
CELIA.Verdraag
Verdraagme
me alsjeblieft,
alsjeblieft, ik kan
TOETSSTEEN.Wat
Wat mij
TOETSSTEEN.
mij betreft, ik
zou liever
lieververdragen
verdragen dan
dan
ik zou
dragen je
je;; doch
moest ik
ikjejedragen,
dragen,ikikzou
zoudragen
dragen geen
geen
dragen
doch moest
kruis ; want
kruis;
denk heb je
je geen
geen munt in je beurs.
want naar
naar ik
ik denk
ROSALINDE.
ROSALlNDE. Wel,
dit is
is dus
dus 't Ardensch
foreest.
Wel, dit
Ardensch foreest.
TOETSSTEEN.
benikikinin de
de Ardennen
TOETSSTEEN.
Ja, Ja,
nu nu
ben
Ardennen;; te erger
erger gek ik
ik;;
toen
ik nog
nogthuis
thuiswas,
was,was
wasikikininbeter
beterstelling,
stelling,maar
maar
toen ik
reizigers moeten tevrêe
reizigers
tevrée zijn.
ROSALINDE.
weeshet,
het, beste
beste Toetssteen.
ROSALINDE.
Ja,Ja,wees
Toetssteen.
Corijn en
Silvius komen
komen op.
op.
en Silvius

Kijk, wie komen
Kijk,
komen daar?
man en
en een oud
in
daar ? een
een jong man
oud in
[ernstig gesprek.
gesprek.
Dat is de
CORIJN. Dat
de weg
weg dat
dat ze
ze u nog meer versmaadt.
SiLvius. Corijn,
SILVlUS.
Corijn, o,
0, als
wist hoe
hoe lief
lief 'k haar
als je
je wist
haar heb.
CoRuN.
Kan 't gissen wel;
CORIJN. Kan't
wel eens
eens verliefd.
verliefd.
wel ; was
was ook wel
SiLvius.
SILVIUS. Neen,
Neen, oude
oude Corijn, neen,
neen, gij kunt
kunt 't niet gissen,
gissen,
Schoon ge
uw jeugd
jeugd zoo
zoo echt
echt een
een minnaar waart,
Schoon
ge in
in uw
op middernachtlijk peluw zuchtte:
Als ooit
ooit op
Als
zuchfte :
was uw
uw liefde
liefdeeven
evengroot
grootals
alsmijne,
mijne,—Doch was
denk ik
ik vast
vast geen
geen man
man beminde
beminde ooit zoo, -—
Al denk
buitensporige dingen zijn
zijn er
er
Zeg, hoeveel buitensporige
Ontworpen wel
geworden in
in je
je fantasie
fantasie?
Ontworpen
wel geworden
?
Loopt naar
naar de
duizend, die ik
ik weér
weêr vergat.
de duizend,
CORIJN. 't Loopt
SILVIUS. 0, nimmer hadt gij
gij dan
dan zoo
zoohartelijk
hartelijk liefl
lief!
&Isms.
Als ge
ge u de minste
minste dwaasheid
dwaasheid niet
nietherinnert,
herinnert,
ge u verliefd, hals,over,kop
hals~over-kop in stortte,
stortte,
Waar ge
niet lief:
lief:
Gij hadt niet
zoo gij
gij nimmer neérzat,
neêrzat, als
als nu ik,
ik,
Of zoo
lofverveelde
verveelde uw
uwhoorders,
hoorders,
En met
met der
der liefste
liefste lof
En
niet lief
lief::
Gij hadt niet
zoo gij
gij nooit 't gezellig saimzijn
saämzijn brak
Of zoo
nuhartstochtelijk
hartstochtelijk doe,
doe,
En opsprong,
opsprong, zoo
zoo ik
iknu
En
lief.
Gij hadt niet lief.
0, Phebe,
Phebe, Phebe,
Phebe, Phebe
Phebe IJ
0,

(aj)
(af)
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Laas, arme
arme herder!
herder! peilend
peilend naar
Laas,
naar uw wonde,
wonde,
Vond ik
Vond
ik bij
bij ongeluk
ongeluk mijn
mijn eigene.
eigene.
TOETSSTEEN.
TorrssTEEN. En
En ik de mijne. 'k Herinner mij,
mij, toen ik was verliefd,
mijn
een steen
steen tetehebben
hebbenstukgeslagen,
stukgeslagen,hem
hem
mijn zwaard
zwaard op
op een
vragende
pakken voor
voor 's nachts
bij Jansje
Jansje
vragende zulks
zulks aan
aan te pakken
nachts bij
Glimlach
zijn binnengeslopen
binnengeslopen en
ik herinner
herinner mij
mij de
de
Glimlach te
te zijn
en ik
zoenen
op haar
haar waschstamper
waschstamper en op
op de
dekoeienspenen
koeien spenen
zoenen op
die
haar knusse
knusse winterhandjes
winterhandjes hadden
hadden gemolken
gemolken;; en
en ik
ik
die haar
herinner
vrijerij met
peul in
in plaats
plaats van
van met
met
herinner mij
mij de
de vrijerij
met een
een peul
haar,
iktwee
tweeschokken
schokkennam
namenendie
diehaar
haarweder,
wederhaar, van
van wie ik
gevend met
mettranen
tranenalsalstuiten,
tuiten,zeide
zeide:
»draagdie
dieom
ommij».
mij».
: mciraag
Wij die
dieechte
echteminnaars
minnaars zijn,
zijn,werpen
werpenons
onsininzonderlinge
zonderlinge
bokkesprongen
alles sterfelijk
sterfelijk ininnatuur
natuur
bokkesprongen;; maar
maar even
even als alles
is, zoo
zoo isisalle
allenatuur
natuurinindedeliefde
liefdesterfelijk
sterfelijkinindwaasheid.
dwaasheid.
Ge spreekt
ROSALINDE.
Ge
spreekt meer
meer wijsheid
wijsheid dan
dan waar
waar je
je zelf
zelf van
van
[bewust zijt.
zijt.
TorrssTEEN. Neen, ik
TOETSSTEEN.
ik zal
zal niet
nieteer
eerbewust
bewustzijn
zijnvan
vanmijn
mijneigen
eigen
verstand,
ikerertegen
tegenaanloop
aanloopen
eneen
eenblauwtje
blauwtjekrijg.
krijg.
verstand, voor ik
ROSALINDE. Joof, Joof,
Joof, die
dieherdershartepijnen
herdershartepijnen
Gelijken
Gelijken zeer
zeer de
de mijne.
mijne.
TOETSSTEEN.
En
de mijne
mijne;; maar
maar 't wordt in
in mij
mij wat
wat oubakken.
oubakken.
En de
CELIA. Wees zoo
zoovriendelijk,
vriendelijk, dat
dat een
eendien
dienman
manginds
gindsvrage
vrage:
:
hij voor
voor goud
goud ons
onsiets
ietskan
kanschaffen
schaffenhier
hier:
Of hij
:
Ik sterf
sterf bijna
bijna van
van honger.
honger.
TOETSSTEEN.
nar!1
Hola, nar
ROSALINDE.
Stil
gek;; hij
niet van
van je
je soort.
soort.
Stil gek
hij is niet
CORIJN.
CORljN.
Wie roept 'r
'r
TOETSSTEEN.
UW
Uw meerdren, heer.
heer.
CORIJN.
't
CORljN.
't Stond
Stond slecht
slecht met
met hen,
hen, waar"t
waar' 't anders.
ROSALINDE.
Stil,
Stil, zeg
zeg ik.
ik. 'k Wensch, vriend,
vriend, u goeden
goeden avond.
avond.
CORljN. Hetzelfde,
Hetzelfde, lieve
lieve heer
heer;; voor
voor de
deanderen
anderen mede.
mede.
CoRuN.
ROSALINDE.
'k Verzoek
Verzoek u,
herder, zoo
de liefde
liefde of
of 't geld,
u, herder,
zoo de
in dees
dees wildemis
wilderniskan
kanschaffen,
schaffen,
Ons 't't noodige in
kunnen we
we onderdak
onderdak en
en kost
kosthier
hiervinden
vinden:
Waar kunnen
:
is een
een meisje
meisje uitgeput
uitgeput door
door 't reizen,
Hier is
't Welk
Welk smacht
smacht naar
naar hulp.
hulp.
CORIJN.
CORljN.
haar zeer,
zeer,
'k Beklaag haar
wenschte om
om harentwil
harentwil meer
meer dan
dan om
ommijne,
mijne,
En wenschte
mijn fortuin
fortuin toereikend
toereikend waar'
waar' tot
tothelpen
helpen;
Dat mijn
;
Maar ik ben
ben herder
herder bij
bij een
eenander
anderslechts
slechts
Maar
scheer de schapen
schapen niet
niet die
die ik
ikdoe
doeweien
weien;
En scheer
;
ROSALINDE.
ROSALINDE.
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Mijn
meester is een
een wispelturig
wispelturig man,
man,
Mijn meester
Die luttel
luttel acht
acht slaat
slaat op
op den
den weg
wegten
tenhemel,
hemel,
Door 't plegen
de deugd
deugdder
dergastvrijheid
gastvrijheid;;
plegen van de
En
bovendien, zijn
zijn hut,
hut, zijn
zijn kudden,
kudden, kampen,
kampen,
En bovendien,
koop zijn
zijn nu
nu;; in
in onze
onze schaapskooi
schaapskooi isis
Te koop
Door zijn
zijn afwezigheid
afwezigheid nu
nu niets
niets voorhanden,
voorhanden,
't Welk
dienen kan.
kan. Doch
Doch wat
wat er
er is,
is, kom
kom zien
zien
Welk dienen
mij betreft,
betreft, gij
gij zult
zult mij
mij welkom
welkom zijn.
zijn.
Wat mij
ROSALINDE.
is de
dekooper
koop er zijner
zijner kudde
kudde en
en weiën?
weiën?
ROSALINDE. Wie is
CORIJN.
vrijer is 't,
't, die
die pas
pasmet
metmij
mijhier
hiersprak,
sprak,
CoRuN. Die vrijer
koop en of
ofniet.
niet.
vrijwel eender
eender isis te
te koopen
Die 't vrijwel
ROSALINDE.
wees zoo goed,
goed, als
als 't eerlijk
kan geschién,
geschièn,
ROSALINDE. Ach,
Ach, wees
eerlijk kan
Koop gij
die hut,
hut, die
die weiën
weiën en
en die
die kudde,
kudde,
Koop
gij die
Gij zult
zult van
van ons
ons de
desom
somdaartoe
daartoe bekomen.
bekomen.
Gij
CELIA.
hooger wedde
wedde zelf.
zelf. De
De plek
plek mij
mij lijkt,
lijkt,
En hooger
CELIA. En
Ik
zal mijn
mijn dagen
dagen hier
hier gewillig
gewilligslijten,
slijten,
Ik zal
CORIJN. Gewisselijk, het
ding is nog
nog te
te koop.
koop.
het ding
CoRuN.
Ga met
met mij
mij mee:
mee: wijl
wijl uunaar
naarmijn
mijnverslag,
verslag,
Ga
plek bevalt,
bevalt, 't profijt, de levenswijze,
levenswijze,
De plek
Wil ik
ik een
een ware
ware voeder
voeder zijn
zijn in
in deze,
deze,
En met
met uw
uw geld
geld een
eenwakkre
wakkre kooper
koop er wezen.
wezen.
En
(af)
(a f)
TOONEEL V.
Een
ander deel van
van 't foreest.
Een ander
op en
en anderen.
anderen.
Amiens, Jacques
Jacques komen op
LIED.

Onder de groene
Onder
groene sprei
sprei
Wie gaarne
gaarne er
er ligt
ligt met
met mij,
mij,
En
laat er
er zijn
zijn wijsjes
wijsjes los
los
En laat
Onder
wildzang van
van 't bosch,
Onder de wildzang
Koom
mede er,
koom mede
mede er,
er, koom
koom mede
mede er:
er:
er, koom
Koom mede
Hier
ziet
hij
geen
Hier
hij geen
Vijanden
neen,
Vijanden neen,
Dan winter
winter en
en ruw
ruw weder.
weder.

AMIENs.
AMIENS.

Meer, meer,
ik bid
JACQ..UES.
Meer,
meer, ik
bid u,
u, meer.
meer.
JACQUES.
AMIENS. Het
zwaarmoedig maken,
maken, monsieur
monsieur Jacques.
Jacques.
AMIENS.
Het zal
zal u zwaarmoedig
JACQ..UES. Ik
heet het
het dank.
dank. Meer,
Meer, 'k bid
bid u,
u, meer.
meer. Ik
Ik kan
kan uit
uit
Ik heet
JACQUES.
een
lied zwaarmoedigheid
zwaarmoedigheid zuigen,
zuigen, als
als een
een wezel
wezel zuigt
zuigt
een lied
eieren.
bid u,
u, meer.
meer.
eieren. Meer,
Meer, ik
ik bid
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AMIENS.
Mijn
stem is ruig:
weet dat
dat 'k u niet kan behagen.
Mijn stem
ruig : ik
ik weet
AMIENS.
ook niet
behaagt ; ik wensch
JACQUES.
niet dat
dat ge
ge mij
mij behaagt;
JAcquEs. Ik wensch ook
dat
ge zingt.
zingt. Komaan, meer
meer;; een
andre stanza
stanza:: noemt
dat ge
een andre
ze stanza's
stanza's??
gij
gij ze
AMIENS.
AMIENS.
Al naar
naar ge
ge wilt,
wilt,monsieur
monsieurJacques.
Jacques.
JACQUES.
Neen, ik
JACQUES.
Neen,
ik hecht
hecht aan
aan uw
uwnamen
namen geen
geen zier;
win
zier ; ik
ik win
er niets
zingen?
er
niets bij.
bij. Wilt uu zingen?
Meer op
op uw
AMIENS.
Meer
uw verzoek,
verzoek, dan
dan uit
uit zelfbehagen.
zelfbehagen.
AMIENS.
JACQUES.
nu dan,
dan, als
als ik
ik ooit
ooitiemand
iemand dank,
dank, dan dank ik
JAcquEs. Wel nu
u ; doch
doch wat
u;
wat complimenten
geheeten, lijkt
mij
complimenten worden geheeten,
lijkt mij
te
zijn het
het elkaar
elkaar bejeegnen van
twee mannetjes.apen;
te zijn
van twee
mannetjes,apen ;
mij, dat ik
ik
en
als iemand
iemand mij hartelijk
en als
hartelijk bedankt,
bedankt, dunkt
dunkt mij,
een almoes hem
dat hij
hij ze
ze mij
mij weêrgeeft
bedel.
hem gaf en dat
weêrgeeft bedel,
Kom, zing
datniet
nietwillen,
willen, houden
houden
gewijze. Kom,
zing;; en
wie dat
en wie
hun deuntjes
deuntjes vóor zich.
zich.
AMIENS.
Wel, ik
ik wil
wil het
hetliedje
liedjeeindigen.
eindigen. Heeren, spreidt den
AMIENS.
disch : de
de Hertog
Hertog wil
wil hier
hieronder
onderdien
dienboom
boomkomen
komen
disch:
fuiven.
Hij heeft
heeft heel
heel den
den dag
dag naar
naar u uitgezien.
fuiven. Hij
En ik
JAcQuEs.
clag !1 Hij
JACQUES. En
ik hem
hem ontweken
ontweken heel
heel den
den dag
mij te
te
Hij is mij
spraakzaam
denk over
over evenveel
evenveel din,
din.
spraakzaam in
in den omgang;
omgang ; ik denk
gen na
na als
als hij
hij;; maar
hemel het
het zijne en
gen
maar ik
ik geef den hemel
maak
er geen
bluf van.
van. Komaan, kweel
op, komaan.
maak er
geen bluf
kweel op,
LIED.

WIe zijn
zijn eerzucht
eerzucht verwon,
verwon, (allen
te zamen
zamen hier)
hier)
Al wie
(allen te
En
gaarne
er
leeft
in
de
zon,
En gaarne er leeft in de zon,
Etend de vrucht
vrucht van
van 't veld,
Etend
weinig tevree
te vree zich
zich stelt,
stelt,
Met weinig
Koom mede er,
er, koom mede er,
er, koom mede er:
hij geen
geen
Hier ziet hij
neen,
Vijanden, neen,
winter en
en ruw
ruw weder.
weder.
Dan winter
JAcquEs.
JACQUES. Ik zal
zal u een versje voor
voor dat
dat wijsje
wijsje geven,
geven, dat
dat 'k gistren
spijt van
van mijn
mijn scheppingsdrift.
maakte, ten spijt
AMIENS. En
En ik zal
zal 't zingen.
AMIENS.
JACQUES.
JACQUES. Dus loopt
loopt het
het:: —
-

zoo eens
eens gewerd
gewerd
Toen het zoo
iemand een
een ezel
ezel werd,
werd,
Dat iemand
Latende weelde en
en gemak,
gemak,
Latende
'n Zot hem
hem de
de hoogte
hoogte in
in stak,
stak,

224

«NAAR HET
HET U LIJKTv.
LIJKT».

't
zoekeme, 't'tzoekeme,
zoekeme,
't Zoekeme,
Zoekeme, 't't zoekeme,
Hier
zijn er
er geen
geen
Hier zijn
Gekkeren,
neen,
Gekkeren, neen,
Dan hij,
Dan
hij, als
als hij
hij spreken
spreken wil
wil me.
me.
AMI!!Ns.
Wat isis dat
dat:: 't zoekeme
zoekeme1J
AMIENS.
]ACQ..U!!S. Het
eenGrieksche
Griekscheaanroep,
aanroep, om
om gekken
gekken in
in een
een
JACQ_UES.
Het isiseen
kring te
vergaren. Ik
Ik ga
ga wat
wat slapen
slapen als
als ikikkan
kan;; en
enkan
kan
kring
te vergiren.
niet, dan
dangagaikikwat
watsmalen
smalenopopalle
alleeerstgeboornen
eerstgeboomen
ik niet,
van Egypte.
Egypte.
van
AMII!Ns.
En ik wil den Hertog
Hertogopzoeken
opzoeken;
zijnfeestmaal
feestmaalisisklaar.
klaar.
AMIENS.
; zijn
af)
(allen
naar verschillende
verschillende kanten
kanten af)
(allen naar
TOONEEL
TOON EEL VI.
Een
ander deel van
van 't't foreest.
Een ander
op.
Orlando en Adam komen op.

ADAM.
ADAM.

0,
kan niet
nietverder
verder;
sterfvan
vanhonger.
honger.
0, meester,
meester, ik kan
; o,0,ikiksterf
Hier lig
lig ik,
ik, en
enmeet
meetmij
mijmijn
mijngraf.
graf.Vaarwel,
Vaarwel,mijn
mijnlieve
lieve
Hier
meester.
ORLANDO.
Wel, wat
watnu,
nu,Adam
Adam;; niet
niet meer
meer hart
hart in
in je?
je? Leef
Leef
ORLANDO.
nog
wat;
steun
je
zelf
een
beetje;
kwiek
je
wat
op.
nog wat ; steun je zelf een beetje ; kwiek je wat op.
Indien dit
dit oerwoud
oerwoud wat
watwilds
wildsbergt,
bergt,wil
wilikikhet
hettot
tot voed,
voedIndien
sel
strekken, wanneer
niet als
als voedsel
voedselbreng.
breng.
sel strekken,
wanneer ik
ik het
het je niet
Je voorstelling
voorstelling isis dichter
dichterbij
bijdoodgaan
doodgaandan
danjejekrachten.
krachten.
Om
mijnentwil werk
houd den
den dood
dood nog
nogeen
een
Om mijnentwil
werk mee,
mee, en
en houd
op een
eenarmlengt
armlengt::ikikzal
zaldadelijk
dadelijkterug
terughier
hierzijn
zijn;
poosje op
;
ster~
breng ik
niets ten
ten eten
eten dan
dan geef
geefikikjejeverlof
verloftetestet.,
breng
ik je niets
ven, maar
maar sterf
sterf je
je voor
voorikikweérkom,
weêrkom, dan
dan maak
maak je
je al
al
ven,
mijn werk
spot. Goed
Goed gezegd
gezegd;; nou
nou kijk
kijk jejealreeds
alreeds
mijn
werk tot
tot spot.
wat vroolijker,
vroolijker, en
en ikikzal
zaldadelijk
dadelijk terug
terug zijn.
zijn. Maar
Maar jeje
wat
ligt
te veel
veel onder
onder den
den blooten
blooten hemel,
hemel, ik
ik zal
zal ininde
de
ligt nog te
luwte je
je dragen
dragen;; je
je zult
zult niet
nietdoodgaan
doodgaan bij
bij gebrek
gebrek aan
aan
luwte
maal, wanneer
wanneer er
er iets
iets leeft
leeft in
in deze
deze woestenij.
woestenij. Vroolk,
Vroolk,
een maal,
beste Adam.
Adam.
beste
(af)
(af)
TOONEEL VII.
staat buiten.
buiten.
Een
ander deel van
van 't foreest. Een
Een tafel staat
Een ander
Oude
Hertog, Amiens
Amiens en
en anderen.
anderen.
Oude Hertog,

OUD!!
HERTOG. Naar't
in een
eenbeest
beest;;
veranderd in
schijnt is hij veranderd
Naar 't schijnt
OUDE HERTOG.
Want ik
ik kan
kan nergens
nergens hem
hemals
alsmensch
menschhervinden.
hervinden.
II EDELMAN.
EDELMAN. Mijn
heer, hij
hij ging
ging maar
maar kort
kort geleén
geleên van
vanhier
hier::
Mijn heer,
Hij
zat hier
hier vroolijk
vroolijk naar
naar een lied
lied tete luistren.
luistren.
Hij zat
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HERTOG.
Wordt hij,
hij, levende
levende wanklank,
wanklank, muzikaal,
muzikaal,
HERTOG.
De sferen
sferen spoedig
spoedig zullen
zullen zijn
zijn ontstemd.
ontstemd.
Ga,
zoek hem,
hem, zeg
zeg hem
hem dat
dat ik
ik hem
hem wil
wilspreken.
spreken.
Ga, zoek
(Jacques komt op.)
op.)
II EDELMAN.
EDELMAN. Hij
spaart mij
mij de arbeid
arbeid uit
uit door
doorzelf
zelftetekomen.
komen.
Hij spaart
HERTOG.
Wat nu,
nu, monsieur,
monsieur, wat
dat voor
voor een
een doen,
doen,
HERTOG.
wat is
is dat
Dat gij
gij uw
uw arme
arme vrienden
vrienden naar
naar uusmachten
smachtenlaat
laat?
?
?
Wat, gij
gij kijkt
kijkt vroolijk
vroolijk?
JAcQuEs. Een
]ACQ.UES.
nar, een
in het
het foreest,
foreest,
Een nar,
een gek I1 een
een gek
gek in
gek;; —
- een
een miserabele
miserabelewereld
wereld1I
'n Veelkleurig gek
Zoo waar
waar ik leef
leef bij
bij voedsel,
voedsel, 'n gek kwam
kwam 'k tegen
tegen;;
in de
Die neér
neêr zich
zich lei,
lei, zich
zich koesterde
koesterde in
de zon,
zon,
En
keuriglijk Mevrouw Fortuin
Fortuin bespofte
bespotte
En keuriglijk
In uitgelezen
uitgelezen termen;
termen; 'n
'n zotspak toch.
«Goê~morgen,
gek», zei
ik; —
- «neen,
«neen, heer»,
heer», zei
zei hij,
hij,
«Goé,morgen, gek»,
zei ik;
«Geen
gek, niet
niet véor
vóordedehemel
hemelstuurt
stuurtmemeeen
eenkansje:0:
kansje»:
«Geen gek,
Toen
Toen nam
nam hij
hij uit
uit zijn
zijn zak
zak een
eenzonnewijzer,
zonnewijzer,
doffig~dolle oogen,
oogen,
En ziend
ziend daarop
daarop met
met doffig,dolle
En
Hij wijzig
nu tien
tien uur
uurzijn,
zijn,
Hij
wijzig zei: «het
«het zal
zal nu
Zoo zien
zien we»,
we», zei
zei hij,
hij, «hoe
«hoede
dewereld
wereldwakkelt,
wakkelt,
't Is
slechts één
één uurtje
uurtje af
af van
van toen
toen 't was negen,
negen,
Is slechts
uur slechts
slechts zal
zal 't ellef zijn;
zijn;
En over één
één uur
En
En dus van
van uur
uur tot
totuur
uurwij
wijrijpen,
rijpen,rijpen,
rijpen,
En
uur tot
tot uur
uur wij
wijroften,
rotten, rotten,
rotten,
En dan
dan van
van uur
En
dat is
is 't
heele sprookje.»
sprookje.» Toen
zoo
En dat
En
't heele
Toen ik zoo
tijd beschouwen
beschouwen hoorde
hoorde door
door den
den nar,
nar,
Den tijd
Kraaiden mijn
mijn longen
longen 't iiit
uit als Cantecleer,
Cantecleer,
Kraaiden
Wijl gekken
gekken konden
konden zoo
zoodiepdenkend
diepdenkend zijn
zijn;;
WO
uur lang
lang
En ik moest
moest lachen
lachen wel een
een heel
heel uur
En
z'n zonnewijzer.
zonnewijzer. 0,
nooble zot,
zot,
Op z'n
0, nooble
0, waardvol
waardvol geld
gek I een
een bont
bont pak
pak is
is het
het eenge.
eenge.
0,
HERTOG. Van
hij?
HERTOG.
Vanwelk
welksoort
soort was
was hij?
]ACQ.UES. 'n Zeer
Zeer waardig
waardig gek;
die eens
eens aan
aan 't hof
hof verkeerde,
verkeerde,
JAcQuEs.
gek; die
En zei,
zei, als
als vrouwen
vrouwen mooi nog
nog zijn
zijn en
en jong,
jong,
En
ook knap
knap zijn
zijn zulks
zulks te
te weten:
weten: ininzijn
zijnbrein,
brein,
Ze ook
als beschuit
beschuit die
die van
van een
een reis
reis schoot
schootover,
over,
Dat als
Zoo droog
droog is,
is, draagt
draagt hij
hij rare
rare hokjes,
hokjes, vol
vol
Gepropt met opmerkingen
opmerkingen die hij
hij lucht
lucht
Gepropt
dat 'k een gek
gekwaar'
waar'1J
In allerdolsten
allerdolsten vorm.
In
vorm. 0,
0, dat
word eerzuchtig
eerzuchtig naar
naarhet
hetnarrenpak.
narrenpak.
Ik word
HERTOG. Gij
een.
HERTOG.
Gijzult
zulterer hebben
hebben een.
II.
Il.
15
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Is
juist wat
wat past
past me.
me.
IS juist
Vooropgesteld
uit uw
uw beter
beter oordeel
oordeel
Vooropgesteld dat
dat ge
ge uit
Roeit
iedre meening
meening daar
daar als
als onkruid
onkruid tierend,
tierend,
Roeit iedre
Dat 'k wijs
wijs zou
zou zijn.
zijn. 'k Moet volle
volle vrijheid
vrijheid hebben,
hebben,
In 't algemeen, 'n volmacht
volmacht ruim
ruim als wind,
wind,
mij lust
lust;; dat
dat 's gekkenrecht
Beblazend wat
wat mij
gekkenrecht ;;
En
die beleedigd
beleedigd door
doormijn
mijn dwaasheid
dwaasheid worden,
worden,
En die
Zij lachen
moeten. En
En waarom
waarom moeten
moeten zij
zij?
lachen moeten.
?
't ««Waarom»
Waarom» zoo vlak
vlak ligt
ligt als
als de
deweg
wegter
terkerk
kerk:
:
Wie door
door een
eengek
gekzeer
zeerwijslijk
wijslijkwordt
wordtgeraakt,
geraakt,
Doet toch
toch zeer
zeer dwaselijk,
dwaselijk, hoewel
hoewel 't doet pijn,
pijn,
Zich
niet gevoelloos
gevoelloos voor
prik te
te toonen,
toonen;
Zich niet
voor de prik
Want doet
doet hij
hij 't niet,
dan komt
komt de
de dwaasheid
dwaasheid van
van
niet, dan
Den wijze
wijze bloot
bloot te
te liggen,
liggen, gansch
gansch ontleed,
ontleed,
Juist
door de losse
losse flitsen
flitsen van
van den
den gek.
gek.
Juist door
Kleed
mijn bont
bont pak
pak en
en cló6r
dóór en
en (166r
dóór zal
zal 'k
Kleed me
me in mijn
Het vuil
vuil lijf
lijfkuischen
kuischen der
derbesmette
besmette wereld,
wereld,
Zoo zij
zij zoet
zoet slikken
slikken wil
wilmijn
mijnmedicijn,
medicijn,
HERTOG.
over u, ik
ik weet
weet wat
wat gij
gij zoudt
zoudt doen.
doen.
Foei over
HERTOG. Foei
JACQ..UES. Wat,
voor een
een penning,
penning, zou
zou ik
ik doen
doen dan
dan goed?
Wat, voor
JAcQuEs.
HERTOG. Boosaardig
zonde, zonde
zondescheldend
scheldend::
HERToG.
Boosaardig vuile
vuile zonde,
Want gij
gij die
die zelf
zelfeens
eenswaart
waarteen
eenlibertijn,
libertijn,
Zoo zinlijk
zinlijk als
als der
der dieren
dieren driften
driften zelf,
zelf,
Zou al
al het
het kwaad
kwaad en
enopgekropte
opgekropte zeer,
zeer,
Dat gij
gij uu in
inlosbandigheid
losbandigheid gewon,
gewon,
In
het gemeenschapsleven
gemeenschapsleven loozen weft.
weêr.
In het
JACQ..UES. Wel,
raast tegen
tegen trots,
trots,
JAcQuEs.
Wel, wie
wie raast
En
treft daarmede
daarmede iemand
iemand in
in 't bizonder?
En treft
Golft
het
niet
berghoog
op
gelijk de
de zee,
zee,
Golft
niet berghoog op gelijk
T
ot de
de uitgepufte
uitgeputte middlen
middlen zelf
zelf het
het ebben?
ebben?
Tot
Wat vrouw
vrouw ter
ter stede
stede noem
noem ikikbij
bijhaar
haarnaam,
naam,
Wanneer
zeg dat
datiedre
iedrestadsvrouw
stadsvrouw draagt
draagt
Wanneer ik zeg
Princessentooi
zeer onwaardge
onwaardge schouders?
schouders?
Princessentooi op zeer
Wie kan
kan hier
hier komen
komen zeggen
zeggen ik
ikmeen
meenhaar,
haar,
Wanneer
haar buurvrouw
als zij?
zij?
Wanneer haar
buurvrouw even
even is
is als
Of wie,
wie, hoe
hoe laag
laag van
van stand,
stand, is
is er
er die
die zegt,
zegt,
Dat toch
toch zijn
zijn pronken
pronken niets
niets aan
aan mij
mij kan
kan kosten,
kosten,
Denkend,
meen hem,
hem, maar,
maar, dus
dus sprekend,
sprekend, volgt
volgt
Denkend, ik meen
rede?
Zijn
zotteklap de reden
reden mijner
mijner rede?
Zijn zofteklap
Daar
dan? Bewijs
Bewijs het
het mij,
mij,
Daar dan;
dan ; wat
wat dan?
dan? hoe dan?
Dat hem
hem mijn
mijn tong
tong deed
deed onrecht:
onrecht: sprak
sprak zij
zij recht,
recht,
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Dan deed
Dan
deed hij
hij zelf
zelf zich
zich onrecht; loopt
hij vrij,
vrij,
loopt hij
Wel, dat
dat mijn
mijn woord
woord vliege als
een wilde
wilde gans,
gans,
als een
Onopgeëischt, voor
elk. Maar
Maar wie komt
komt daar?
voor elk.
daar?
(Orlando komt
op met
metgetrokken
getrokkenzwaard.)
zwaard.)
komt op
ORLANDO. Houdt
Houdt af en
ORLANDO.
en eet
eet niet
niet meer.
JACQUES.
JACQUES.
Wel,
ik nog
nog niets
niets en
en at.
at.
Wel, ik
ORLANDO. Gij
ORLANDO.
niet, eer
eer nooddruft
nooddruft kreeg
kreeg het
het zijne.
Gij zult 't ook
ook niet,
JAcquEs. Van
Van welke
JACQUES.
welke soort
soort zou
zou deze
deze haan
haan afstammen?
afstammen ?
HER-roc. Werdt gij
HERTOG.
rampspoed zoo stoutmoedig,
stoutmoedig, heer?
heer?
gij door rampspoed
Of zijt
zijt ge
ge een
eenruw
ruwverachter
verachtervan
vanmanieren,
manieren,
Dat gij
leêg u
Dat
gij zoo
zoo leêg
u aan
aan beschaving toont?
toont ?
mijn snaar
snaar op
op stond
ORLANDO. Gij troft mijn
stond:: de.
de, scherpe
scherpe doorn
Der
barre armoe
armoe nam
elk vertoon
vertoon van
van zoete
zoete
Der barre
nam elk
ben 'k een
wilde
Beschaving van
Beschaving
van mij
mij weg;
weg ; nu
nu ben
een wilde
Die weinig
weinig vormen
vormen kent.
kent. Houdt af,
af, zeg
zeg ik,
ik,
Hij sterft
Hij
sterft die een
een van
van deze
dezevruchten
vruchten raakt,
raakt,
Voor wat
wat mij
mij drijft
drijft hier
hier reedlijk antwoord krijgt.
krijgt.
JAcquEs. En
JACQUES.
als gij
gij niet
nietvoor
voorrede
redevatbaar
vatbaarblijkt,
blijkt,
En als
lk sterven
sterven moet.
Ik
moet.
HERTOG.
Wat wilt
HERTOG.
wilt gij
gij hebben?
dwingen
hebben ? Minzaamheid
Minzaamheid zal dwingen
Meer dan
dan uw
uw dwang
dwang ons
onsminzaam
minzaam stemmen zal.
Meer
ORLANDO.
ORLANDO. Ik
sterf bijna
bijna van
van honger,
honger, geef
geef mij
mij wat.
wat.
Ik sterf
HERTOG.
Zit aan
HERTOG. Zit
aan en
t:n voed
voed u, welkom
welkom hier
hier aan
aan tafel.
tafel.
ORLANDO.
ORLANDO. Zijt
Zijt gij
gij zoo
zoo zacht
zacht?
Vergeef mij,
mij, bid ik
ik uu::
? Vergeef
Ik dacht
dacht dat
dat alle
alle dingen
dingen wild
wild hier
hierwaren
waren;;
Ik
En daarom
daarom nam
mij een
een houding
houding aan
aan
En
nam ik
ik mij
Van 'n stug beveler.
bevel er. Wie ge
ge ook
ook wezen
wezen moogt
in dit
ditontoegankelijke
ontoegankelijke oord
oord
Die in
En onder
onder schaduw
schaduw van
van zwaarmoedig
zwaarmoedig lommer
Zorgloos en vrij
vrij de
de loome uren slijt,
slijt,
ooit terug
terug gij
gij zaagt
zaagt op
opbeter
beterdagen,
dagen,
Zoo ooit
ooitgij
gijwaart
waartwaar
waar klokken
klokkenkerkwaarts
kerkwaarts noodden,
noodden,
Zoo ooit
Zoo ooit
ooit gij
gij aanzaat bij
bij een
een eerzaam
eerzaam feest,
feest,
ooit gij
gij uit
uit uw
uwoog
oogeen
eentraan
traan wegwischte
wegwischte
Zoo ooit
En
En weet
weet wat
wat meelij
meelij is,
is, bemeelijd
bemeelijd zijn,
Laat minzaamheid mijn
mijn sterke
sterke dwang
dwang hier
hier wezen
wezen::
En in die
die hoop
hoop ikikbloos
bloosenenberg
bergmijn
mijnzwaard.
zwaard.
En
HERTOG. Waar
het dat
dat wij
wij beter
beter dagen
dagenzagen,
zagen,
HER-roc.
Waar is het
Dat heilge
heiIge klokken ons
ons ter
ter kerke
kerke riepen,
riepen,
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Wij eerzaam
eerzaam mee
aanzaten, uit
oogen
mee aanzaten,
uit onze oogen
Gewijde tranen
tranen wischten,
wischten, meelij's
meelij's kroost
kroost:
:
En
daarom zit mee
mee aan
aan in
inminzaamheid,
minzaamheid,
En daarom
Neem vrij
vrij bezit
bezit van
van wat
wat aan
aan hulp
hulp wij
wij hebben
hebben
Neem
En
tot uw
uw behoeven
behoeven dienen
dienen kan.
kan.
En wat tot
ORLANDO. Dan...
maar houdt
houdt afafvan
vanvoedsel
voedselvoor
vooreen
een wijl,
wijl,
ORLANDO.
Dan . . . maar
Wijl
als een
een ree
ree ik
ik ga
gamijn
mijn hinde
hinde vinden
vinden
WO als
En voften
voêren het.
het. Daar
Daar is
is een
een arm,
arm, oud
oud man,
man,
En
Die achter
achter mij
mij in
in zuivre
zuivre liefde
liefdestromplend
stromplend
Liet menig
menig zwaren
zwaren tred.
voor dat
dat hij,
hij,
Liet
tred. Niet
Niet voor
Verzwakt
door
last
van
jaren
en
door
honger,
Verzwakt door
van jaren en door honger,
Voorzien is,
ik iets
iets nuttig.
nuttig.
Voorzien
is, ik
Ga,
vind hem,
hem,
Ga, vind
HERTOG.
zullen tot
totuw
uwweérkomst
weêrkomstniets
nietsaanroeren.
aanroeren.
Wij zullen
ORLANDO.
gezegend voor
voor uw
uwsteun
steun1I
ORLANDO.IkIkdank
danku,u, wees
wees gezegend
(Orlando af.)
af.)

HERTOG.

Gij
ziet, wij
wij zijn
zijn alleen
alleen niet
nietongelukkig
ongelukkig::
Gij ziet,
Dit wijd,
wijd, alzijdig
alzijdigstrekkende
strekkende theater
theater
Toont meerder
meerder smart,figuren
smart.figuren dan
dan 't tooneel
ons bespeeld.
bespeeld.
Door ons
Heel de
de weerld
weerld 'n schouwspel
schouwspel is,
JACQUES.
En alle
alle mannen,
mannen, vrouwen,
vrouwen, louter
louter spelers,
spelers,
En
hun «gam's»
«gaan's»;;
Die hunne
hunne ccopkomst»
«opkomst» hebben
hebben en
en hun
En
ieder man
man speelt
speelt tijdlijk
tijdlijk meenge
meengerol
rol;;
En ieder
zeven tijdperken
tijdperken zijn
zijn de
deakten.
akten.Eerstens,
Eerstens,
De zeven
kind dat
dat spuugt
spuugt en
enkrijt
krijtininvoedsters
voedstersarmen;
armen;
Het kind
schoolknaap dreinend,
dreinend, met
met zijn
zijn boekriem
boekriem dan,
dan,
De schoolknaap
En heldren
heldren ochtendkop,
ochtendkop, sluipend
sluipend als
als 'n slak
En
Onwillig
naar de school.
school. En
En dan
dan de
deminnaar,
minnaar,
Onwillig naar
zucht als
als een
een fornuis
fornuis en
en 'n huilrig liedje
Die zucht
Saamflanst
liefste's oogen.
oogen. Dan
Dan 'n soldaat
Saimflanst op
op liefste's
rare vloeken,
vloeken, baardig
baardig als
als 'n pardel,
Vol rare
Jaloersch op eer,
eer, kort
kort aangebonden,
aangebonden, twistrig,
twistrig,
Zoekend het
het zeepbel,ijdle
zeepbel.ijdle naamaich,maken
naam.zich.maken
Tot in
in kanonnen,muil.
kanonnen.muil. En
En dan
dan de
derechter,
rechter,
rond.gebuikt en
en met
met kapoen
kapoen gevoerd,
gevoerd,
Mooi, rond,gebuikt
Van blik
blik zeer
zeer streng
streng en
en met
meteen
eenambtlijk
ambtlijkbaardje,
baardje,
Die Salomo,wijs
Salomo.wijs en
enalledaags
alledaagsoreert
oreert;;
En zoo speelt
speelt hij
hij zijn
zijn rol.
rol. De
De zesde
zesde tijd
tijd
En
Gelijkt
dunnen sloffer
sloffer Pantaloon,
Pantaloon,
Gelijkt den dunnen
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Met op zijn
zijn neus
neus een
een bril,
bril, een
een zak
zak op
op zijd',
zijd',
Met
Zijn jeugdge
jeugdge broek
broek ontziende,
ontziende, een schep
schep te
te wijd
wijd
Zijn
een schanninkel
scharminkel;; en
en zijn
zijn mannestem
mannestem
Voor een
keerend, piept
piept en
en fluitert
fluitert
Naar 't kinderhooge keerend,
In de
de ondertoon.
ondertoon. Het
Het laatst
laatst tooneel
tooneel van
van alles,
alles,
In
Besluit
van
dit
zoo
vreemd
en
bont
gebeur,
Besluit van
zoo vreemd en bont gebeur,
Een
kindsheid is,
is, een
eenål,gemis
ál-gemis:
Een tweede kindsheid
:
Geen tanden,
tanden, oogen,
oogen, smaak,
smaak, niemendal
niemendal meer.
meer.
(Orlando komt terug
terug Adam dragend.)
dragendj

HERTOG. Welkom,
uw eerbiedwaardge
eerbiedwaardge last,
last,
HERTOG.
Welkom, zet
zet neer
neer uw
Láat hem
zich verzaden.
verzaden.
'Jig
hem zich
ORlANDO.
hem.
ORLANDO.IkIk dank
dank u 't meest
meest voor hem.
ADAM.
Wel moogt
moogt gij
gij 't doen
doen::
Ik kan
kan uu nauwlijks
nauwlijks danken
danken voor
voor mijzelf.
mijzelf.
Ik
HERTOG. Welkom,
niet hindren
hindren uu
HERTOG.
Welkom,val
val aan:
aan :ik
ik zal
zal niet
Door uu tetevragen
vragen naar
naar uw
uwlotgevallen.
lotgevallen.
Geef wat
wat muziek
muziek ons
ons;; zing
zing ons,
ons, beste
bestemage.
mage.
LIED.

AMIENS.

Blaas,
blaas, gij
gij winterwind,
winterwind,
Blaas, blaas,
Ons
niet zoo
zoo bits
bits gezind
gezind
Ons niet
Als de
de ondank
ondank van
van de
demenschen
menschen;;
Die niet
niet zoo
zoo vinnig
vinnig bijt,
bijt,
Wijl
zien gij
gij zijt,
zijt,
Wij1 niet
niet te zien
Schoon
ruwer dan
dan wij
wij wenschen.
wenschen.
Schoon ruwer
Zing,
hop~sa
sa
I
onder
de
hulst
heerlijk::
Zing, hopsa sa 1 onder
hulst isis 't heerlijk
vriendschap geveinsd is,
is, veel
veelliefde
liefdeverkeerlijk,
verkeerlijk,
Veel vriendschap
Zing hop,sa
hop-sa sa,
sa,heerlijk
heerlijk1I
Dit leven
leven isisbegeerlijk.
begeerlijk.

Vries, vries,
vries, gij
gij hemel.
hemel.strak,
strak,
Die nooit
nooit naar
naar 't hart
stak
hart zoo stak
Als weldaden
weldaden versmeten
versmeten;;
Die hoe
hoe gij
gij buijt
buijt en
en giet
giet
Zoo fel
fel en
en raakt
raakt toch
toch niet
niet
Als vrienden
vrienden die
die vergeten.
vergeten.
Zing hopsa
hop-sa sa
sa 1I onder
onder de hulst
hulst is
is 't heerlijk
heerlijk::
Zing
is, veel
veelliefde
liefdeverkeerlijk,
verkeerlijk,
Veel vriendschap
vriendschap geveinsd
geveinsd is,
Zing hop.sa
hop-sa sa,
sa,heerlijk
heerlijk1I
Dit leven
leven isisbegeerlijk.
begeerlijk.
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Als gij
gij de
de zoon
zoonzijt
zijtvan
vanmijn
mijngoeden
goedenRoland,
Roland,
vertrouwenswaard heb hooren
hooren fluistren,
fluistren,
Naar 'k u vertrouwenswaard
En wijl
wijl mijn
mijn oog
oogzijn
zijnwezenstrekken
wezenstrekken nu
nu
En
uw gelaat
gelaat terug
terug mag
mag vinden,
vinden.
Herbeeld in uw
Hartlijk welkom
welkom:: ik ben
ben de
de hertog
hertog dien
dien
vader liefhad.
liefhad. Volg
Volgmij
mij naar
naar mijn
mijn hol,
hol,
Uw vader
Vertel aan
aan mij
mij daar
daar wat fortuin
fortuin uu liet.
liet.
Vertel
Gij goed
goed oud
oud man,
man, wees
wees welkom
welkom als
alsuw
uwmeester.
meester.
Gij
Kom
Kom steun
steun hem
hem bij
bij den
den arm.
arm. Geef
Geef mij
mij uw
uwhand,
hand,
Verhaal mij
dolen door
door het
het land.
land.
Verhaal
mij van
van uw
uw dolen
(af)
(a f)

HERTOG.
HERTOG.

GEDICHTEN.
J. PETRI.
PET RI.

NAJAAR.
't Is
buiten zon,
zon, de
de lucht
luchteen
eenglanstapeet,
glanstapeet,
Is buiten
wolken zijn
zijn als
als fel
fel ivoren
ivoren vlekken
vlekken
Veel wolken
En
and're weer
weer als
als som'bre
som'bre paarse
paarse dekken,
dekken,
En and're
weet
't Is najaarskleurenhoos
najaarskleurenhoos en
en geen
geen die weet
Den schitter
schitter uit
uit dien
dien lichtval
lichtval op
op te
te wekken
wekken
In 't dorrend
van 't dagelijksche
dagelijksche leed
leed;;
dorrend hart van
schoon verbrandt,
verbrandt, -— en
dan het kille
kille kleed
kleed
Het schoon
en dan
Waaronder zich
doode wenschen
wenschen strekken.
strekken.
Waaronder
zich de doode
De menschen
menschen loopen
loopen in den
den toover
toover rond
rond
kind'ren gaan
gaan door
door zalen
zalen met
metsculpturen,
sculpturen,
Als kind'ren
Ze
zijn
zoo
oud,
het
is
zoo
stil,
geen
stond
Ze zijn zoo oud, het is zoo sfil, geen stond
Eens even
even kijkend
kijkend zoo maar
maar op te
te turen,
turen,
Eens
Maar wie
hartezee het
het schoone
schoone vond
vond
Maar
wie in hartezee
dien slaat
slaattijd
tijdmaar
maar steeds
steedshaar
haar gouden
goudenuren.
uren.
Voor dien
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MICHELANGELO BUONAROTTI.

Gij zijt
kunstenaar, een mensch,
mensch, een
een held
held
zijt een kunstenaar,
Gij
waart er
wist uw
uw kunst
kunst tete leven,
leven,
Gij waart
er een
een die wist
Uw hoog
hoog en
envol
volkarakter
karakter was
wasverheven
verheven
Boven
weeld' die
die kleine
kleinegunsten
gunsten telt.
telt.
Boven de weeld'
Gij
uw godsgedachten
godsgedachten te
te doen
doen zweven,
zweven,
Gij wist uw
Waar
gij het
het hoogste
hoogste dan
dan den
denmensch
mensch vertelt,
vertelt,
Waar gij
Waar
uw klaren
klaren geest
geest het
het schoone
schoone welt
welt
Waar uit uw
Daar
een taal
taal voor
voor het in
in beeld
beeld te
te geven.
geven.
Daar vindt
vindt ge
ge een
Bij uu is
is 't heerlijkst
kunst, de
dekracht,
kracht,
Bij
heerlijkst lied
lied der kunst,
leeft en
en weet
weethaar
haar eigen
eigen hoog
hoogvermogen
vermogen
Die leeft
Gij
schonkt gedachten
gedachten waar
waar gij
gij 't
schoone bracht.
Gij schonkt
't schoone
En deemoed
deemoed heeft
heeft uw
uw groote
groote ziel
ziel bewogen
bewogen
En
Ook waar
waar gij
gij 't diepste
spreidt in
in beeldenpracht
beeldenpracht
diepste spreidt
Daar
gij 't alles
de heem'len
heem'len hooge.
hooge.
Daar heft gij
alles in de

o
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SCHUMANN.

Gij
kent den
den toon
toon van
van zingende
zingende violen
violen
Gij kent
Die kwijnen
kwijnen zacht
zacht in
in zoele
zoelelentenacht,
lentenacht,
Die zweven
zweven door
door de
debleeke
bleekebloemenpracht
bloemenpracht
En
die bij
bij maan
maan als
alsridders
ridders ommedolen.
ommedolen.
En die
Nog liever
liever spreekt
spreekt ge
in de
de cel,
cel, die
diesmacht,
smacht,
ge in
Die donk're
donk're tonen
tonen giert
giert uit
uit verre
verre holen,
holen,
Die wil
wil den
den zomer
zomer ininde
delent'
lent'verscholen,
verscholen,
Reeds
vruchten grijpen
nog wacht.
wacht.
Reeds vruchten
grijpen waar
waar de
de knop nog

u
w ziel
ziel verzingt
verzingt zich
zich aan
aan tetegroot
grootverlangen,
verlangen,
Uw
U
w stem
stem die
die trilt
trilt reeds
reeds inindedeschemering
schemering
Uw
heimwee is te
te groot
groot in
in uwe
uwezangen,
zangen,
En 't heimwee
\XT
aar gij het
het schoon
schoon spant
spant in
in uw
uwtonenkring.
tonenkring.
Waar
Maar
gij ons
ons door
door verre
verre gangen
gangen
Maar zwevend
zwevend voert
voert gij
land waar
waar nooit de
de droom
droom verging.
verging.
Naar 't blauwe
blauwe land

o

23:5
233

234

GEDICHTEN.

HEGEL.

Gij zijt
zijt een
een denker
denker die
die uw
uwkringen
kringen trekt,
trekt,
Gij
Om 't staag
van 's levens wisselingen
wisselingen
staag beweeg van
Gij zijt
zijt het
het die
die het
hetwakker
wakker denken
denken wekt
wekt
Gij
Waar het
het verdroomt
verdroomt in
in tijdelijke
tijdelijke dingen.
dingen.
Waar
paleis op
op hooge
hoogeheuvelklingen
heuvelklingen
In 't stil
stil paleis
Daar
.dauw die lage
Daar webt
webt geen
geen ·dauw
lage dalen
dalen dekt
dekt
En
wein'ge zijn
zijn 't die
langs die
die transen
transen gingen
gingen
En wein'ge
die langs
Ver
van de
de luwt'
luwt' die
die door
doordedebosschen
bosschentrekt.
trekt.
Ver van
Men
ziet heel
heel hoog
hoog de
destille
stillegletscherbogen
gletscherbogen
Men ziet
Waardoor
de
maan
haar
koelen
glimlach straalt
straalt
Waardoor
maan haar koelen glimlach
meer dat spiegelt
spiegelt onbewogen
onbewogen
En 't stille
stille meer
Die reine
reine pracht
pracht in
insterrelicht
sterrelicht verdwaald,
verdwaald,
Maar
rusten nu
met moede
moede oogen
oogen
Maar alle
alle rusten
nu met
En dag
dag brengt
brengt wolk
op de
detoppen
toppendaalt
daalt
En
wolk die op
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BEETHOVEN.

Voor
Tine.
Voor Aat en
en Tine.

Wij denk
denken
na uw
uw wondere
wondere gedachten
gedachten
en na
Waarmee
de ware
ware menschen
menschen spreekt
spreekt
Waarmee gij
gij tot de
Gij zingt maar
Gij
maar niet
niet een liedje
liedje dat
dat daar
daar leekt
leekt
Als 'n hupp'lend beekje
tusschen mossenvachten,
mossenvachten,
beekje tusschen
Gij zijt
Gij
zijt het niet
niet die
die bleeke
bleekedroomen
droomen kweekt
kweekt
Die 'n nachtzang in een
een zomerbosch
zomerbosch laat
laat smachten,
smachten,
Maar 't is
of uit
uit uw
uwschoon
schoonde
degoden
godenlachten
lachten
is of
Het is
is of
ofbij
bijuw
uwspraak
spraakhet
hetharte
hartebreekt.
breekt.
menschen komen
komen feestend
feestend uu eens
eenshooren
hooren
De menschen
is zoo
zoo mooi,
mooi,zulk'
zulk'vurige
vurige muziek
muziek
Het is
En aan
aan hun leden
leden voelen
voelen ze
ze eens
eens de
desporen,
sporen,
En
Maar boven
hunne hoofden
hoofden klapt
klapt uw
uw wiek
wiek
Maar
boven hunne
En in
in maar
maar enk'le
enk'le kan
kan uw
uw denken
denken gloren
gloren
En
Dien eens
eens beleefden
beleefden 't schoon uit
uit smart
smart geboren.
geboren.

o
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AFSCHEID.

Ach, wat
wat is afscheid
Ach,
afscheid als
als uw
uw beeld
beeld blijft leven
Een wond're poort
waardoor
mijn peinzen
peinzen gaat,
gaat,
poort waardoor mijn
Want 'k zie
ver het
het licht,
licht, de
de zon die staat
staat
zie al ver
In
schooner glans
glans en
en wijder
wijder stralen
stralen beven,
beven,
In schooner

gegeven
Als 't weerzien ons na 't scheiden
scheiden is gegeven
En als
En
als de ziel
ziel de
de zoete
zoete mijmer raadt
stil verlang
dat in een
Bij 't stil
verlang dat
een zoete
zoete daad
daad
Van
Van blik
blik en
enwoord
woordiets
ietsdiepers
diepersweer
weerzal
zalgeven.
geven.
N u is
is uw
uw zijn
zijn in
in 't licht
den dag
dag
Nu
licht dat
dat op den
blanke zegening
zegening het
het al
al doet
doetstralen,
stralen,
Met blanke
dat ik zag
zag
N u schijnt
schijnt uw beeld
beeld in
in 't schoone dat
Nu
Nadat
gij gingt, bij toover, telken
tel ken male.
N adat gij
geluk hoor
hoor in
in uw
uw lach
lach
En als
als ik
ik weer
weer 't geluk
En
Dan zal
zal ik al
al die
die wonderen
wonderen verhalen.
Dan
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HET
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HET PROCES
VAN NEY.
P.
DE BRUiNE
BRUÏNEPLOOS
PLOOSVAN
VANAMSTEL.
AMSTEL.
P. J. DE

Préfecture de
la Moselle
Moselle
de la
Mairie
Sarrelibre.
Mairie de Sarrelibre.
Extrait des
registres des actes
actes de
de naissance
naissance
des registres
la Mairie
Mairie de
de Sarrelibre.
Sarrelibre.
dèposés
au Sécrétariat
Sècrétariat de
de la
déposks au
L'an mil
sept cent soixante
soixante neuf,
neuf, le
Ie dix
dix du
du
mil sept
mois
janvier, est
est nk
né eteta aété
étébaptisé
baptisépar
par
mois de janvier,
moi,
soussigné Michel,
Michel, fils
filslégitime
légitime de
dePierre
Pierre
moi, soussigné
Ney et
etde
deMarguerite
MargueriteGrevelinger
Grevelinger;; leIeparrain
parrain
a été Michel
Winter, cousin
cousin de
de l'enfant,
I'enfant, de
de
Michel Winter,
la
paroisse d'Enstroff
d'Enstroff et lalamarraine,
marraine, Eve
Eve
la paroisse
Renard,
d'André Renard,
Renard, qui
qui ont
ontsignk
signé
Renard, fille
fille d'André
et marquk.
marqué.
Winter;; Justin
Justin
Signé
registre:: Michael
Michael Winter
au registre
Signk au
Bichelberger,
Recollet, vicaire.
vicaire.
Bichelberger, Recollet,

hetzelfde
zelfdejaar
jaardat
datMaarschalk
MaarschalkNey
N eygeboren
geborenwerd,
werd, zagen
zagen
het
IINNook
Napoleon en
en Wellington
Wellingtonhet
hetlevenslicht.
levenslicht.
Napoleon
ey niet
niet bestemd
bestemd voor
voor den
den mili.
Aanvankelijk was
Aanvankelijk
was Michel
Michel N
Ney
tairen stand.
was vrij
vrij goed
goed geweest,
geweest, waarom
waarom
tairen
stand. Zijn
Zijn opvoeding
opvoeding was
zijn vader hem
hem voor
voorhet
hetnotariaat
notariaatopleidde.
opleidde.Daartoe
Daartoekwam
kwamhij
hij
zijn
het kantoor
kantoor van
van den
den notaris
notaris Vallette
Vallette teteSarrelois.
Sarrelois. Daarna
Daarna
op het
werkte hij
bij den
den Procureur
Procureur du
du Roi,
Roi, later
later bij
bijdedemijnen
mijnenvan
van
werkte
hij bij
Appenweyer. Toen
Toen hij
hijeindelijk
eindelijkvan
vanzijn
zijnvader
vadertoestemming
toestemming
Appenweyer.
verkreeg om
soldaat te
te worden
worden ging
ginghij
hij naar
naar Metz
Metz en
en werd
werd
verkreeg
om soldaat
toen opgenomen
opgenomen ininhet
hetRegiment
RegimentColonel,Genèral,Hussards.
Colonel.Genéral.Hussards.
toen
Weinig dacht
dacht hij
hij toen
toen dat
dat hij
hij 27 jaar
jaar later
later ook
den 66
Weinig
ook op den
December als
als maarschalk
maarschalk en
en pair
pair van
vanFrankrijk
Frankrijk ter
ter dood
doodvet.,
ver.
December
oordeeld zou
zou worden.
worden.
oordeeld
In den
den aanvang
aanvang zag
het er ook
ook niet
niet naar
naar uit
uit alsof
alsof hij
hij vlug
vlug
In
zag het
carrière zou
maken. Den 11Januari
Januari 1791 verkreeg hij eerst den
carrière
zou maken.
hij maréchal
maréchal
Den 11Februari
Februari 1792 werd werd
werd hij
rang van brigadier. Den
logis, en
en den
den11April
Aprildaaropvolgende
daaropvolgende maréchal
maréchal des
des logis
logis
des logis,
Den 14
14Juni
Juniwerd
werdhijhij
adjudant-onderofficier, en
en even
even
chef. Den
chef.
adjudant,onderofficier,
daarna
bij
keuze
onder.luitenant.
Wederom
niet
veel
later
werd
daarna bij
onder,luitenant. Wederom niet veel later werd
tot luitenant
luitenanten
enaide
aide de
de camp
campvan
vangeneraal
generaalLamarque.
Lamarque.
hij benoemd
benoemd tot
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In 1796
1796 zien
zienwij
wijhem
hemterug
terugininhet
hetMaas,
Maas-enenSambre,leger
Sambre-Ieger
werd hij,
hij,naar
naaraanleiding
aanleidingvan
vanzijn
zijndapper
dappergedrag,
gedrag,waardoor
waardoor
en werd
voor
Franscheleger
legerver,
ver.
den overtocht
overtocht van
vande
deRednitz
Rednitzvoor
hij den
hethet
Fransche
tot brigade,generaal
brigade-generaal bevorderd.
bevorderd.
zekerde, tot
1799 neemt
neemt hij
hij op
opbijzonder
bijzonderkoene
koenewijze
wijzeMannheim
Mannheimten
ten
In 1799
gevolge waarvan
waarvan hij
hij divisie,generaal
divisie-generaal werd.
werd. Daarna
Daarna onder,
ondergevolge
onderMassena
MassenaininZwitserland,
Zwitserland,waar
waar
scheidde hij
hij zich
zich zoowel
zoowelonder
scheidde
hij bij
bij Winterthur
Winterthur gewond
gewond werd,
werd, als
als inin1800
1800onder
onderMoreau.
Moreau.
hij
Na den
den vrede
vrede van
van Luneville
Luneville bewerkte
bewerkte Napoleon
Napoleonzijn
zijnhuwelijk
huwelijk
Na
met Aglaé
Aglaé Louise
Louise Auguié
Auguié de
deLescans,
Lescans, een
eenjeugdvriendin
jeugdvriendin van
van
met
de Beauharnais,
Beauharnais, en benoemde hem tevens
tevens tot
totgeneraal,
generaal_
Hortense de
inspecteur van
hem weder
weder voor
voor
inspecteur
van de
de cavalIerie.
cavallerie. Daarna
Daarnazien
zien wij
wij hem
Fransche belangen werkzaam
werkzaam in
in Zwitserland.
Zwitserland.
Fransche
totkeizer,
keizer,
T er gelegenheid
gelegenheid van
van de
debenoeming
benoemingvan
van Napoleon
Napoleontot
Ter
werd Ney
Neymaarschalk
maarschalk van
vanFrankrijk.
Frankrijk.
werd
Met het
het oog
oog op
opde
dehouding
houdingvan
vanzijn
zijnoude
oudewapenbroeders
wapenbroeders
Met
bij zijn
zijn proces,
proces, isis het
hetder
dermoeite
moeitewaard
waardtetereleveeren
releveerenwie
wietoen
toen
bij
totMaarschalk
Maarschalk benoemd
benoemd werden.
werden.
evenals Ney
N ey tot
evenals
eere-Maarschalk werden
werden toen
toen benoemd,
benoemd,Kellermann,
Kellermann,
Tot eere,Maarschalk
Lefebvre,
Lefebvre, Pérignon
Pérignon en
en Sérurier
Sérurier;; verder
verder werden
werden toen
toen behalve
behalve
totmaarschalk
maarschalk benoemd,
benoemd, Jourdan,
Jourdan, Berthier,
Berthier, Massena,
Massena,
Ney tot
Lannes,
Brune, Murat,
Murat, Bessiéres,
Bessières, Moncey,
Moncey,Mortier,
Mortier,
Lannes, Augereau,
Augereau, Brune,
Soult,
Davoust en
en Bernadotte.
Bernadotte.
Soult, Davoust
Van
dien tijd
tijd af
aftot
totzijn
zijn dood
dood inin1815
1815gedroeg
gedroeg Ney
Neyzich
zich
Van dien
in de
de talrijke
talrijke Napoleontische
Napoleontischeoorlogen
oorlogenmet
meteen
eenbuitengewonen
buitengewonen
moed.
Auguste de
deChambure
Chambure 1i ze
ze zegt
zegt van
van hem
hem «Il
«11 y avait
avait
moed. Auguste
dans
la plupart
plupart de
ses faits
faits d'armes
audace aventureuse
aventureuse
d'armes une audace
de ses
dans la
al'
qui charmait.» Terwijl
zijn soldaten
soldaten hem
hem reeds
reeds noemden
noemden «I'
Terwijl zijn
l'
ime
trempée
d'acier»,
kreeg
hij
l'
ame
trempée
d'acier»,
kreeg
hij
infatigable,
I'
ame
de
feu
en
de
feu
en
infatigable, l' ime
er
van Napoleon
Napoleonnog
nogden
denbekenden
bekendenroemrijken
roemrijken bijnaam
bijnaam ale
«Ie
er van
brave
braves» bij.
bij.
brave des braves»
dat daardoor
feiten als
als de
Zijn
dapperheid was
zoo groot, dat
daardoor feiten
de
Zijn dapperheid
was zoo
genoemde inneming
inneming van Mannheim in
in het
het vergeetboek
vergeetboekgeraakten,
geraakten,
glo,
werden door nieuwere
nieuwere nog
nog glooverschaduwd
overschaduwd als
als zij
zij telkens
telkens werden
rieusere daden.
Mannheim
hij bij verrassing
verrassing aan
van 150 man
Mannheim nam hij
aan het
het hoofd van
Mannheim
nadat hij, Fransch generaal, in een Duitsche uniform in Mannheim
had om te
was
doorgedrongen en daar
daar alles
alles goed
goed nagegaan
nagegaan had
was doorgedrongen
mogelijk was.
een dergelijke
dergelijke verassing mogelijk
overwegen
overwegen of een
Wanneer
een beschrijving
beschrijving zouden
geven van
van de
de
Wanneer wij
wij een
zouden willen
willen geven
1838.
Bruxelles 1838.
1.
Napoléon et
Chambure. Bruxelles
Auguste de Chambure.
contemporains. Auguste
et ses contemporains.
1. Napoléon
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heldendaden
heldendaden van
van Ney
N eyin
inzijn
zijnmaarschalksloopbaan,
maarschalksloopbaan, dan zouden
wij
degeschiedenis
geschiedenis van
vanFrankrijk
Frankrijk van
van 1804
1804 tot
tot1816
1816moeten
moeten
wij de
jaren toch
de geschiedenis
geschiedenis van
van Ney
N ey
beschrijven.
beschrijven. Voor
Voor die
die jaren
toch is de
vertoonde, verdiende
verdiende
Frankrijk. En
die van Frankrijk.
En overal
overal waar
waarNey
Ney zich
zich vertoonde,
Ie brave
brave des
des braves.
braves.
hij
den eerenaam
eerenaam van
van le
hij den
wij
slechts
hoe
hij
in
onder het
het Oosten,
Oosten~
Herinneren
Herinneren wij slechts hoe hij in 1805
1805 onder
rijksche
brug van
van Elchingen
Elchingen herstelde,
herstelde, met
metzijn
zijn
rijksche geschut
geschut de
de brug
troepen over
Donau trok,
trok, het
het dorp
dorp Elchingen
Elchingen en
en de
de om,
om~
troepen
over den
den Donau
gevende hoogten
hoogten nam
nam enendaardoor
daardoorhet
hetOostenrijksche
Oostenrijkscheleger
leger
gevende
opsloot. Deze
Deze slag,
slag, voor
voor de
de
onder Mack
onder
Mack definitief
definitiefinin Ulm
Ulm opsloot.
Oostenrijkers
aan den lateren
lateren slag
slag van
van Sedan
Sedan
Oostenrijkersgelijk
gelijk tete stellen
stellen aan
den titel
titel van
van Hertog
Hertogvan
van
voor de
de Franschen,
Fransehen, verschafte
verschafte Ney
voor
Ney den
Elchingen.
Bij den
den slag
slag bij
bij Borodino,
Borodino, door
door Napoleon
Napoleon den
den slag
slag bij
bij de
de
Bij
Moskwa genoemd,
genoemd, muntte
muntte Ney
Neyweder
wederonder
onderallen
allenuit
uiten
enkreeg
kreeg
van Napoleon
Napoleon als
als belooning
belooning voor
voorzijn
zijngedrag
gedrag den
den titel
titel van
van
van
Prins de la
la Moskawa.
Moskawa.
Prins
Maar
ey uit bij den ongelukkigen
ongelukkigen
Maar nog
nog meer
meer dan
dan daar
daar muntte
muntte N
Ney
terugtocht
Rusland, nadat
nadat hij
hij van
van Davoust
Davoust het
het bevel
bevel over
over
terugtocht uit
uit Rusland,
Hoehij
hijdaarbij
daarbij met
metzijn
zijn
achterhoede had
had overgenomen.
overgenomen. Hoe
de achterhoede
7000
man
de
Russen
bij
Krasnoi
aantastte,
die
daar
50000
7000 man de Russen bij Krasnoi aantastte, die daar 50000
hun
man sterk
sterk waren,
waren, hoe hij,
hij, die
dieniet
nietkunnende
kunnendeoverwinnen,
overwinnen,hun
man
langs de Dnieper
Dnieper wist
wist teteontkomen
ontkomen ondanks
ondanks alal de
deKozakken
Kozakken
langs
van Platow
Platow en behouden
behouden te
te Orscha
Orscha met
met het
het restant
restant van
van zijn
zijn
van
ietszoo
zooschitterends,
schitterends,dat
datdaarbij
daarbij
corps
aan te
te komen,
komen, isisiets
corps wist aan
de beroemde
beroemde terugtocht
terugtocht der
der tienduizend
tienduizend in het
het niet
niet valt.
valt.
Bij
gelegenheid bleek
N ey hoe
hoe bemind
bemind hij
hij bij
bij het
het
Bij die gelegenheid
bleek het
het Ney
totsoldaat
soldaat blijde
blijde
leger
en hoe
hoe hoog
hoog en
enlaag
laagvan
vanKeizer
Keizer tot
leger was
was en
waren
zijn behouden
behouden aankomst.
aankomst. Napoleon
Napoleonriep
rieptoen
toenuit
uit:
waren over zijn
:
J'ai
deux
cents
millions
dans
»J'ai
donc
sauvé
mes
aigles.
»J'ai donc sauvé mes aigles. J'ai deux cents millions dans
poursauver
sauverun
un
mes
caves aux
aux Tuilleries,
T uilleries, je
je les
lesaurais
auraisdonnés
donnéspour
mes caves
tel homme.»
homme.»
Ook
in Spanje,
Spanje, zoowel
zoowel als
als in
in1814
1814ininFrankrijk,
Frankrijk, is
is Ney
Ney
Ook in
overal
waar gevaar
en overal
overal waar
waar Ney
N eyisisherwinnen
herwinnen de
de
overal waar
gevaar is
is en
Fransche
en zelfvertrouwen.
zelfvertrouwen.
Fransche soldaten
soldaten moed en
Doch ook
ook Ney
N eywas
wasniet
nietinin
staatden
den
van
hetKeizerrijk
Keizerrijk
staat
valval
van
het
voorkomen. Hoewel,
er ook
ook na
na de
deinname
inname van
van Parijs
Parijs veel
veel
te voorkomen.
Hoewel, er
dat de
de geailleerden
geailleerden in
inen
envoor
voorParijs
Parijsvernietigd
vernietigd
kans bestond
bestond dat
kans
dat Alexander
Alexander toe
toe zou
zou stemmen
stemmen in
in een
een
zouden worden
worden of dat
zouden
zoomaakte
maakte het
het verraad
verraad van
van Marmont,
Marmont,
regeering van
van Napoleon
Napoleon I,I, zoo
de Ragussade,
Ragussade, een
een dergelijke
dergelijke uitkomst
uitkomstonmogelijk.
onmogelijk.
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Toen
te Fontainebeau,
Fontainebeau, was
Ney tot
totde
deconclusie
conclusiegekomen
gekomen
Toen te
was Ney
dat
er voor
voor Frankrijk
Frankrijk slechts
slechts een
een uitkomst
uitkomst was
was en
en luid
luid verkon,
verkon.
dat er
digde hij
hij die
die meening
meeningaan
aandedeandere
anderehoofdofficieren
hoofdofficieren«Il
dln'y
n'yaa
nous tirer
tirer de
de là.»
là.»'•I.
que rle abdication
abdication qui
qui puisse nous
Napoleon binnen
binnen komt,
komt, durft
durft Ney
Neyzijn
zijnmeening
meening
Ook toen Napoleon
hijook
ookeen
eenoogenblik
oogenblikinindedewar,
war,daar
daarhij
hij
te zeggen,
zeggen, al
al isis hij
te
weet dat
dat Lefebvre,
Lefebvre, Moncey
Moncey en
en Oudinot
Oudinot het
hetmet
methem
hemeens
eens
weet
«~.lant aux
aux Alliés,
Alliés, je
je vais
vais les
lesécra,
écra.
zijn. Als
Napoleon zegt
zegt:: «Quant
zijn.
Als Napoleon
ser
sous Paris.»
Paris.» antwoord
antwoord Ney
N ey:
«Lasituafion
situationest
estdEsormais
dêsormais
ser sous
: «La
désespérée;
malheur de
de n'avoir
n' avoir pas
pas conclu
conclu la
la paix
paix
désespérée ;c'c'est
est un
un malheur
tót; ; ilil n'y
n'y aaque
quel'abdication.»
I'abdication.» Ook
OokMacdonald
Macdonald blijkt
blijkt
plus tifit
plus
het
het met
met Ney
N eyeens
eenstetezijn,
zijn,hij
hijzegt:
zegt:«Je
«Jevous
vousdéclare
déclareque
quenous
nous
ne voulons
voulons pas
pas exposer
exposer Paris
Paris au
sort de
de Moscou.
Moscou. Notre
N ot re
ne
au sort
parti est pris
pris;; nous sommes
sommes résolus
résolus Aà en
enfinir.»
finir.» Als
Als Napoleon
Napoleon
parti
zich
niet gewonnen
gewonnen geeft
geeften
enverklaart
verklaart toch
tochden
denvijand
vijandtete
zich nog niet
zullen
aanvallen in Parijs,
Parijs, durft
durft Ney
N eyzelfs
zelfstetezeggen
zeggen:
«1' armée
zullen aanvallen
: «l'armée
ne marchera
marchera par
sur Paris»,
Paris», en
en als
alsNapoleon
Napoleondaarop
daarop zegt
zegt
ne
par sur
zelfsuit
uit:
«Sire,l'armée
I'arméeobéira
obéira
«L'armée
«L'armée m'obéira»
m'obéira» roept
roept Ney zelfs
: «Sire,
à ses
ses generaux.»
generaux.» 2.
laatste was
was nu
nu wel
welniet
nietwaar,
waar, maar
maar wel
welheeft
heeft in
in de
de
Dit laatste
eerste
plaats de houding
houding van
van Ney
N eynanahet
hetverraad
verraad van
van Mar,
Mar.
eerste plaats
mont
er zeer
zeer veel
veeltoe
toebijgedragen
bijgedragendat
datNapoleon
Napoleontoestemde
toestemde
mont er
in wat
wat men
men noemt
noemt de
deeerste
eersteabdicatie.
abdicatie.
Napoleon gaf
toe en
en benoemde
benoemde met
met de
de hem
hem eigen
eigen
Napoleon
gaf dus
dus toe
tot zijn
zijnafgevaardigden
afgevaardigden om
omde
deacte
actevan
van
van karakter
karakter tot
grootheid van
abdicatie
overhandigen en de
de belangen
belangen van
van
abdicatie aan
aan Alexander
Alexander te
te overhandigen
Ney
een
regentschap te
behartigen behalve
Caulaincourt ook
een regentschap
te behartigen
behalve Caulaincourt
ook Ney
en Macdonald.
Macdonald.
Het gedrag van Ney
Ney lijkt
lijkt ons
ons bij
bij oppervlakkige
oppervlakkige beoordeeling
beoordeeling
vreemd,
juist ter
terbeoordeeling
beoordeelillg van
vanzijn
zijnlater
latergedrag
gedragEn
ên
vreemd, doch juist
is het
het goed
goed
tegenover de
Bourbons én
én tegenover
tegenover Napoleon,
Napoleon, is
tegenover
de Bourbons
zijn houding
houding te
te Fontainebeau
Fontainebeau eens
eens na
na te
te gaan.
gaan. In
In de
deeerste
eerste
zijn
plaats moet men
wat Auguste
Auguste
plaats
men niet
niet vergeten
vergeten dat
dat volkomen
volkomen juist is wat
van Ney
Neyzegt,
zegt,«parmi
«parmileslesmaréchaux
maréchaux,c),ctétait
était
Chambure I' van
de Chambure
peut.être
Ie
moins
courtisan.»
peut.être le moins courtisan.»
Daarbij
nogen
endat
datverklaart
verklaartalles,
alles,«C'était
«C' étaitl'homme
I'homme
Daarbij komt nog
du moment»,
moment», zooals
zooals Henri
HenriWelschinger
Welschinger22zegt
zegten
eneven
evenwaar
waar is
is
wat
Welschinger daarop
daarop volgen
volgenlaat
laat:: «Autant
«Autant ililétait
étaitferme,
ferme,
wat Welschinger
laconique
décis sur
sur leIechamp
champ dedebataille,
bataille,autant
autant ililétait
était
laconique et
et décis
terrain politique.»
politique.» Ney
Ney was
was
faible, loquace
loquace et
et indécis
indécis sur
sur leIeterrain
faible,
1.
Gourgaud.
1. Relation
Relation de Gourgaud.
2. Mémoires de
Sêgur. Mémoires
Mémoires de
Ma,do=ld Fain
Fain
de Ségur.
de Macdonald
2.
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altijd
oprecht, dat wil
wil zeggen,
zeggen,hij
hijliet
lietzich
zichbij
bijzijn
zijnhandelingen
handelingen
altijd oprecht,
beinvloeden door
door de
degedachte
gedachteaan
aaneigen
eigenvoordeel,
voordeel,maar
maar
nooit beinvloeden
het
was zeer
zeer gemakkelijk
gemakkelijk voor
Tal.
het was
voor een
een handig
handig man
manals
als byv
byv Tal,
leyrand
N ey van
vanopinie
opinietetedoen
doen
veranderen.Macdonald
Macdonald33
leyrand om
om Ney
veranderen.
noemt hem
hem:: 0:un
«un vaillant capitaine
opinions
capitaine avec
avec une
une tête
téte et des opinions
Hobhouse
4
zegt,
hoewel
N
ey
de
reputatie
heeft
fort
mobiles.»
fort mobiles.» Hobhouse zegt, hoewel Ney de reputatie heeft
van zeer
zeer dapper
dapper te
te zijn,
zijn, zoo
zoo heeft
heeft hij
hij ook
ook die
dievan
vaneen
eenzeer
zeer
van
doorgeen
geenenkele
enkelepartij
partij
zwak
karakter te
hebben en
enisisddarom
ddaromdoor
zwak karakter
te hebben
geacht.
Een aardig
aardig staaltje
staaltje van
van zijn
zijn onmiddelijk
onmiddelijk onder
onder den
den indruk
indruk
Een
zijn
wel het
het volgende.
volgende. Ney
Neykomt
komtinindedeNotre,Dame,
Notre.Dame,hoort
hoort
zijn is
is wel
daar
zingen door
door alal dedeaanwezigen
aanwezigenhet
hetDomine
Dominesalvum
salvum fac
fac
daar zingen
Regem. Dit
Regem.
Dit doet
doethem
hemzoo
zooaan,
aan,dat
dathij,
hij,als
alsdedeKoninklijke
Koninklijkestoet
stoet
de kerk
kerk verlaat,
verlaat, zich
zich tusschen
tusschen de
deandere
anderemaarschalken
maarschalken plaatst
plaatst
en
bij het
het voorbij
voorbij gaan
gaan van
van Monsieur
Monsieur met
met zijn
zijn hoed,
hoed, nog
nog
en bij
versierd met de cocarde
versierd
cocarde tricolore,
tricolore, het sein
sein geeft
geeft voor
vooreen
eenovatie.
ovatie.
Napoleon was
was groot
groot genoeg
genoegom
omdergelijke
dergelijkezwakheden
zwakheden te
te
Napoleon
al vergaf
vergaf Napoleon
Napoleonze,
ze,daarom
daarom heeft
heeft men
men nog
nog
vergeven. Doch al
vergeven.
niet
recht, zooals
zooals le
Ie comte
comte de
delalaBécloyère
Bédoyère doet,
doet, ze
ze te
te ont,
ontniet het recht,
kennen.
Bédoyère zegt
zegt dat
dat Ney
NeyteteFontainebleau
Fontainebleau niet
niet
kennen. De lalaBécloyère
hard
was tegen
tegen Napoleon
Napoleon en
endat
dat«la
«lahaine
haineaaseule
seulepu
puinventer
inventer
hard was
cette
étrange calomnie.»
calomnie.» 6
cette &range
Ongelukkigerwijze was
geen laster.
laster. Ook
OokHoussaye
Houssaye77
Ongelukkigerwijze
was dit
dit geen
deelt de
de abdicatie,scene
abdicatie.scene te
te Fontainebeau
Fontainebeau mede
mede zooals
zooals wij
wij het
het
deelt
houding
vertelden.
vertelden. Houssaye zegt nog na de beschrijving van
van de houding
maarschalken, waarvan
een opbeurend
opbeurendwoord
woord
der maarschalken,
waarvan niet
niet een enkel een
tot
Napoleon zeide
zeide «Quelle
«Quelle douleur
douleur etetquelle
quellehumiliation!
humiliation!
tot Napoleon
Hugo aamontrê
montrê lalaBérésina
Bérésina etetWaterloo,
Waterloo,
Dans
L'Expiation, Hugo
Dans L'Expiation,
il aa oblié
obliéFontainebleau.»
Fontainebleau.»
la Bedoyère
Bedoyère vertelt
vertelt dat
dat Napoleon
Napoleonzoo
zoovriendelijk
vriendelijktegen
tegen
De la
N
ey
was
en
hem
benoemde
als
zijn
afgevaardigde
bij
Alex.
Ney was en hem benoemde als zijn afgevaardigde bij Alex,
N ey zich
zich niet
niettetebuiten
buitenging
gingtegen
tegen
ander
bewijzen dat
ander om
om te
te bewijzen
dat Ney
Napoleon. Hij
Hij bewees
bewees er
er slechts
slechts de
degrootheid
grootheid van
van ziel
ziel van
van
Napoleon.
mede. Napoleon
Napoleon wist
wistalle
allegoede
goedeeigenschappen
eigenschappenvan
van
Napoleon mede.
maar hij
kende ook de
de slechte
slechte en
en die
dievergaf
vergafhij.
hij.
Ney, maar
hij kende
Beslist
onwaar onwaar
onwaar is ook
ookwat
watLabedoyère
Labedoyèrezegt
zegtomtrent
omtrent
Beslist onwaar
dat Napoleon
Napoleon toe
toe zou
zou geven
geven en
en abdi,
abdi.
den
wens eh van
van Ney
N ~y dat
den wensch
1.
1.
2.
3.
4.
6.

Auguste de
Chambure. Napoleon
Napoleonetetses
sescontemporains.
con tempora ins.
Auguste
de Chambure.
Henri Welsehinger.
ieMaréchal
Marëchal Ney,
:-Jey. 1815.
1815.
Henri
Welschinger. Le
Macdonald.
Souvenirsde
deMacdonald.
Macdonald.
Macdonald. Souvenirs
Hobhouse. Eerste
pag. 48.
48.
5. Vitrolles.
Vitrolles. Mémoires
MémoiresdedeVitrolles.
Vitrolles.
Eerste deel
deel pag.
5.
ie
Comte de la
la Bédoyère.
Bédoyère. Le
ie Maréchal
Maréchal Ney.
Ney.
7.
Houssaye. 1814.
1814.
Le Comte
7. Houssaye,

11.
II.

16

242

HET PROCES
HET
PROCES VAN NEY.

ceeren. «Ce n'
ceeren.
n' est donc point
son opinion
opinion personelle,
personelIe, c'c' est
est le
Ie
point son
général de l' armée que Ney
N ey a porté àA l' emperereur.»
voeu général
Dit was
was slechts
slechts de
de wensch van
de maarschalken.
maarschalken. Het geheele
van de
trouw an
«11 savait
suffisait
leger was
leger
was en
en bleef
bleefNapoleon
Napoleontrouw
savait qu'
qu' illui
il lui suffisait
officier de garde pour
pour faire
faire arréter
d' un ordre ái l'l' officier
arréter sur#le#champ
sur,le,champ
maréchaux qui avaient
les maréchaux
avaient osé Ie
le ménacer Il savait qu' il trou#
trou.,
qu' il
Ie disait, sous
ainsi qu'
seulement, ainsi
il le
verait ses généraux non seulement,
epaulettes de laine,
mais dans
la foule des jeunes colonels
laine, mais
dans la
des epauleftes
comme
comme la
la Bedoyère et
des jeunes chefs
comme
chefs de bataillon
et des
bataillon comme
als Houssaye het
hier zegt,
zegt, was
was het.
het.
Gérard». Zoo als
het ons hier
Het optreden
optredender
der Maarschalken
Maarschalken verhinderde dus een
een tweeden
tweeden
vemietiging der geailleerden
slag
van Parijs,
Parijs, verhinderde
verhinderde de
de vernietiging
slag van
en was
was dus
dus oorzaak
oorzaak van
van het
het herstel
herstel der
der Bourbons.
Bourbons.
en
Bourbons be,
be#
Veel dankbaarheid
dankbaarheid ondervonden
ondervonden zij
zij niet.
niet. De Bourbons
handelden
als buitenlandsche vijanden.
leger als
handelden het Fransche leger
Werd niet
niet de
deberoemde
beroemde generaal
generaal Exelmans voor een krijgskrijgs,
raad gedaagd
gedaagd onder
onder beschuldiging
beschuldiging «d'
d'offense
e:d'espionnage,
espionnage, d'
raad
offense
du serment et
de
au roi, de désobéissance et
de violation
violation du
et de
et de
En wat
ennemi». En
wat had
had Exelmans inder.
indercorrespondance avec l' ennemiz.
misdreven?
had een
eenbrief
briefgeschreven
geschrevenaan
aanMurat,
Murat,
Hij had
? Hij
daad misdreven
Koning
met wien Frankrijk
oorlog voerde
voerde 1.1.
Frankrijk geen
geen oorlog
Koning van
van Napels met
Men begrijpt
begrijpt met
met welk
welkeen
eenvreugde
vr~ugdede
detijding
tijdingbegroet
begroetwerd
werd
de krijgsraad
krijgsraad te
te Rijssel hem
met algemeene stemmen
had
hem met
stemmen had
dat de
vrijgesproken. Het
te Rijssel bracht Exelmans een ovatie 2.2.
vrijgesproken.
Het volk te
Zelfs de
de Hertogin
Hertoginvan
van Ragusa,
Ragusa, echtgenoote van den verrader
verrader
zich aan
aan Exelmans voorstellen, wenschte hem
liet zich
Marmont liet
geluk
en omhelsde
omhelsde hem,
hem, in een
een groot
groot salon-gezelschap
salonTezelschap 3.
geluk en
Daarentegen
waren
de
Royalisten
woedend.
Men wilde
wildedat
dat
Daarentegen waren de Royalisten woedend. Men
Soult als
als minister
minister af
af zou
zou treden
tredenwegens
wegenszijn
zijnonhandigheid
onhandigheid om
sûr
Exelmans voor
een krijgsraad
krijgsraad te
te dagen
dagen «s'
n' ètait pas silt.
voor een
es' il n'
des généraux.» 4.
niet de eenige die zich te beklagen
beklagen had.
had.
was niet
Doch Exelmans was
ontslagen, en mocht
mocht geen
geen Pair
Pairvan
vanFrankrijk
Frankrijk
Davoust 55 werd
werd ontslagen,
Davoust
Hamburg
meer
als zou
zou hij
hij te
te Hamburg
meer zijn
zijn wegens
wegens de
de zotte beschuldiging als
gelden
van
de
Hamburgsche
Bank
ontvreemd
hebben.
Bank
ontvreemd
hebben.
gelden van de
en nog
Hof werden
werden de
de Maarschalken
nog meer
meer hunne
hunne
Aan het
het Hof
MaarschaLken en
Aan
1.
d'Exelmans. Arch.
Areh. Guerre.
Guerre. Acte
Aetcd'accusation.
d'accusation.
1. Dossier d'Exelmans.
2.
Dossier d'Exelmans.
d'Exelmans. Arch.
Areh. Guerre,
Guerre, en
en Préfet
Prëfet du
du Nord
Nord àå Beugnot.
Beugnot. Arch.
nat.
Arch. nat.
2. Dossier
F.
7. 3739.
3739.
F. 7.
3. Rapport
poliee. Arch.
Areh. nat. F.
F. 7.7. 3739.
3739.
Rapport de
de police.
4. Rapport
Rapport de
Fevrier. Arch.
Areh. nat.
nat. F.
F. 7.7. 3739.
3739.
de poliee.
police. 4 Fevrier.
Mad de Bloqueville.
Bloqueville. Le
Le Maréchal
Marëehal Davoust,
Davoust, en
en Davout,
Davout, Mémoire
Mémoire au
au roi.
roi.
5. Mad
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vrouwen behandeld
behandeld als
als waren
waren zij
zij nog
nog sergeants
sergeants en
ensergeants,
sergeants~
vrouwen
vrouwen.
De vrouwen
vrouwenwerden
werdenbijv.
bijv.nooit
nooitaangesproken
aangesproken met
met
vrouwen. De
den titel
titel die
die zij
zij onder
onderhet
hetkeizerrijk
keizerrijk verkregen hadden omdat
den
zij
niet hadden
hadden «ce qui
ne sesedonne
donnepas»,
pas», zooals een
der
qui ne
een der
zij niet
Hertogen van
den ouden
ouden adel
adel zeide. 6.
Hertogen
van den
Zelfs de
de vrouw
vrouw van
van Ney
N ey werd
met minachting
minachting behandeld
behandeld
werd met
Zelfs
niettegenstaande zijzij de
dochter was
was van
van Madame
Madame Auguié
niettegenstaande
de dochter
«femme
chambre van
van Marie
Marie Antoinette,
Antoinette, die
die zich
zich doodde
doodde
«femme de chambre
na gek geworden
geworden te zijn
zijn van
van verdriet
verdriet over het
het guillotineeren
na
van de Koningin.
Koningin. De
De Hertogin
Hertogin d'
d' Angoulème was wel daarom
daarom
van
voor
haar,
maar
behandelde
haar
nooit
als
vriendelijk
vriendelijk voor haar, maar behandelde haar nooit als haars
Ia Moskawa. Vooral Ney zelf trok
trok dit
dit
gelijke,
Prinses de la
gelijke, als
als Prinses
zich
erg aan.
aan. Hij
Hij uitte
uitte zich daarover
eens tegenover
tegenover Lava,
Lava~
daarover eens
zich dit erg
lette
«Vous êtes
êtes bien heureux de vous étre
étre mis Aà
lefte en zeide
zeide «Vous
I'l' écart.
Vous n' avez àA subir ni insuItes
injustices. Ces
Ces
insultes ni
ni injustices.
kart. Vous
pas ce que
gens.ci
lis ne savent pas
que c'
gens,ci ne connaissent
c' est
connaissent rien.
rien. Ils
que Ney.
N ey. Faudra,t,i1
Faudra.t.il Ie
leur apprendre.» 7. Men begrijpt
begrijpt dat
dat
le leur
dergelijke
onvoorzichtige uitingen
uitingen hem
hem later
later verweten
verweten werden
werden
dergelijke onvoorzichtige
door zijn
zijn vijanden
vijanden gebruikt
gebruikt werden
werden als
als bewijs
bewijs dat hij nooit
en
en door
oprecht met
koning had
had omgegaan.
omgegaan.
oprecht
met den koning
deed hem
hem kwaad
kwaad dat
dat hij
hij zulke
zulke dingen
dingen ook
ook
ook deed
Vooraal ook
zeide aan
aan niet
niet te
te vertrouwen
vertrouwen menschen,
menschen, zooals
zoo als Bourmont
Bourmont en
die heeren
zeide hij
te Lons Le Saunier,
hij te
Lecourbe. Tegen
Tegen die
heeren zeide
aussi j'
j' ai
de I'l' honneur, c' est pourquoi je ne
ne veux
«Et moi
moi aussi
ai de
ne veux que
ma femme
femme rentre chez moi,
humilié. Je
que ma
plus être
être humilié.
Je ne
humiliations qu' elle arecues.
aux yeux des humiliations
a recues. Le
les larmes
larmes aux
roi ne veut pas
de
nous,
c'
est
évident.
Ce
n'
est
n' est qu' avec un
pas
nous, c' est
homme
comme Bonaparte,
que I'
pourra avoir
avoir de
Ia
Bonaparte, que
l' armée
armée pourra
homme comme
de la
considération.» 8.
zal waren
waren dat
dat alle wel oorzaken
oorzaken die
die invloed
invloed
blijken zal
Zooals blijken
N ey hadden, maar
maar zeker niet werd hij
hij daardoor
daardoor overgehaald
overgehaald
op Ney
Koningook
ookiemand
iemandwaarvan
waarvan
zijn Koning te verraden,
verraden, al was
was die
die Koning
zijn
generaal Chouart 9 terecht zeide, «Je détestais Bonaparte,
de generaal
Bourbons me
Ie font
font aimer.»
mais les
les Bourbons
me le
had Chouart daarin
gelijk, wanneer
wanneer men
men iemand
iemand
En had
daarin geen gelijk,
En
als
de generaal
generaal Vandamme afgewezen
aan de
de T
uillerien
afgewezen ziet
ziet aan
als de
Tuillerien
toen hij
hij zich
zich bij
bij den
den Koning
Koning op
op audientie wilde
begeven, en
en
toen
wilde begeven,
La Fayette.
Fayette. Mémoires
Mémoires de Lavallette
Lavallette en
en Mémoires
Mémoires de
de Mollien.
Mollien.
6. Mémoires de La
7. Interrogatoire de
Ney. &position
dépositiondedeBourmont
Bourmontenen&position
dépositiondedeLecourbe.
Lecourbe.
de Ney,
Dossier
Ney. Arch.
Arch. Guerre.
Guerre.
Dossier de Ney.
8. Rapport
Rapport de
Arch. nat.
nat. F.
F. 7.
7. 3739.
3739.
de Police.
Police. 99 Déc. Arch.
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men
dien zelfden
zelfden generaal
generaal Vandamme
Van damme verbannen
verbannen ziet
ziet naar
naar
men dien
zijne
bezittingen in Cassel
Cassel i.1.
zijne bezittingen
De laatste
laatste maatregel
maatregel was
was niet
niet slechts
slechts een
een middel
middel om
om een
een
generaal van
van Napoleon
Napoleon te plagen,
plagen, maar
maar ook om
om den
denPruisen,
Pruisen,
generaal
die
Vandamme haatten,
haatten, een
genoegen te
te doen.
doen.
die Vandamme
een genoegen
Dergelijke
staaltjes van
ontactvol optreden
optreden van
van den
den Koning
Koning
Dergelijke staaltjes
van ontactvol
deKoningsgezinden
Koningsgezindenininhet
hetalgemeen,
algemeen,zou
zoumen
men
zoowel als
als van
van de
tot in
tot
in het
het oneindige
oneindigekunnen
kunnenaanvullen.
aanvullen.
Nu kwam
kwam Napoleon
Napoleon terug,
terug, en
en het
heteigenaardige
eigenaardige van
van die
die
terugkomst
adelaars zooals
zooals Napoleon
Napoleon
terugkomstisis dat
dat inderdaad
inderdaad zijn
zijn adelaars
zeide,
vlogen o:de
«de clocher
clocher jusqu'
jusqu' aux
aux tours
tours de
de
zeide, vlogen
clocher en
en clocher
Notre.Dame», maar
maar niet in
in de
deeerste
eersteplaats
plaatsdoor
doordedehulp
hulpvan
van
Notre,Damez,
het leger.
leger. Het
Hetleger
legersloot
slootzich
zichpas
pasaan,
aan,toen
toendede
burgerijoveral
overal
burgerij
den doorslag
den
doorslag gegeven
gegeven had.
had.
De Royalisten
Royalisten wilden
wilden het
het doen
doen voorkomen
voorkomen alsof
alsofNapoleon
Napoleon
van
te voren
voren het
hetgeheele
geheeleplan
planhad
hadopgemaakt
opgemaakt en
enhet
hetleger
leger
van te
Soult, Massena
Massena en
en anderen
anderen had
had omgekocht
omgekocht 2.
inclusief
inclusief Ney, Soult,
De eerste
eerste ontmoeting
ontmoetingmet
methet
hetleger
legerwas
wasteteAntibes.
Antibes.InInplaats
plaats
dat het
het kleine
kleine garnizoen
garnizoen zich
zich bij
bij Napoleon
Napoleonaansloot,
aansloot, werden
werden
dat
daar vijf en
de oude
oudegarde
gardegevangen
gevangen
daar
entwintig
twintiggrenadiers
grenadiers van
van de
genomen.
bevolking van
van Grasse
Grasse en
en Gap
Gap sloot
slootzich
zichechter
echter
genomen. De
De bevolking
Napoleonaan
aanen
enverhinderde
verhinderdegeneraal
generaal Rostol,
Rostol.
onmiddelijk
bij Napoleon
onmiddelijk bij
verdedigingsmaatregelen te nemen.
nemen. Diens
Diens troepen
troepen evenwel
evenwel
la nt verdedigingsmaatregelen
lant
Embrun zonder
bij Napoleon
Napoleon
gaan met
met hem
hem terug
terug naar
naar Embrun
gaan
zonder zich
zich bij
aan
sluiten. Te
Te Saint
Saint Bonnet
Bonnet worden
worden de
deboeren
boeren met
met de
de
aan te sluiten.
stormklok
de blijde
blijde komst
komst van
van Napoleon.
Napoleon.
stormklok opgeroepen
opgeroepen wegens
wegens de
Laffray geven
geven de
deboeren
boerenproclamaties
proclamaties van
van Napoleon
Napoleonaan
aan
Te Laffray
soldaten van
van het
het vijfde
vijfde linie,regiment,
linie.regiment, welke
soldaten die
die
de soldaten
welke soldaten
proclamaties eerst
niet durven
durvenaannemen.
aannemen.
proclamaties
eerst zelfs niet
Dauphiné gaan
gaan ge,
ge.
Meer dan
dan twee
twee duizend
duizend inwoners
inwoners van
van Dauphiné
Meer
wapend met
met oude
oude geweren
geweren en
en hooivorken
hooivorken het
hetlegertje
legertjevan
van
wapend
Zoo isishet
hetteteGrenoble,
Grenoble,teteVillefranche,
Villefranche, en
en
Napoleon vooraf.
vooraf. Zoo
Napoleon
de
N evers. In
In de
delaatste
laatste plaats
plaats zijn
zijn het
hetde
dewerklieden,
werklieden, die
diede
te Nevers.
soldaten overhalen.
overhalen. Te
Te Chalons,sur
Chalons<sur Saone
Saone verhindert
verhindert de be,
besoldaten
Graaf
volking een
een artillerie,convooi
artillerie.convooi naar
naar het
het leger
leger van
van den
den Graaf
volking
van Artois
Artois tetevertrekken.
vertrekken.
prefect de
de l'l'Ain
Ain zeide
zeide tot
totNey
NeyoNous
«Nousassistons
assistons àà la
la
De prefect
re chute de la
la Révolution».
Révolution».
rechute
Dispatehs, Supplement,
Supplement. 9.
aan Castlereagh,
Castlereagh. 44 Oct.
Oet.
1. Dispatchs,
9, Wellington aan
Cent dix
dix jours
joursdu
durigne
règnededeLouis
LouisXVIII,
XVIII.1815.
1815.Fabry.
Fabry.Itinéraire
Itinéraire de
de
2. Durdent. Cent
Buonaparte de
Saint Hélène.
Hélène. 1815.
1815.
Buonaparte
de l'iIe
l'ile d'Elbe
d'Elbe ài Saint
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En
zoowas
washet,
het,overal
overaliningeheel
geheelFrankrijk,
Frankrijk, behalve in
de
En zoo
in de
echt Royalistische
Royalistische streken,
streken, was
men blijde
blijde met
met de
de terugkomst
echt
was men
om weder
weder van
van de
de Bourbons
Bourbons
van Napoleon,
Napoleon, al was
was het
het maar
maar om
van
hun gehate
gehate regeering af te
te komen.
komen.
en
en hun
was voor het volk
volk «le
«Ierestaurateur
restaurateur des
des droits du
Napoleon was
la Révolution», en
dit verklaart
verklaart veel
veel
le souverain de
de la
peuple, Ie
en dit
zijn wonderbaarlijk
wonderbaarlijk succes.
succes.
van zijn
Toen echter
echter begreep
begreep niemand het
zoo. Zoo
Zoo zeide Lodewijk
het zoo.
tot de
de vreemde
vreemde gezanten,
gezanten, «Messieurs
«Messieurs je
je vous prie
prie de mander
mand er
que vous m'
m' avez
avez vu, n'
n' étant
nullement inquiet.
à vos cours
cours que
étant nullement
Je suis
suis persuadé que ceci n' altérera pas
plus la
la tranquilllité
pas plus
Je
de l' Europe
Europe que celle
celle de
demon
monArne.»
ame.» I.'•
Masséna, die toch
beter over
kon oordeelen, zeide
zeide::
toch beter
over Napoleon kon
fin de
de sa
sa folle
«Bonaparte est
dans la
la souricière, ce cera la
la fin
«Bonaparte
est dans
équipée».
2.
équipée». 2.
Graaf de
de Sesmaisons er
over, die
die aan
aan
dacht de
de Graaf
Evenzoo dacht
er over,
ne concoit pas cette
d'alarmant. On
Barante schreef «Rien d'alarmant.
On ne
Les mesures
prises et sont bonnes.
bonnes. Je ne doute pas
folie.
mesures sont prises
folie. Les
que tout
tout ne
ne soit
soit fini dans huit jours.»
jours.» 3.
que
Is het
het dan
dan te
te verwonderen,
verwonderen, dat
dat Ney
N ey een zelfde oordeel had
had
Is
over
het te
te verwachten
verwachten succes
succes van
van Napoleon
Napoleon?? Ja Ney was
over het
behandeling die hij
hij van
van de
de Bourbons
Bourbons
verontwaardigd over
verontwaardigd
over de
de behandeling
maar N
ey was
eerlijk en niet
niet in
instaat
staattot
totverraad
verraad
Ney
ondervond, maar
was eerlijk
tot een
eenwraakneming.
wraakneming.
evenmin tot
en evenmin
N ey een
order van
van Soult om
zich
een order
Te Coudreaux ontving Ney
om zich
naar
Besancor. te begeven.
begeven. 4. De bedoeling
bedoelingvan
van deze
dezeorder
order was
was
naar Besancon
dat Ney
N ey daar
bevel op
op zich
zich zou
zou nemen van
linker
daar het
het bevel
van den linker
vleugel van
van het
het koninklijke
koninklijke leger.
leger.
vleugel
Te Parijs
Parijs hoorde
hoorde Ney
N ey het laatste
laatste nieuws
nieuws van
van zijn
zijnnotaris
notaris 5,5,
en zeide bij
bij die
die gelegenheid:
«Quelle chose affreuse
gelegenheid : «Quelle
affreuse 11 Que
cet homme
homme là?»
woorden
WY) Met die woorden
$t,onfaire?
faire ?Qui
Quiopposer
opposerà cet
va .t.on
was
N eyeven
evenoprecht
oprechtals
alsCaulaincourt,
Caulaincourt, die
die de
dezaak
zaakbespre
bespre.
was Ney
kende met
met Lavalette
Lavalette zeide
zeide «Quelle
«QueUe extravagance!
extravagance 1 Quoi
dé.
kende
Quoi1dé.
barquer sans
1 IlIl sera
ne fera
fera pas
pas deux
deux lieues
lieues
barquer
sanstroupes
troupes!
sera pris.
pris. Il
Il ne
perdu I» 6. Niemand
geloofde aan
aan het
het wel.
en
France. Il est
est perdu!»
en France.
Niemand geloofde
een aventurier «et son dernier
dernier
slagen.
Soult noemde
slagen. Soult
noemde Napoleon een
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Talleyrand ct
Louis XVIII.
XVIII.
Correspondance de
de Talleyrand
et de Louis
marquis de Riviére
Rivière 99Mars.
Mars. Arch.
Arch.Guerre.
Guerre.
Masséna au
au marquis
Barante. Souvenirs.
Barante,
Soult
Ney. Arch.
Guerre. Procès
Interrogatoire de
SoultàNey.
Arch. Guerre.
Procés de
de Ney. Interrogatoire
de Ney.
Procès
Ncy. Dépositions
Dépositions du
dunotaire
notaire Batardy.
Batardy.
Procés de
de Ney.
Lavalette. Mémoires,
Mémoires. en Mémoires
Mémoires de
de Mollien.
Mollien.
Lavalette.
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achève de le
Ie faire
faire connaitre.»
connaître.» I,terwijl
terwijlJourdan
Jourdan 2
acte de démence achève
«Par son
son entreprise
entreprise ridicule,
ridicule, Buonaparte
Buonaparte est un ennemi
ennemi
zeide «Par
public.»
den 7 Maart
Maart bij den
den Koning
Koning in
in de
de Tuillerien
T uillerien en
N ey kwam
kwam den
Ney
daar toen
toen natuurlijk
natuurlijk zeer
zeer vriendelijk
vriendelijk ontvangen.
ontvangen.Iemand
Iemand
werd daar
N ey kwam
kwam natuurlijk
natuurlijk ook weer
weer onder
onder den
denindruk
indruk van
van die
die
als Ney
vriendelijke ontvangst,
ontvangst, en
en daarbij
daarbij niet
niettwijfelende
twijfelende of
ofde
de geheele
vriendelijke
tocht van
van Napoleon
Napoleon was
waseen
eendwaasheid,
dwaasheid,richtte
richtte hij
hij tot
totden
den
tocht
Koning de
de woorden
woorden:: «Sire. Yespère
j'es père bien venir à bout
bout de
de le
Ie
Koning
cage de
de fer.»
fer.» 3.3. Lodewijk
Lodewijk die wel
wel tevreden
tevreden
ramener dans une cage
was met
met de
de stemming
stemming van
van Ney, doch
doch diens
diens woorden
woorden minder
minder
was
na het vertrek
vertrek van
van Ney
N ey:: «Je
«Je ne
ne lui en
en de,
de~
waardeerde, zeide na
mand ais pas tant.» 4. Ney
N ey ontkende trouwens
trouwens later
later die
die woorden
woorden
mandais
aldus gezegd
gezegd te
te hebben.
hebben. Volgens
Volgens hem
hemzou
zouhij
hijgezegd
gezegdhebben
hebben
aldus
Napoleon verdiende
verdiendein
ineen
eenijzeren
ijzerenkooi
kooinaar
naarParijs
Parijsgebracht
gebracht
dat Napoleon
hij op
op zich
zich nam
nam hem
hemop
op die
die wijze te
maar niet
niet dat
dat hij
te worden, maar
onderscheid tusschen beide
beide lezingen
lezingen is
niet
is niet
vervoeren. 5.5. Het onderscheid
groot. Dat
Dat Ney
N ey praktisch
praktisch nooit
zou gehandeld
gehandeld hebben,
hebben,
nooit zoo zou
groot.
ook indien
indien hij
hij Napoleon
Napoleongevangen
gevangennam,
nam,spreekt
spreektwel
welvan
vanzelf.
zelf.
was slechts
slechts een
eenoverdreven
overdrevenuiting
uitingvan
vantrouw
trouwtegenover
tegenover
Het was
den Koning,
Koning, en
en als
als zoodanig dubbel onvoorzichtig.
onvoorzichtig. Maar
Maar het
het
den
scheen of
of geen
geen zijner
zijner tijdgenooten den reusachtigen suggestieven
suggestieven
Napoleon kende,
kende,terwijl
terwijl toch
toch ieder
ieder meer of
minder
of minder
invloed van
van Napoleon
aantal keeren onder
invloed verkeerd
verkeerd had.
had.
onder dien invloed
held van
van Fère.Champenoise,
dapperste
Fère,Champenoise, een der dapperste
de held
Pacthod 6 de
Napoleon, dorst
dorst zijn
zijn soldaten
soldaten te
te zeggen:
officieren van
zeggen : «Buo$
«Buo,
van Napoleon,
qui le
un projet
projet criminel
criminel et insensé qui
Ie rend
rend
concu un
naparte a concu
odieux à tout être
doué
de
raison.»
7.
être
Ney kwam
den 10 Maart,
met de
de vaste
vaste bedoeling
bedoeling tegen
tegen
Maart, met
kwam den
Napoleon
te treden,
treden, te
te Besancon
Besancon aan.
aan. Daar
Daar herhaalde
herhaalde hij
hij
Napoleon op te
sous,préfét de
de «cage
«cage de
de fer» tegen
den sous.préfêt
tegen den
zijn gezegde
gezegde van
van de
zijn
Poligny, die
het vervoer
vervoer per
per doodkist wel
zoo veilig
veilig achtte.
wel zoo
die het
N
ey vond
het beter
beter voor
voorde
deParijzenaars
Parijzenaars in
in een
een kooi.
kooi. «Il
«IIfaut
faut
vond het
Ney
que
les Parisiens
voient.»8.8.
Parisiens voient.»
que les
1.
de Soult.
Soult.Benjamin
BenjaminConstant.
Constant.Leftres.
Lettres.Arch.
Arch.Guerre.
Guerre.
Ordre du
du jour de
1. Soult. Ordre
2.
Arch. Guerre.
Guerre.
Jourdan. Arch.
2. Jourdan.
3.
Ney. Dépositions
Dépositions du
du duc
duc de
de Duras
Duras et
et du
du prince
prince de
de Poix.
Poix.
de Ney.
3. Procès de
4. Barante. Souvenirs.
5.
Ney. Interrogatoire
Interrogatoire de
Ney.
de Ney.
de Ney.
5. Procès de
6.
Darstellung des Feldzuges
Feldzugesin
inFrankreich.
Frankreich. Bogdanowitsch.
Bogdanowitsch.Geschichte
Geschichte
Danilewski. Darstellung
6. Danilewski.
1814.
des Krieges
Krieges 1814.
7.
de Pacthod.
Pacthod. Arch.
Arch. Guerre.
Guerre.
Ordre du
du jour de
7. Pacthod. Ordre
du sousTréfet
sous'préfet de
de Poligny.
Poligny.
8. Procès de
Ney. Déposition
Déposition du
de Ney.
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Doch
daarbij liet
liet hij
hij het
hetniet.
niet.Hij
Hijvertelde
verteldezelfs
zelfs:
«Je fais
fais
Doch daarbij
: «Je
allons aftaquer
attaquer la
la bête
bêtefauve.»
fauve.» i.I.
mon affaire
affaire de Bonaparte.
Bonaparte. Nous
Nous allons
Hij
toonde zelfs
zelfs zijn
zijnblijdschap
blijdschap over
overwat
wathij
hijnoemde
noemde «la
«la
Hij toonde
folIe entreprise
entreprise de
d'Elbe, car
car ce
ce sera
sera le
Ie
folle
de l'homme
l'hommede
de l'île
l'ile d'Elbe,
dernier acte
acte de
de sa
sa tragédie,
tragédie,Ieledénouement
dénouement de
de la
la Napoléonade.»
Napoléonade.» '•I.
In
ieder geval
geval was
was hier
hier de
dehouding
houdingvan
vanNey
N eytegenover
tegenover
In ieder
Napoleon, die hem
hem als
alsvriend
vriendsteeds
steedsbehandelde
behandelde en
en hem
hem al
al
Napoleon,
zijn
waardigdeden geschonken
geschonken had,
had,zeer
zeeronwaardig.
onwaardig. Maar
Maar juist
juist
zijn waardigdeden
dat onwaardige
was de
de
dat
onwaardigebewijst
bewijstdedeonschuld
onschuldvan
vanNey.
Ney. Hij
Hij was
man van
van het
het oogenblik.
oogenblik. Hij
Hij was
wasonder
onder den
den indruk
indruk van
van de
de
man
algemeene
over het
het onmogelijke
onmogelijke van
van welslagen
welslagen van
van
algemeene opinie
opinie over
Napoleons onderneming
onderneming en van
van de
devriendschappelijke
vriendschappelijke ont,
ont~
Napoleons
vangst van
Koning, en
en uifte
uittezich
zichzooals
zooalshij
hijdacht,
dacht,zonder
zonder
vangst
van den Koning,
eenige
politieke terughouding.
terughouding.
eenige politieke
De eerste
eerste teleurstelling
teleurstelling voor
voor Ney
N ey was
wasdat
datdedeaanwezige
aanwezige
troepenmacht
Besancon zoo
zoo klein
kleinwas,
was,slechts
slechtsongeveer
ongeveer400
400
troepenmacht te
te Besancon
man, en
tevens dat
dat hij
hij vernam
vernam dat
dat op
op die
dietroepen
troepenniet
nieterg
ergtete
man,
en tevens
rekenen viel
wanneer het
het er
er op
opaan
aankwam
kwamtegen
tegenNapoleon
Napoleon
rekenen
viel wanneer
vechten. 2
te vechten.
hier opgetreden
opgetreden zijn
zijnals
alsonderbevelhebber
onderbevelhebbervan
vanden
den
Ney zou hier
hertog
de
Berry,
maar
deze
was
er
niet.
Brieven
aan
den
Graaf
hertog de Berry, maar deze was er niet. Brieven aan den Graaf
van Artois
Artois om
om vergunning
vergunning in
in Lyon
Lyon tetekomen,
komen, bleven
bleven onbe,
onbe~
van
antwoord,3
Lyon was.
was.
antwoord, 3daar
daarde
de Graaf
Graaf van
van Artois
Artois niet
niet in Lyon
De hertog
hertog de
deMaillé,
Maillé,die
dienamens
namens den
dengraaf
graafvan
van Artois
Artois tete
Besancon
kwam, bracht
bracht geen orders
orders maar
maar wel de
de tijding
tijding dat
dat
Besancon kwam,
Napoleon meester
meester was
van Grenoble.
Grenoble. Ney
Ney schreef
schreef aan
aan Soult
Soult
Napoleon
was van
Lons~le~Saunier begaf.
begaf. Den
Den1111Maart
Maartverliet
verliet
dat
hij zich
zich naar
naar Lons,le,Saunier
dat hij
N ey daarop
daarop Besancon
Besancon met
met de
deaanwezige
aanwezige troepen
troepen en
en met
met de
de
Ney
4
generaals
de
Bourmont
en
Lecourbe.
generaals
Bourmont en Lecourbe. 4
Bourmont was
was een
een vurig
vurig royalist
royalist en
en Lecourbe
Lecourbe dit
dit wel
wel
De Bourmont
niet,
maar toch
toch een
een vijand
vijand van
van Napoleon
Napoleon daar
daar hij
hij zich
zich ver,
verniet, maar
hem tot
tot
ongelijkt gevoelde.
daarom benoemde
ongelijkt
gevoelde. Juist
Juist daarom
benoemde Ney
Ney hem
bevelhebber van
gedeelte van
van zijn
zijntroepen.
troepen.
bevelhebber
van een gedeelte
Te Lons,le,Saunier
Lons~le~Saunier aangekomen,
aangekomen, besprak
den toestand
toestand
besprak Ney
Ney den
met den prefect
prefect de
de Vaulchier,
Vaulchier, besloot
beslootdedekomst
komstvan
vanartillerie
artillerie
met
te wachten
wachten en
en dan
dan over
over Bourg
Bourgnaar
naar Macon
Macon tetegaan.
gaan.55
af te
I.
Ney. Dépositions
Dépositions du
duGénéral
Général Durand,
Durand. du
du marquis
marquis de
de Saurans,
Saurans. du
du
1. Procès de
de Ney.
colonel
Saint.Amour de
Grive\ et
et de
de Cayrol.
Cayrol.
colonel de Saint-Amour
de Grivel
Ney.Déposition
Dépositiondedel'adjudant,commandant
l'adjudant,commandantPréchamp.
Préchamp.
2. Procès de Ney.
Ney. Ney
Neyau
aucomte
comted'Artois,
d'Artois. lo10mars.
mars.
3. Procès de
de Ney.
4. Procès de
Ney. Dépositions
DépositionsdedePréchamp,
Préchamp.du
C:umarquis
marquis de
deSaurans
Saurans et
et du
du duc
duc
de Ney.
Maillé.
de Maillé.
5, Procès de
Ney. Dépositions
Dépositions du
dumajor
major de
de lalaGénétière,
Génétière, etetde
deVaulchier.
Vau\chier.
5.
de Ney.
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Lons.le,Saunier vernam
Ney
Te Lons=le.Saunier
vernam N
ey van Boulouze, een handelaar,
dat Napoleon te
te Lyon
Lyon was
was aangekomen
aangekomen en
en er
er met
met veel geest.
dat
geest,
gaf Boulouze
N ey de proclamatie
drift
was ontvangen.
ontvangen. Ook
drift was
Ook gaf
Boulouze Ney
proclamafie
van Napoleon.
Napoleon. Ney blijft
blijft vol vuur
vuur voor
voor den
den Koning,
Koning, zoodat
van
Ie maréchal,
avez été
été
Boulouze
monsieur le
Boulouze uitriep
uitriep:: «Ah,
«Ah, monsieur
maréchal, vous
vous avez
Ie sauveur de la
la France
France en
en forcant
N apoléon d'abdiquer
d' abdiquer;;
déjà le
forcant Napoléon
fois.» Ney was
vous Ie
natuurlijk weer
weer gevoelig
was natuurlijk
le serez deux fois.»
voor
deze vleierij,
vleierij, voelde
voelde nog
nog absoluut
absoluut niet
niet hoe
hoe moeilijk
moeilijk het
het
voor deze
optetetreden
tredenenenvertelde
verteldeden
denmajoor
majoor
zou
zijn tegen
tegen Napoleon
Napoleon op
zou zijn
de La
La Génétière zijn
gesprek met
met Boulouze en
voegde er aan
zijn gesprek
en voegde
toe:
«Si je
je pouvais faire triompher Ie
le roi, je serais Ie
toe : «Si
le libérateur
1
de
la
patrie.»
de la patrie.» 1
kwam hij
hij bij
bij het
hetherlezen
herlezender
derproclamatie
proclamatie van
van Napoleon
Napoleon
Toch kwam
onder
den indruk,
indruk, uitte zich
daardoor op
op zeer
zeerafkeurende
afkeurende
zich daardoor
onder den
wijze
over den
den graaf
graaf van
van Artois
Artois en
enover
overden
denkoning,
koning,die
diehem
hem
wijze over
vrouwen
hem nu
nu geheel
geheel
zijn vrouw
beleedigd hadden zoowel als
als zijn
en hem
dat
en
al zonder
zonder troepen
troepen lieten
lieten zitten.
besprak hij
hij dat
en al
ziften. Daarbij
Daarbij besprak
Napoleon hem
hem wel
welnooit
nooitzijn
zijngedrag
gedragteteFontainebleau
F ontainebleau zou
zou
Napoleon
bien me
me faire
faire coup
er la tête
vergeven:: «11
«Il pourrait bien
couper
téte avant
vergeven
avant six
2
mois.»
mois.» 2
nog vol
volijver
ijverom
omNapoleon
Napoleontetebestrijden,
bestrijden,
hij nog
Toch blijft hij
en schrijft nog
laat
daartoe 13 Maart
Maart nog ammunitie komen
laat daartoe
komen en
aan Suchet:
«J'espère que
nous verrons la
fin de
de cette
folIe
Suchet : «J'espère
que nous
la fin
cefte folle
entreprise.» 3
Over
de mogelijkheid
mogelijkheid dat
dat dedesoldaten
soldatenniet
nietzullen
zullenwillen
willen
Over de
vechten, zegt
zegt hij:
premier soldat qui
qui bouge, je lui
lui passe
passe
vechten,
hij : «Le
«Le premier
du corps.»
corps.»
mop sabre
sabre au
au travers
travers du
mop
Zelfs
het feit
feit dat
datzijn
zijnlegermacht
legermacht zooveel kleiner
dan die
Zelfs het
kleiner is dan
van Napoleon,
Napoleon, ontmoedigt
ontmoedigt hem
hem niet
van
niet :: Tot Bourmont zegt hij;
hij :
plus petit
petit nombre,
mais nous le
Ie frotterons.»
en plus
nombre, mais
«Nous serons en
frofterons.»
Dat isis nu
nuwel
welde
degrootste
grootstedwaasheid
dwaasheid die
die hij
hij ooit
ooit kon
kon zeggen.
deed hier
hier wat
wat de
de Franschen noemen
noemen «se
griser de
de ses
ses
«se griser
Ney deed
Zoo iemand.
wist toch
toch Ney
N ey wel
dat
propres paroles.»
paroles.» Zoo
iemand, dan
dan wist
propres
wel dat
Napoleon met
met een
een kleinere
kleinere legermacht
legermacht door
door wien ook niet
niet
Napoleon
te verslaan
was.
verslaan was.
van die
die gunstige
gunstigevoorspelling
voorspellingniet
nietveel,
veel,
Bourmont geloofde
geloofde van
op de
detrouw
trouwder
dersoldaten
soldatenzoo
zooweinig
weinigteterekenen
rekenen
te meer
meer daar
daar op
te
viel. Toen
Toen zeide Ney
Ney:: «Je
«Jeprendrai
prendraiun
unfusil,
fusil,jejetirerai
tirerai Ie
premit!r
viel.
le premier
tout le
Ie monde
monde marchera.»
coup, et tout
coup,
1.
Ney. Dépositions
Dépositions de
deBoulouze
BoulouzeetetdedeLaLaGénétière.
Génétière.
de Ney.
1. Procès de
Ney. Dépositions
Dépositionsde
deVaulchier,
Vaulchier, de
deBourmant
Bourmant etetde
deSaurgans.
Saurgans.
de Ney.
2. Procès de
3. Ney àA Suchet.
13 mars.
mars. Arch.
Arch. Guerre.
Guerre.
Suchet. 13
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N
u krijgt
krijgt Ney
N eyechter
echterook
ookvan
vananderen,
anderen,zoo
zoovan
vanden
denprefect
prefect
Nu
van
Bourg, den
den Raad
Raad Napoleon
Napoleonniet
nietaan
aantetevallen
vallenmaar
maarterug
terug
van Bourg,
Danbespreekt
bespreekt
te
trekken en zich
zich met
met Masséna
Masséna tetevereenigen.
vereenigen. Dan
te trekken
Ney
N
ey voor
voor het
heteerst
eerstdedemogelijkheid
mogelijkheid van
van zich
zich bij
bij Napoleon
Napoleon
aan
sluiten als
alsCappelle,
Cappelle, genoemde
genoemde prefect,
prefect, hem
hem zegt
zegt dat
dat
aan te sluiten
hij
ook naar
naar Chambéry
Chambéry kan
kan gaan
gaan om
om zich
zich met
met de
deZwitsers
Zwitsers
hij ook
Ie pied
pied en
enFrance,
France,
te
vereenigen. 0:Si
«Si les
les &rangers
étrangers mettaient
mettaient le
te vereenigen.
ce serait
Francais
déclareraient
ce
serait alors
alors que
que tous
touslesles
Francaisse se
déclareraient pour
pour
Buonaparte.» '1
In
den nacht
nacht van
van 13,14
13.14Maart
Maart ontvangt
ontvangt Ney
Neyverschillende
verschillende
In den
officieren van
waarvan een
een hem
hem een
eenbrief
briefvan
vanBertrand
Bertrand
van Napoleon,
Napoleon, waarvan
overhandigt.
Ney
N
ey verneemt
Napoleon uit
uit Elba
Elba terug
terug kwam
kwam in
in
verneemt toen
toen dat
dat Napoleon
overleg
met den
den Oostenrijkschen
Oostenrijkschen generaal
en met
met goed,
goedoverleg met
generaalKöhler
Kaler en
vinden
der Engelschen,
Engelschen, zoodat
zoodat de
deeenige
eenigeeventueele
eventueelevijand
vijand
vinden der
dus niet,
niet, wel
wel
Pruisen
zijn. Gevaar
Gevaar voor
voor oorlog
oorlog bestond
bestond dus
Pruisen zou
zou zijn.
gevaar voor
voor burgeroorlog
als Ney
bood.
gevaar
burgeroorlog als
N ey weerstand
weerstand bood.
Daarbij
hij dat
dat de
detoestand
toestand meer
meer en
enmeer
meer onhoud,
onhoud.
Daarbij hoort
hoort hij
baar
wordt.
Generaal
Heudelet
moet
vluchten
naar
Chatillon.
baar wordt. Generaal Heudelet moet vluchten naar Chatillon.
Generaal
en de
deprefect
prefectvan
vanSàone,et,Loire
Sàone.et.Loirehebben
hebben
Generaal Rouelle
Rouelle en
Chalons.sur.Sàone moeten
moeten ontvluchten
ontvluchten wegens
wegenseen
eenopstand
opstandten
ten
Chalons,sur,Sàone
gunste
gunste van
van Napoleon.
Napoleon.
bedenkt hij,
hij, dat
dat evenmin
evenmin als
als hij
hijzelf
zelfMacdonald
Macdonald en
en de
de
Dan bedenkt
graaf
hebbenuitgericht.
uitgericht.
graaf van
van Artois
Artois iets
iets hebben
Blacas schreef
schreefaan
aan Talleyrand
T alleyrand:: aoutes
«T outesleslesremontrances
remontrances
De Blacas
du duc
duc de
deTarente
T arentefurent
furentvaines,
vaines, etetalors
alorscomme
comme depuis
depuis les
les
du
pour résister
résister au
au torrent
torrent ne
nefirent
Brent que
que leIe
forces rassemblées
rassemblées pour
forces
grossir et en
en alimenter
alimenter la
la violence.»
violence.» Zoo was
was het
het ook
ookinder,
indergrossir
daad en
en niet
niet ten
ten onrechte
onrechte zeide
zeide Ney
N eytot
totBaron
BaronCappelle,
Cappelle, die
die
daad
hem zijn
zijn gebrek
gebrek aan
aan energie
energie verweet
verweet:: 0:Monsieur,
«Monsieur, l'l'eau
eau de la
la
hem
mer ne s'arrête
s'arrête pas
pas avec
avec la
la main.»
main.» 22
mer
brief van
vanNapoleon,
Napoleon,dien
dienNey
N eytegelijk
tegelijkmet
metdien
dienvan
van
De brief
Bertrand ontving,
echter den
den doorslag.
doorslag. Die
Diebrief
briefluidde
luidde:
Bertrand
ontving, gaf echter
:
«Mon cousin,
major général
général vous
vous éxpédie
éxpédiel'ordre
l' ordre de
de
c<Mon
cousin, mon
mon major
marche. Je
doute pas
pasqu'au
qu'aumOment
moment oil
ou vous
vousaurez
aurezappris
appris
marche.
Je ne doute
mon
arrivée
à
Lyon,
vous
n'ayez
fait
reprendre
vos
troupes
mon arrivée A Lyon, vous n'ayez fait reprendre vos troupes
Ie drapeau
drapeau tricolore.
tricolore. Exécutez
Exécutez les
les ordres
ordresde
deBertrand
Bertrandetetvenez
venez
le
1. Procès
Procès de Ney.
Ney. Déposition
Dépositionde
deCapelle.
Capelle.
2.
2. Procès
Procès de
de Ney.
Ney.Déposition
DépositiondedeCappelle.
Cappelle.Welschinger.
Welsehinger.LeLeMaréchal
MaréchalNey.
Ney.Procès
Procès
de Ney.
Ney.Dépositions
DépositionsdedeHeudelet,
Heudelet,Saint
SaintAmour,
Amour,dedeBourmont,
Bourmont,Vaulchier.
Vaulchier.
de

250

HET
PROCES VAN NEY.
HET PROCES

me rejoindre
rejoindre à Chalon.
Chalon. Je
Je vous
vousrecevrai
recevrai comme
comme leIelendemain
lendemain
me
de la
la bataille
bataille de
de lalaMoskowa.»
Moskowa.»22
De vijanden
vijanden van
van Ney
N eyzeiden
zeidendat
datdeze
dezebrief
briefhem
hemdaarom
daarom
overhaalde, omdat
daaruit bleek
bleek dat hij
hij van
van Napoleon
Napoleon geen
geen
overhaalde,
omdat daaruit
vijandschap wegens
zijn houding
houding teteFontainebleau
Fontainebleauhad
hadtetevent
vervijandschap
wegens zijn
wachten.
echter laster.
laster. Ney
Neybeschouwde
beschouwde inderdaad
inderdaad de
de
wachten. Dit isis echter
zaak
der Bourbons
Bourbons als
als verloren,
verloren, en
enwilde
wildeniet
nietoorzaak
oorzaak zijn
zijn
zaak der
Ney;
Procès
van een
een onnuften
onnutten burgeroorlog.
burgeroorlog. (Interrogatoire
(Interrogatoire de
de Ney
; Procès
de
Ney.)
de Ney.)
alleen toch
tochversterkten
versterkten dedebrieven
brievenenenberichten
berichten van
van
Niet alleen
Napoleon hem
hem in
in die
diemeening,
meening,doch
dochook
ookdede
royalistische,
Napoleon
royalistische,
zeer
ongunstige berichten
berichten van
van den
denmajoor
majoor de
deLa
LaGénétière,
Génétière,
zeer ongunstige
den
den Hertog
Hertog de
de Maillé,
Maillé, den
denkolonel
kolonel de
de Saintamour
Saint-Amouren
envan
van
de verschillende
verschillende prefecten.
prefecten.
karakter van
N ey was,
was,zoo
zoohandelde
handeldehij
hij ook
ooknu.
nu.
het karakter
van Ney
Zooals het
Hij had
had kalm
kalm den
den loop
loopder
derdingen
dingenkunnen
kunnenafwachten,
afwachten,waar
waar$
Hij
door hij
hij zich,
zich, zonder
zonder zich
zichtetecompromitteeren,
compromitteeren, bij
bij Napoleon
Napoleon
door
had kunnen
kunnen aansluiten
aansluiten; ; doch
N ey teteridderlijk
ridderlijk
had
doch daarvoor
daarvoor was
was Ney
te ondoordacht.
ondoordacht.
en te
hij de
de Bourmont
Bourmont en
en Lecourbe
Lecourbe mede
mede dat
dat
deelt hij
Onmiddelijk deelt
de Bourbons
Bourbons verloren
verloren zijn
zijn en
en men
men zich
zich dus
dusmet
metNapoleon
Napoleon
de
moet vereenigen.
vereenigen. Bourmont
Bourmont zegt
veel, Lecourbe
Lecourbe wel.
wel. Hij
Hij
moet
zegt niet veel,
zegt
dat de
deKoning
Koningaltijd
altijdgoed
goedvoor
voorhem
hemwas,
was,daarentegen
daarentegen
zegt dat
Napoleon niet.
niet. ci:Puis
«Puis je
au service
service du
du roi
roietetvoyez
voyezvous,
vous,
Napoleon
je suis
suis au
Ie
máréchal,
moi
j'ai
de
l'honneur.»
3
monsieur
monsieur le máréchal, moi j'ai de l'honneur.»
Ney, nu kwaad
kwaad geworden,
geworden, zegt
zegt heftig
heftig welke
welkegrieven
grievenhij
hij tegen
tegen
de
Bourbons heeft
heeft enenwelke
welkeproclamatie
proclamatiehij
hij de
detroepen
troepen zal
zal
de Bourbons
voorlezen.
Lecourbe en
de Bourmont
Bourmont hoorden
hoordendie
dieaan
aanen
ende
de Bourmont
Bourmont
en de
zij
riep nu
nu de
desoldaten
soldatenbijeen
bijeenop
opdedePlace
Placed'Armes,
d'Armes,waarna
waarna zij
riep
beiden Ney
N ey vergezelden,
vergezelden, wetende
wetende wat
wat Ney
N ey ging
ging doen.
doen.
beiden
De soldaten
soldatenbegrepen
begrependat
datererwat
watbijzonders
bijzondersmoest
moestgebeuren,
gebeuren,
en
hun houding
houding was
was zoo
zooernstig
ernstigdat
dateen
eender
derooggetuigen
ooggetuigen
en hun
de ces
cesjourneés
journeésde
de
verklaarde: : «Je
verklaarde
c<Jepressentais
pressentaisIele retour
retour d'une
d'une de
ouleslesofficiers
officiersfurent
furentvictimes
victimesdedeleur
leursoldats.»
soldats.» 4
Révolution oil
la Révolution
Zeer wel mogelijk
mogelijk ware
ware ook
ookiets
ietsdergelijks
dergelijksvoorgevallen
voorgevallenals
als
Zeer
N ey toen
toen de
de soldaten
soldaten had
had toegesproken
toegesproken om
om tegen
tegen Napoleon
Napoleon
Ney
strijden.
te strijden.
\. Correspondance de Napoléon. Dossier
1.
Dossier de Ney.
2. Procès
Dépositions de Lecourbe de Vaulchier, et
de Cappelle.
et de
Procés de Ney. Dépositions
Déposition du
colon el de
de Préchamp. Procés
Procès de Ney. Déposition
Déposition
3. Procès
Procés de Ney. Déposition
du colonel
Barante. Souvenirs.
de Bourmont. Barante.
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Ney
N
ey las
nu met
met getrokken
getrokken degen
degen zijn
zijnproclamatie
proclamatie voor.
voor.
las nu
Bourbons
«Officiers,
soldats, la
la cause
cause des
desBourbons
«Officiers, sous-officiers
sous,officiers et soldats,
est àjamais
est
jamaisperdue.»
perdue.»
Een
algemeen Wive
«Vive l'empereur»
l'empereur» toonde
toonde hoe
hoe de
de geest
geestvan
van
Een algemeen
het
legertje van
van Ney
Ney eigenlijk
eigenlijk was,
was, en
enhoe
hoeweinig
weinighij
hijer
ermede
mede
het legertje
tegen Napoleon
tegen
Napoleon had
had kunnen
kunnenuitrichten.
uitrichten.
que lalanation
nationfranqaise
française aaadoptée,
adoptée,
«La
dynastie lègitime,
lègitime, que
«La dynastie
va
remonter sur
tróne. Cest
l'empereur Napoleon,
Napoleon,notre
notre
va remonter
sur Ie
le trickle.
C'estàl'empereur
souverain,
appartient seul
de règner
règner sur
sur notre
notre beau
beau
souverain, qu'il
qu'il appartient
seul de
pays.
Que lalanoblesse
noblessedes
desBourbons
Bourbonsprenne
prenneparti
partide
des'expatrier
s' expatrier
pays. Que
à vivre
vivre au
au milieu
milieu de
de nous,
nous, que
que
encore
encoreou
ouqu'elle
qu'elleconsente
consente
nous
importe ?? La
cause sacrée
sacrée de la
la liberté
liberté etetde
denotre
notreind&
indénous importe
La cause
pendance
ne souffrira
pendance ne
souffrira plus
plus de
de leur
leur funeste
funeste influence.
influence. Ils
lIs ont
ont
voulu
avilir notre
se sont
sonttrompés.
trompés.
voulu avilir
notre gloire
gloire militaire,
militaire, mais
mais ils
ils se
Cette gloire
Cette
gloire est
est leIe fruit
fruitde
detrop
tropnobles
noblestravaux
travauxpour
pourque
quenous
nous
puissions
puissions jamais
jamais en pèrdre
pèrdre le
Ie souvenir.
souvenir.
<<Soldats II les temps
sont plus
plusoil
OÛl'on
I'ongouvemait
gouvernait les
les peu,
peu«Soldats
temps ne
ne sont
triomphe enfin,
enfin, etet
pIes en
en étouffant
étouffant leurs
leurs droits.
droits.La
Laliberté
libertétriomphe
ples
N apoléon, notre
notre auguste
auguste Empereur,
Empereur, va l'affermir
l' affermir àjamais.
jamais. Que
Que
Napoléon,
clésormaiscette
cettecause
causesisi belle
belle soit
désormais
soit la
la nótre
celle de
de tous
tous
neitre et
et celle
les Francais!
Francais ! Que
les braves
braves que
que j'ai
j'ai l'honneur
l'honneur de
de com,
com$
les
Que tous les
mander
se pénètrent
mander se
pénètrent de cette
cette grande
grande véritè!
véritè 1
sou vent menés
menés la
à la
victoire.Maintenant,
Maintenant,
«Soldats, je vois
vois ai
ai souvent
victoire.
veux vous
vous conduire
conduire cette
à cettephalange
phalangeimmortelle
immortelle que
que rem,
I'emje veux
Paris et
et qui
qui y sera
de
pereur
Napoléon conduit
conduità Paris
pereur Napoléon
sera sous
sous peu de
jours, et
notre espérance
espérance et
jamais
jours,
et là notre
et notre
notre bonheur
bonheurseront
serontàjamais
Vivel'Empereur
I'Empereur!»
I» '•I.
réalisés. Vive
réalisés.
N ey zeide
zeide bij
bij zijn proces dat
dat deze
deze proclamatie
proclamatie hem
hem gezonden
gezonden
Ney
werd door
door Napoleon
Napoleon vandaar
vandaar dat
dat hij
hij sprak
sprak van
van «la»
«la» en
en niet
niet
werd
«ma proclamation»
proclamation» 2.
van «ma
Berryer 3 beweerde
beweerde dit
zijn pleidooi
pleidooi:: «Qui
«Qui aa pu
pu de
de
dit ook
ook in zijn
bonne foi
foi lui
luiattribuer
attribuerun
unmoment
momentcette
cetteproclamation
proclamation qu'il
qu'il
bonne
avait recue
Ie style
style seul
seul ne
ne décèle
décèle que
que
avait
recue toute
toute redigée,
redigée, et
et dont
dont le
l'extravagant auteur?»
auteur?»
trop l'extravagant
Inderdaad isis de
stijl er
er van
van goed
goed genoeg
genoegom
om van
van Napoleon
Napoleon
Inderdaad
de stijl
afkomstig te zijn,
zijn, doch
doch van
van afafhet
hetoogenblik
oogenblik dat
dat Ney
Neyde
depro,
proafkomstig
clamatie
teekende
en
voorlas,
deed
het
er
niet
meer
toe
wie
clamatie teekende en voorlas, deed het er niet meer toe wie
1. Procés
Procès de Ney.
Ney. Déposition
Déposition du
dumajor
major de
de La
La Génétiére.
Génétière. L'ile
L'i!e d'Elbe
d'Elbe et
et les
les Cent
Cent
Jours. Verronnais.
Ney. Rouval.
Rouval. Vie
Vie du
duMaréchal
Maréchal Ney.
Ney.
Jours.
Verronnais.Vie
Vie militaire
militairede
de Michel
Michel Ney.
de Ney.
Ney. Thiers.
Thiers. Histoire
Histoire du
du
Niessen. Marschall
Marschall Ney,
ein Lebensbild.
Lebensbild. Mémoires
Mémoires de
Niessen.
Ney, ein
et de
del'Empire.
I'Empire.
Consulat et
2. Procés
Procès de Ney.
Ney. Interrogatoire
Interrogatoire par
par le
Ie préfet
préfet de
de police
police Decazes.
Decazes.
3. Berryer.
Berryer. Exposé justificatif
justificatif pour
pour le
Ie Maréchal
Maréchal Ney.
Ney.
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stelde, daar
daar Ney
N ey daardoor
daardoor de
de geheele
geheele verantwoordelijkheid
verantwoordelijkheid
ze stelde,
zich nam.
nam.
op zich
geestdrift, die
die op
ophet
hetlezen
lezen
dezer
proclamatievolgde,
volgde,
De geestdrift,
dezer
proclamatie
om~
algemeen;; vooral Ney
N ey zelf scheen
scheen zeer
zeer verheugd
verheugd en
en om,
was algemeen
verscheidene officieren. i.1. De eenige, die in
in dat
dat oogen,
oogen.
helsde verscheidene
blik den
den Koning
Koning trouw
was de
de kolonel
kolonel Dubalen. Te
blik
trouw bleef
bleef was
midden van
van de
de algemeene geestdrift,
geestdrift, sprak
sprak hij
hij Ney
N ey aan
aan met
met
midden
Ie maréchal, mes sérments au roi ne
woorden:: ((Monsieur
«Monsieur le
de woorden
de cause.
permettent pas
pas de changer
changer de
cause. Je
Je vous donne
donne ma
ma
me permeftent
antwoordde:: aje
«Je ne l'accepte pas, mais vous
démission.» Ney antwoordde
&mission.»
het vertrek
vertrek van
van den
den Koning
Koning
libre de
de vous retirer.»
retirer.» 2. Na het
êtes libre
achtte
Dubalen
zich
van
zijn
eed
ontslagen,
kwam
weer
bij
achfte
zich van zijn eed ontslagen, kwam weer bij
zijn regiment
regiment terug
terug en sneuvelde
sneuvelde tete Ligny.
zijn
avond gaf
gaf Ney
N ey verscheidene zijner
zijner officieren
Den zelfden avond
maar was onder het
het algemeene vreugdebetoon
vreugdebetoon somber.
somber.
een diner, maar
Reeds toen
toen had
had hij
hij berouw
berouw over
over hetgeen
hetgeen hij
hij gedaan
gedaan had.
had.
Reeds
vertrok Ney
N ey ingevolge de
de van
van Bertrand
Bertrand
Den volgenden dag vertrok
ontmoette Napoleon te
te Auxerre.
Auxerre. Napoleon
Napoleon
ontvangen orders en ontmoefte
het pijnlijks van
van die ontmoeting
ontmoeting weg te
te nemen,
nemen, door
door de
de
wist het
woorden:: cEmbrassez,moi,
«Embrassez.moi, non cher
cher maréchal. Je
vriendelijke woorden
revoir et je
je n'ai
n'ai besoin ni d'explications
suis heureux de vous revoir
de justification.»
justification.» 3.3.
ni de
W el zeide
N ey:: aje
«Je vous
vous aime
aime Sire, mais la patrie avant
zeide Ney
Wel
tout!»
maakte eenige opmerkingen
niet meer
meer
opmerkingen over
over het
het niet
tout
I» en maakte
aan veroveringen, maar
maakte daar
daar spoedig
maar Napoleon maakte
denken aan
een
einde aan
aan door
doorhem
hemteteondervragen
ondervragen over
over den
den geest
geest der
der
een einde
troepen
der bevolking.
bevolking.
troepen en der
sten Maart kwam
Den 23
N ey te Parijs
Parijs aan
aan en
en kreeg
kreeg toen
toen de
de
kwam Ney
23sten
departementen
inspec,
opdracht
de
noordelijke
en
oostelijke
departementen
te
inspec_
opdracht
noordelijke en oostelijke
teeren en
hier na
na te gaan
gaan hoe
hoe de
de algemeene opinie was.
was. 44
en hier
N ey deed
dit zeer
zeertot
tottevredenheid
tevredenheidvan
vanNapoleon,
Napoleon,maar
maar
deed dit
Ney
tot zijn
zijn eigen
eigen ongeluk
ongeluk weder
weder zoo
zoodwaas
dwaaszich
zichuiterst
uiterst
was
was tot
ongunstig
de Bourbons
Bourbons uit
uit tetelaten
laten tegen
tegen ieder
ieder die
die er
er
ongunstig over
over de
famille
naar
Zoo zeide hij o.a.:
«C'est une
une familie
o.a. : ((C'est
naar luisteren
luisteren wilde.
wilde. Zoo
que ces
ces canailles
canailles de
de Bourbons
Bourbons et
et
pourrie.»
faut que
ook : «11
41 faut
pourrie.» 55 en ook:
cette
läche noblesse aillent encore passer une vingtaine d'années
d'années
cefte lache
en Angleterre.» 6
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
5.
5.
6.
6.

Procès de
Ney. Dépositions
DépositionsdedeBourmont,
Bounnont,Vaulchier,
Vaulchier, Gay,
Gay,Beauregard.
Beauregard.
de Ney.
Procès de
Ney. Dépositions
Dépositions de
deBourmont
Bourmont et
et de
deLa
LaGénétière.
Génétière.
de Ney.
Fleury
Chaboulon. Mémoires.
Mémoires.
Fleury de
de Chaboulon.
Correspondance de
Napoleon. Ney
Ney iàDavout
Davout2323mars.
mars.Arch.
Arch.Guerre.
Guerre.
de Napoleon.
Procès de
Ney. Depositions
Dépositions de
de Grison,
Grison, de
de Casse.
Casse.
de Ney.
Procès
Ney. Déposition
Déposition du
du juge
juge de
depaix
paixd'Auxonne.
d'Auxonne.
Prods de Ney.
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den April
15den
Het zelfde
zelfde gemis
gemisaan
aantact
tacttoonde
toondehij,
hij,toen
toenhij
hijden
den 15
met
Napoleon ging
gingspreken
spreken over
over zijn
zijn uitlating
uitlating van
van de
de«cage
«cage
met Napoleon
de fer,» en
hij Napoleon
Napoleon wijs
wijs maken
maken wilde
wildedat
dathij
hijtoen
toenreeds
reeds
en hij
besloten
zijde van
van Napoleon
Napoleon tetekiezen
kiezen en
en die
die uit.
besloten was
was de zijde
uit,
drukking
bezigde om
om beter
beter zijn
zijn plannen
plannen te
te
drukking toen
toen slechts
slechts bezigde
1
bedekken.
Het gevolg
Het
gevolg was
was dat
dat Ney door niemand
niemand gewaardeerd
gewaardeerd werd.
werd.
De Bonapartisten keurden
af dat
dat hij zich
laat voor
voor
keurden het
het af
zich zoo laat
La Bédoyère
Napoleon
verklaarde, veel
veellater
laterdan
dande
dedappere
dapperede
deLa
Napoleon verklaarde,
Bédoyére
en anderen.
en
anderen. Dat
Dat de
deBourbons
Bourbons hem
hem haatten na
zijn beloften,
beloften,
na zijn
gevolgd
door zijn
zijn overloop
en naar
en zijn
zijn scherpe
scherpe
gevolgd door
naar Napoleon en
overloopen
uitlatingen
tegen het vorstenhuis
uitlatingen tegen
vorstenhuis sprak
sprak van
van zelf.
zelf.
Doch
ook de
de Bonapartisten vertrouwden
zoo
Doch ook
vertrouwden hem
hem weinig,
weinig, zoo
zelfs dat
dat Napoleon
Napoleonvoor
voorhem
hemgewaarschuwd
gewaarschuwd werd.
werd. Men
Menschreef
schreef
Napoleon
dat als
als men
men N
ey een legerafdeeling
faut
Napoleon dat
Ney
legerafdeeling gaf: «il
ail faut
lui donner
un état,major
état.major dont
on soit
soit sun»
sur.» 2
donner un
dont on
Door die
die slechte
slechte ontvangst
ontvangst overal,
overal, werd
werd Ney
N ey nog meer
meer
Door
ontmoedigd
verliet hij
hij Parijs
Parijs om
om zich
zich af
af te
te zonderen op
ontmoedigd en
en verliet
zijn buiten
zijn
buiten des
des Coudreaux.
Toen hij
hij 2 Juni,
tot Pair
Pair benoemd te zijn, te Parijs
Parijs terug
terug
Juni, na tot
Napoleon tot
tot hem
hem:: aJe
«Je vous
vous croyais
croyais émigré».
kwam, zeide Napoleon
Ney:: araurais
«J'aurais dû le
Ie faire
faire plus
plus VA.»
tot.»
Ontevreden antwoordde
antwoordde Ney
den Juni toen
toen hij
hij weder
weder op
op de
de Tuillerieen
T uillerieen
T oen zoo
zoo min
min als
als den 11
Toen
llden
kwam was
was er
er sprake
sprake van
van hem
hem een
een commando
commando tetegeven
gevenininhet
het
kwam
leger. 3
actieve leger.
Maar ter
ter elfder
elfder ure
ure begreep
begreep Napoleon
Napoleon dat
dathij
hij toch
toch den
den
Maar
maarschalk van Frankrijk
Frankrijk in die
diegevaarlijke
gevaarlijke dagen
dagenniet
niet
besten maarschalk
ongebruikt mocht
mocht laten
laten wegens
wegenszijn
zijnweinig
weinigtactvol
tactvolgepraat.
gepraat.
ongebruikt
Daarom schreef
schreef hij
hij den
den minister
minister van
van oorlog
oorlog:: «Faites
«Faites appeler
appeler
Daarom
le
Ie maréchal
maréchal Ney;
dites lui que,
que, s'il veut se trouver aux premié,
premiè.
Ney ; dites
res batailles, il
il se
se soit
soit rendu le
Ie 14
Avesnes, oil
oû sera
sera mon
mon
14 àAvesnes,
quartier.général. 4
quartier,général.
den Juni het
Ney deed
deed dit en
en ontving
ontving den
den 15
het bevel
bevelover
overhet
het
15den
eerste
eerste en tweede
tweede legercorps.
legercorps. 55
Op verzoek
verzoek van
van Ney
N ey had
had ook
ook Bourmont een aanstelling
aanstelling
in
Ook Gérard had
had voor
voor hem
hem gepleit,
gepleit,
in het
het leger
leger gekregen.
gekregen. Ook
doch ook
ook na
na het
hetbevel
bevelvan
vanNapoleon
Napoleonwas
was Davout er niet
doch

1.
2.
3.
4.
5.

Napoleon. L'ile
L'i!e d'Elbe
d'Elbe et
et les
les Cent
CentJours.
Jours.
Napoleon.
Lettres
Lettres àl'Empereur.
l'Empereur. Archives nationales.
nationales.
Peyrusse. Mémorial.
Mémorial.
Correspondance
Correspondance de Napoléon.
Napoléon.
Souvenirs manuscrits
manuscrits de Davout.
Davout.
Souvenirs
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voor iemand
voor
iemand als
als Bourmont te
vertrouwen. Napoleon
Napoleon zeide
te vertrouwen.
toen 0:Gerard
«Gerard répond de Bourmont sur sa tête», waarop Davout
antwoordde : c<Gérard
antwoordde:
«Gérard aa tort,
tort, moi je
ne réponds de personne,
je ne
je ne
réponds
ne
que
que de moi.» 1
Die Bourmont, de voornaamste getuige
tegen Ney, liep
getuige tegen
liep in
oorlogstijd
bij het
het begin
begin van
van den
denveldtocht
veldtochtnaar
naar den
denvijand
vijand
oorlogstijd bij
over
verraadde de plannen
plannen van
van Napoleon. Blücher
over en verraadde
Bliicher ontving
den verrader
den
verrader zeer
zeer slecht,
slecht, en
en zeide toen
men hem
hem er op
op wees
wees
toen men
dat dit
dat
dit individu
individu een
een witte cocarde
cocarde droeg
droeg:
«Einerlei was
das
: 0:Einerlei
was das
ein Zeichen
Volk far
für ein
Zeichen ansteckt
anstecktJI Hundsfott
bleibt Hundsfottl»
Hundsfott!»
Hundsfoft bleibt
Ney
De soldaten
soldaten zagen
zagen N
ey met
vreugde komen.
komen. Toen
Toen hij
hij hun
hun
met vreugde
voorbijreed om
om het
voorbijreed
het hoofdkwartier
hoofdkwartier te
te bereiken
bereiken riepen
riepenzij
zij : «Ca
eCa
va marcher
marcher J1 voilà Ie
le rougeaud.» 2
Wij allen
allen weten
weten hoe
hoe groot
groot zoowel de fouten
fouten als
als de
de dapper,
dapperNey
en Quatre.Bras.
waren bij
bij Waterloo
Waterloo en
heid van N
ey waren
Quatre,Bras. Welschinger
Welschinger 33
zegt:
«A l'aftaque
l'attaque de
la Haye.Sainte,
zegt : 0:A
de la
Haye,Sainte, il accomplit des mer~
mer,
4
o:Sa bravoure
«Sa
sans pareille semblait, dans
bravoure sans
veilles», en Thiers 4:
cette
cefte journée, portée au delà des forces ordinaires de l'humanité.»
Zijn
fouten zoowel als
zijn buitengewone
buitengewone dapperheid
dapperheid in die
Zijn fouten
als zijn
dagen werden
zijn ontevredenheid
ontevredenheid met
met zich
zich
dagen
werden veroorzaakt
veroorzaakt door zijn
zelf.
Hij miste
miste zelfvertrouwen
zelfvertrouwen en
en zocht
zocht daarbij
daarbij den
den dood.
dood.
zelf. Hij
hij daardoor
daardoor een
eensteentje
steentje bijdroeg
bijdroeg tot
tot het
hetverlies
verlies van
van
Dat hij
slag van
van Waterloo,
W'aterloo, heeft
heeftniemand
niemand hem
hem ten
ten kwade geduid,
den slag
al erkende
erkende men
men ook
ook die
die fouten.
hij in de
de
al
fouten. 55 Erger
Erger was
was wat
wat hij
Pairs deed.
deed. Toen
Toen Carnot na den slag van
Kamer
der Pairs
Kamer der
van Waterloo
Waterloo
een geruststellende
geruststellende verklaring
verklaring van
van Davout voorlas,
riep Ney
een
voorlas, riep
uit:: aCela
«Cela n'est
n'est pas.
pas. La
La nouvelle
nouvelle que
que vient
vi ent de lire
lire Monsieur
Monsieur
uit
Ie ministre
ministre de
de l'interieur est fausse,
fausse, fausse
fausse dans
dans touts
touts les rap.
le
rap,
vainqueur
sur tous les points.
points. On
On ose
ose nous
ports. L'ennemi est
no us reste encore
encore 60000 hommes
hommes sur
la frontiére.
frontière.
sur la
dire qu'il nous
C' est tout
tout au
au plus
plus si le
Ie maréchal Grouchy aa
La fait
fait est
est faux.
faux. C'est
La
rallier de 10
15000hommes
hommes et l'on a été baftu
battu trop à
10 à15000
pu rallier
pour qu'iJs
resister. Ce
que je
je vous dis
Ce que
gulls soient en état de resister.
plat pour
:

Ollech. Geschichte
Geschichte des
des Feldzuges von 1815. Les
Les Cent Jours
Jours en
en Belgique
Belgique
1. von 011ech.
émigré. Hooper.
Hooper. Waterloo.
Waterloo. Siborne.
Sibome. History
I-listory of the
the war
war in
in 1815.
1815. Clouet.
par un émigré.
Quelques
Quelques mots
mots sur
sur la conduite
conduite du
du comte de Bourmont.
Heumès. Relation
Relation de la
la campagne
campagne de
de 1813.
2. Heumés.
Welschinger. Le Maréchal
Maréchal Ney.
Ney.
3. Welschinger.
Thiers. Histoire
Histoire du Consulat
Consulat et de
de l'Empire.
l'Empire.
4. Thiers.
Déclin et chute
chute de
de Napoléon.
5. Wolseley. Déclin
Ropes
Ropes The
The campaign
campaign of
ofWaterloo.
Waterloo.
Mémoires pour servir
serv ir àl'histoire
l'histoire en 1815.
1815.
Napoléon. Mémoires
Krieg in
in Jahre 1815.
1815.
Plotho. Der Krieg
Campagne de 1815.
1815.
Gourgaud. Campagne
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est
la vérité la
plus positive,
positive, la
la vérité claire
Ie jour.
jour.
la plus
est la
claire comme
comme le
Ce que
que ron
de la
la position
position du
du duc
duc de
de Dalmatie est faux.
l'on dit
dit de
Il n'a pas étè possible
possible de rallier
rallier un
un seul
seul homme
homme de la
la garde.
garde.
Dans
six ou sept jours
jours l'
ennemi peut être dans
sein de la
la
l'ennemi
Dans six
dans Ie
le sein
plus d'autre
capitaIe.
capitale. Il n'y aa plus
d'autre moyen de sauver la patrie que
d'
ouvrir des négociations.» 1
d'ouvrir
Deze onzinnige
onzinnige en
enonwaardige
onwaardigeverklaring
verklaring deed
deed Ney
N ey veel
kwaad.
In de
de Kamer
Kamer zelf
zelf was
was het
hetniemand
niemand minder
minder dan
dande
dedappere
dappere
In
N ey verrader
verrader noemde.
La Bédoyère die Ney
feitelijk was
was de
de algemeene opinie toen
toen zoo. «Le
«Le Maré~
Doch feitelijk
Maré,
chal
Ney
est
venu
nous
ravir
jusqu'
à
I'espérance.
Il
est
jugé,
chal
ravir jusqu' l'espérance.
couvert
son nom
nom ira
ira grossir la
la liste
liste des
des
couvert du mépris public,
public, et
et son
traîtres»
traitres» schreef Corménin. 2
«Ce discours désespérant St
ey de
fit universellement accuser N
aCe
Ney
trahir une
troisième fois.»
fois.» 3
trahir
une troisième
I'accusa de trahison. Tout
Tout le
Ie monde
monde le
Ie bUma
«Le peuple
peuple l'accusa
blama
d'avoir sonné
sonné l'alarme
I'alarme et répandu Ie
le découragement.» 4
d'avoir
Ney was
even oprecht
oprecht als
als altijd,
altijd, en
en gaf
gafslechts
slechts zijn op~
was nu even
op,
recht gemeende
gemeende opinie weer,
weer, zonder
zonder tetebedenken
bedenkenhoe
hoedom
domhet
het
recht
dat hij
hij de
dezegsman
zegsman van
vandie
dieongunstige
ongunstigebeschouwing
beschouwingwas.
was.
was dat
was
deterugkomst
terugkomstder
derBourbons
Bourbonsbesloot
beslootmen
menwraak
wraaktetenemen
nemen
Na de
op de
de Bonapartisten.
op
Niet slechts
slechts was
was dit
diteen
eenkolfje
kolfje
naardedehand
handder
derultras,
ultras,
Niet
naar
maar
werd men
men er
er toe
toe gedwongen. Frankrijk
opzicht werd
maar in zeker opzicht
Napoleonen
ende
deontbinding
ontbinding
was machteloos
machteloos na
na het
hetvertrek
vertrekvan
van Napoleon
was
dat
wil
zeggen
de
bondgenooten
van
het
leger;
en
de
vijand,
vijand, dat wil
van het leger ; en
van den Koning
Koning eischten bestraffing
bestraffing der
schuldigen.
der schuldigen.
van
punir exemplairement
exemplairement ceux
ceux qui
schreef : «11 faut punir
Liverpool schreef:
ont soutenu
soutenu Ie
mouvement de Bonaparte.
Bonaparte. Pour
Pour les conspira,
conspirale mouvement
teurs non militaires, il faut
faut punir de mort les plus coupables,»
weder:: <cIl
un sévère
sévère exemple
exemple des
«Il faudrait
en later
later schreef
schreef hij
hij weder
faudrait un
gens
qui ont ramené
ramené Bonaparte.» 5
gens qui
Inderdaad ontving
ontving T
alleyrand 13
13 Juli
Juli een
een nota
nota waarin
waarin de
de
Talleyrand
Inderdaad
Fransche regeering
regeering verzocht
werd inlichtingen
inlichtingen te geven
geven «sur
«sur
Fransche
verzocht werd
les mesures
mesures àprendre
prendrecontre
contreles
lesmembres
membres de
la famille Bonales
de la
Bona,
1.
2.
2.
3.
4.
5.

Mémoires.
Villemain. Mémoires.
Lettre
Connénin. 25
25 juin,
juin, Paris,
Paris. Arch.
Arch. Guerre.
Guerre.
Lettre àA La
La Haye
Haye de Corménin.
Sismondi.
sur les
les Cent
CentJours.
Jours. Note
Notede
deCaulaincourt.
Caulaincourt.
Sismondi. Notes sur
Thibaudeau. Esquisse
Esquisse historique
historique sur
Cent Jours.
Jours.
Thibaudeau.
sur les Cent
Liverpool àå Castlercagh. Supplementary
Wellington.
Supplementary dispatches
dispatches of Wellington.
de Pasquier.
Pasquier.
Mémoires
Talleyrand en Mémoires
Mémoires de
Mémoires de
de Talleyrand
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parte et
et autres
autres individus
individusdont
dontlalaprésence
présenceétait
étaitnotoirement
notoirement
parte
avec l'ordre
l'ordre public.»
public.»11
incompatible avec
veel besprekingen
besprekingen van
van den
den Koning
Koning met
met Fouché
Fouchéen
en Tal
Tal.
Na veel
was de
de<cordonance
«ordonance de
deproscription:o
proscription» 22 het gevolg
gevolg van
van
leyrand was
aanschrijving.
deze aanschrijving.
namen werden
werden genoemd
genoemd en
en verscheidene
verscheidene werden
werden door
door
Allerlei namen
vriendeninvloed weder
wedervan
vandie
dielijst
lijstafgevoerd,
afgevoerd,maar
maarininde
deeerste
eerste
plaats vond
vond men
men er
er diegenen
diegenen bij,
bij, die
dieNapoleon
Napoleonondersteund
ondersteund
plaats
hadden voor 23
23 Maart.
Maart.
hadden
waren Ney,
Ney,La
LaBécloyère,
Bédoyère, Drouet
Drouetd'Erlon,
d'Erlon,Drouot,
Drouot,
Dit waren
Cambronne,
de
gebroeders
Lallemand,
Lefebvre.Desnouettes,
Cambronne, de gebroeders Lallemand, LefebvredDesnouettes,
Mouton.Duvernet, Exelmans,
Exelmans, Rovigo, Bassano,
Bassano, Boulay
Boulay de
de la
la
Mouton,Duvernet,
Meurthe, Thibaudeau,
Thibaudeau, Piré,
Piré, Arrighi,
Arrighi, Lavallette,
Lavallette, Merlin
Merlin de
de
Meurthe,
Douai, Carnot,
Carnot,Dejean,
Dejean,Allix,
Allix,Fressinet,
Fressinet, Ameil,
Ameil,Brayer,
Brayer, Debelle,
Debelle,
Douai,
Bertrand, e.a.
e.a. 33
Bertrand,
Doch hierbij
hierbij bleef
bleef het
hetniet.
niet.Ook
OokVandamme,
Vandamme,Grouchy,
Grouchy,
Doch
Marbot, Forbin,Janson,
Forbin.Janson, Delaborde,
Delaborde, Gilly
Gilly en
enzoo
zooveel
veelanderen,
anderen,
Marbot,
die zich
zich voor
voor23
23Maart
Maartniets
nietsteteverwijten
verwijtenhadden,
hadden,kwamen
kwamenop
op
de lijst
lijst voor.
voor.
als altijd,
altijd, was
was zeer
zeerverontwaardigd
verontwaardigd toen
toen hij
hij
Davout, nobel als
die
lijst ontving
ontvingenenschreef
schreefonmiddelijk
onmiddelijkaan
aanGouvion
GouvionSaint
Saint
die lijst
Cyr om
om tete protesteeren
protesteeren tegen
tegendeze
dezelage
lagehandelwijze
handelwijzenadat
nadathet
het
zich geheel
geheel onderworpen
onderworpen had.
had. Die
Dieofficieren
officierenzeide
zeideDavout
Davout: :
leger zich
«n'ont fait
fait qu'obéir
qu'obéir aux
ordres que
leur ai
ai donnés
donnés en
en ma
ma
qn'ont
aux ordres
que je leur
qualité
ministre de la
la guerre.
guerre. IlIl faut
faut donc
doncsubstituer
substituer mon
mon
qualité de
de ministre
Het gevolg
gevolg van
van dezen
dezen brief
briefwas
wasdat
datDavout
Davout
nom aux
aux leurs.»
leurs.» Het
nom
van het
het bevel
bevel over
overhet
hetleger
legerontheven
onthevenwerd
werdenendat
datMacdonald
Macdonald
van
in zijn
zijn plaats
plaats benoemd
benoemd werd.
werd. 4
Ook Macdonald
Macdonald gedroeg
gedroeg zich
zich hierin
hierin echter
echter op
opedele
edelewijze,
wijze,
waarschuwde de
officieren en
en stelde
stelde hen
heninindedegelegenheid
gelegenheid
waarschuwde
de officieren
om te
te vluchten.
vluchten. 55
Inderdaad
ook verscheidene
verscheidene daardoor
daardoor den
te
Inderdaad wisten
wisten ook
den dood
dood te
ontkomen,
zoo als
alsLefebvredDesnouettes,
Lefebvre.Desnouettes, Marbot,
Marbot, Exelmans,
Exelmans,
ontkomen, zoo
De dappere
dappereLa
LaBécloyére
Bédoyérevluchtte
vluchtte ook,
ook,doch
dochwerd
werd
Brayer,
Brayer, e.a.
e.a. De
gegrepen
toen
hij
nog
even
terug
keerde
om
vrouwen
kind
gegrepen toen hij nog even terug keerde om vrouw en kind
19Augustus
Augustusgefusilleerd.
gefusilleerd.66
te
zien en
en werd
werd 19
te zien
1.
Supplementary Dispatches.
Pasquier, Mémoires.
Mémoires. Davout,
Davout.Mémoires
Mémoires
Wellington, Supplementary
Dispatches. Pasquier,
1. Wellington.
manuscrits.
Talleyrand. Mémoires.
Mémoires. Vitrolles,
Vitrolles,Memoires.
Memoires.
manuscrits. Talleyrand,
2.
Pasquier, Mémoires.
Mémoires. Vitrolles,
Vitrolles,Mémoires.
Mémoires.
Souvenirs. Pasquier,
Barante, Souvenirs.
2. Barante.
3.
Mémoires de
Decazes.
de Decazes.
Talleyrand, Mémoires.
Mémoires. Mémoires
3. Talleyrand,
4. Davout àA Gouvion
Davout iàVandamme.
Vandamme. Arch.
Arch.Guerre.
Guerre.
GouvionSaint
SaintCyr.
Cyr. Davout
5.
Macdonald, Souvenirs.
5. Macdonald.
6.
La Bedoyère.
Bédoyère. Pasquier,
Pasquier, Mémoires.
Mémoires. Lavallette,
Lavallette,Mémoires.
Mémoires.
de La
6. Procès de
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Niettegenstaande Ney
zelf in
in de
deChambre
Chambre des
despairs
pairsgezegd
gezegd
Niettegenstaande
Ney zelf
had;
«Si Louis
Louis XVIII
XVIIIrevient,
re vi ent,il ilmeme
ferafusilier»
fusiller»was
washij
hijtoch
toch
had ; aSi
fera
zijn vlucht
vlucht uit
uit Parijs
Parijs zeer
zeer onvoorzichtig.
onvoorzichtig.
op zijn
T este, de
delatere
latereminister
ministervan
vanLouis
LouisPhilippe
Philippehad
hadhij
hij een
een
Van Teste,
Théodore
paspoort ontvangen
ontvangen staande
staande ten name
name van
van Michel
Michel Théodore
paspoort
Reiset,
majoor bij
derde regiment
regiment huzaren,
huzaren, en tevens
tevens den
den
Reiset, majoor
bij het derde
wachtenom
omover
over
raad
te Saint
Saint Alban
Albandedegelegenheid
gelegenheidafaf
raad om
om te
tetewachten
grenzen te
te komen.
komen.
de grenzen
Daar ontving
ontving hij
hij bericht
bericht van
van zijn
zijn vrouw
vrouw dat
dat hij
hij beter
beter deed
deed
Daar
BaronesdedeBessonies,
Bessonies,geboren
geborenLagane
Lagane
zich
te begeven
begevennaar
naardedeBarones
zich te
op haar
haar kasteel
kasteel veilig
veilig betere
betere tijden
tijden af
aftetewachten.
wachten.
om
om op
Inderdaad kwam
ey daar
daar 29
29 Juli
Juli aan.
aan.Enkele
Enkeledagen
dagenlater
later
Inderdaad
kwam N
Ney
werd de familie
familie de
de Bessonies
Bessonies door
door madame
madame de
de Latour
Latour uitge,
uitge~
werd
noodigd een
een dorpsfeest
dorpsfeest bij
bij te
te wonen.
wonen.Dit
Ditweigerden
weigerdenzij,
zij,doch
doch
noodigd
zooonhandige
onhandigewijze
wijzedatdat
dames
achterdochtkregen,
kregen,
op zoo
diedie
dames
achterdocht
zij op
opeen
eencanapé
canapéeen
een
achterdocht,
bijzonder toenam
toenam toen zij
achterdocht, die
die bijzonder
rijk
versierden Turkschen
T urkschen sabel
sabelzagen.
zagen.Thuis
Thuisgekomen
gekomenvertelde
vertelde
rijk versierden
on~
madame
de Latour
Latour haar
haar opmerkingen
opmerkingen aan
aan haar
haar man,
man, die on,
madame de
middelijk
toebehoorde. Deze
Deze
middelijk begreep
begreepdat
dat die
die sabel
sabel aan
aan Ney toebehoorde.
onvoorzichtigheid van
N eywas
wasoorzaak
oorzaakvan
vanzijn
zijnarrestatie.
arrestatie.
onvoorzichtigheid
van Ney
Latour vertelde
vertelde weder
weder zijn
zijn gedachte
gedachte aan
aan den
denprefect
prefect van
van
De Latour
Cantal
Locard, die onmiddelijk
onmiddelijk gendarmes
gendarmes uitstuurde
uitstuurde om
om Ney
N ey
Cantal Locard,
in hechtenis
hechtenis te
te nemen.
nemen.
de gendarmes
gendarmes kwamen,
kwamen, boden
boden de
dedames
damesde
deBessonies
Bessonies
Toen de
de gelegenheid
gelegenheid aan
aan door
dooreen
eensousterrein
sousterreinteteontvluchten,
ontvluchten,
Ney de
doch daar
daar was
was Ney
N eyniet
nietvoor
voortetevinden.
vinden.Onvoorzichtig
Onvoorzichtig als
als
doch
altijd opende
opende hij
hij het
hetvenster,
venster,vroeg
vroegden
dengendarmes
gendarmes wien
wien zij
zij
altijd
zochten,
en
als
zij
antwoordden
dat
zij
maarschalk
N
ey
zoch.
zochten, en als zij antwoordden dat zij maarschalk Ney zoch,
ten
was N
ey wederom
wederom dom
domgenoeg
genoegtetezeggen
zeggen:
«Ehbien
bienvenez
ven ez
Ney
: aEh
ten was
ici,
vous le
Ie ferai
ferai voir,
voir, Messieurs,
Messieurs, je
je suis
suis Michel
Michel Ney.»
Ney.»
ici, je vous
Volgens Marmont
Marmont i1 zou de
deKoning
Koningmet
met leedwezen
leedwezenvernomen
vernomen
dat Ney
N eygearresteerd
gearresteerd was.
was. Volgens
Volgenshem
hem zou
zou de
de Koning
Koning
hebben dat
hebben
hebben:: <<On
«On avait
avait tout
toutfait
faitpour
pourfavoriser
favoriserson
sonevasion.
evasion.
gezegd hebben
L'imprudence
de sa
sa conduite
conduite l'ont
l'ontperdu.»
perdu.»
L'imprudenceetet lala folie
folie de
echterde
deverrader
verraderMarmont
Marmontniet
nietbest
besttetevertrouwen,
vertrouwen,
N u isisechter
Nu
zijslechts
slechts
en
indien de
deKoning
Koningdie
diewoorden
woordenuifte
uittebewijzen
bewijzenzij
en indien
de
kleinheid van
vankarakter
karakter van
vanLodewijk,
Lodewijk, die
dieter
terelfder
elfderure
ure
de kleinheid
dors~ te
te grijpen
grijpen om
om Ney
Neygratie
gratieteteverleenen.
verleenen.
niet in dorst
niet
de Koning
Koninggezegd
gezegd hebben
hebben: «11
Volgens Lacombe
Lacombe 22 zou de
ail nous
:

I.
Mémoires de Marmont.
2. Les premières
premières années de Berryer.
1. Mémoires
7. Procès
Procès de Ney. Interrogatoire
Interrogatoire de Ney.
préfet du Cantal
Cantal Aà Gouvion Saint Cyr 4
7.
Ney, préfet
août.
Arch. Guerre.
aoat.
11.
17
II.
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fait
fait plus
plus de
de mal
mal en
enseselaissant
laissantprendre
prendre que
queleIejour
jouroil
ouililnous
nous
Ookdeze
dezeegoistische
egoistischewoorden
woordenstellen
stellenLodewijk
Lodewijk in
in
trahi.» Ook
a trahi.»
waar, echter
echter niet
niet gunstig
gunstig daglicht.
daglicht.
een waar,
De ministers
ministers waren
waren ererevenwel
evenwelzeer
zeerblijde
blijdemede.
mede.Talleyrand
T alIeyrand
De
uit:: «Eh bien,
bien, ce
ce sera
sera un
ungrand
grand exemple.»
exemple.» i I
riep uit
riep
Saint.Cyr eischte
eischte onmiddelijk
onmiddelijk den gevangen
gevangen maar,
maar.
Gouvion Saint,Cyr
schalk op van
van Fouché
Fouchédaar
daarhij
hijalsalsmilitair
militairdoor
dooreen
eenkrijgsraad
krijgsraad
schalk
veroordeeld zou moeten
moeten worden.
worden.
veroordeeld
Den 19
19 Augustus,
Augustus, den
den zelfden
zelfdendag
dagdat
datLa
La Bécloyère
Bédoyère gefusilleerd
gefusilleerd
Den
werd sloot men
men Ney
N ey op
opinindedeConciergerie.
Conciergerie. 22
werd
krijgsraad werden benoemd
benoemd de
demaarschalken
maarschalken Masséna,
Masséna,
In dien krijgsraad
Augereau, Moncey
Moncey en
en Mortier
Mortier enendede
generaalsClaparède,
Claparède,
Augereau,
generaals
Maison en
en Villate.
Villate.
Maison
Maison werd
werd van
van die
dieverplichting
verplichtingontheven
ontheven nadat
nadat hij
hij de
de
Maison
opmerking gemaakt
gemaakt had dat
dat hij
hij feitelijk
feitelijktetejong
jongvan
vanrang
rangwas.
was.
opmerking
Daarop benoemde
benoemde men
men in
in zijn
zijnplaats
plaatsgeneraal
generaal Gazan.
Gazan.33
Daarop
Verder werd
werd maarschalk
maarschalk Jourdan
den krijgs,
krijgs.
Verder
Jourdan benoemd
benoemd om den
raad te presideeren
presideeren in
plaats van
van Moncey,
Moncey, die
diecategorisch
categorisch ge,
ge.
raad
in plaats
weigerd had
had daarin
daarin zitting
zitting te
te nemen
nemen om
omzijn
zijnkrijgsmakker
krijgsmakker te
te
weigerd
veroordeel en.
veroordeelen.
Hij bleef
bleef bij
bij dit
dit besluit
besluitvolharden
volharden ook
ooktoen
toenGouvion
GouvionSaint
Saint
Hij
Cyr
hem met
met gevangenisstraf
gevangenisstraf bedreigde,
bedreigde, en
en evenzeer
evenzeer toen
toen
Cyr hem
namens den
den Koning
Koning kwam
kwam bezoeken
bezoeken om
om hem
hem
hem namens
Vitrolles 4 hem
van
besluit te
te doen
doenveranderen.
veranderen.
van besluit
Hij
deelde zijn
zijn besluit
besluitmede
medeinineen
een
waardigenbrief
briefaan
aan den
den
Hij deelde
waardigen
Koning.
Hij eindigde
eindigde dit
ditschrijven
schrijvenmet
metdedewoorden
woorden:
«Enper,
per~
Koning. Hij
: «En
sévérant dans
ma résolution,
résolution, je
je m'expose
m'expose peut.être
Ia
peut%être àA toute
dans ma
toute la
rigueur
Votre Majesté,
Majesté, mais
mais quelle
queUe serait
serait son opinion
opinion sur
sur
rigueur de
de Votre
mon
compte si,
si, après
après avoir
avoirparcouru
parcouru une
unecarrière
carrière sans
sansrepro,
repro.
mon compte
che,
je cessais
cessais dans
dansmes
mesderniers
derniers jours
jours d'écouter
d'écouter la
la voix
voix de
de
che, je
Koningdie,
die,zooals
zooalswij
wijzagen,
zagen, volgens
volgens den
den
ma
conscience.» 55 De Koning
ma conscience.»
leugenaar
humaan over Ney
N eysprak,
sprak, beloonde
beloonde de
de
leugenaar Marmont
Marmont zoo
zoo humaan
edele
houding van
van Moncey
Moncey met
met het
het bevelschrift
bevelschrift:: «Monsieur
«Monsieur
edele houding
Ie
Maréchal Moncey est
est destitué
destitué;; ililsubira
subiraune
unepeine
peinededetrois
trois
le Maréchal
mois d'emprisonnement.»
d'emprisonnement.» 6
Sommige schrijvers
plaats van
vanden
denbrief
briefvan
van
schrijvers publiceerden
publiceerden in plaats
1.
1. Barante, Souvenirs.
2. Gouvion
Saint,Cyr àA Fouché.
août. Arch.
Guerre.
Arch. Guerre.
Fouché. 14 aoat.
Gouvion Saint,Cyr
3. Maison Aà Gouvion Saint
août. Arch. Guerre.
Guerre.
Saint Cyr 23
23 aoat.
4. Moncey àA Gouvion Saint
Moncey. Arch. Guerre.
Saint Cyr
Cyr en Gouvion Saint
Saint Cyr àà Moncey.
uIa belle. Histoire
Histoire des deux
deux Restaurations.
Restaurations.
Va
Vaulabelle.
5.
août. Arch. Guerre.
5. Moncey
Moncey åà Louis
Louis XVIII. 26 aotat.
maréchalNey.
Ney.
6. Ordonnance royale
Monitcur, 11 Sept. Welsehinger.
Welschinger. Le maréchal
29 août.
aofit. Moniteur,
royale du 29
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Moncey een
zeer mooi
mooi gesteld
gesteldmanifest
manifest;; Moncey zelf
zelf ontkende
ontkende
een zeer
echter dit
dit ooit geschreven
echter
geschreven te hebben.
hebben.
Ney
was er niets
N
ey was
niets op
opgesteld
gestelddoor
dooreen
eenkrijgsraad
krijgsraadgeoordeeld
geoordeeld
te
worden. Hij
Hij beschouwde
beschouwde dan
dan een
eenveroordeeling
veroordeeling als
als zeker.
zeker.
te worden.
Ook
hierin faalde
faalde Ney
Ney weder,
weder, de
de Chambre
Chambre des
des Pairs,
Pairs, die
die
Ook hierin
hij
als gerechtshof
gerechtshof uitkoos,
uitkoos, was
wasveel
veelgevaarlijker
gevaarlijker voor
voor hem
hem dan
dan
hij als
ookwaardeeren
waardeeren
een krijgsraad,
krijgsraad, bestaande
bestaande uit
uitmenschen
menschendie
diehem
hemook
konden als soldaat.
konden
soldaat.
wij Ney
N eyzien
zienhandelen,
handelen,isishij
hijondoordacht
ondoordacht
Doch overal
overal waar
waar wij
dapper
was het
het ook
ook niet
nietdom
domom
omgedurende
gedurendezijn
zijn
dapper en
en dom;
dom ; of
of was
overbrenging naar
overbrenging
naar Parijs
Parijs zijn eerewoord
eerewoord tetegeven
gevenniet
niettetezullen
zullen
had daartoe
daartoeanders
anders gaarne
gaarne pogingen
pogingen
ontsnappen?
Exelmans had
ontsnappen? Exelmans
aangewend.
Gedurende
zijn vervoer
vervoer naar
naar Parijs
Parijs werd
werd Ney
N eyherhaalde
herhaalde
Gedurende zijn
dooraanhangers
aanhangers van
van de
de Bourbons
Bourbons
malen
niet slechts
slechtsdoor
malen beleedigd niet
maar
de vreemde
vreemde troepen
troepen Duitschers
Duitschers en
enKozakken.
Kozakken.
maar ook
ook door de
Zoo isishet
hetteteNevers,
Nevers,
Charité.sur.Loire,teteFontainebleau
Fontainebleau
te te
Charité,sur,Loire,
en te
en
te Villejuif.
Villejuif. '1
Ney werd
zoowel voor
voorden
denkrijgsraad
krijgsraadals
alslater
latervoor
voorde
dePairs
Pairs
werd zoowel
verdedigd
door Dupin
verdedigd door
Dupin en
en door
doorBerryer.
Berryer.
Ney, die
op weg
wegnaar
naarParijs
Parijsbijna
bijnavermoord
vermoord werd
werd door
door
die op
Wurtenbergers, Kozakken
ultras, had
wel de
de haat
haat van
van een
een
Wurtenbergers,
Kozakken en
en ultras,
had wel
groot deel van
van Europa
Europa te
te verduren
verduren en
en waarom
waarom?? Omdat
Omdat hij
hij
groot
overal voor de
de eer
eer van
vanFrankrijk
Frankrijk streed
streed en
en overal
overalde
devijande,
vijande.
overal
lijke legers
legers versloeg.
versloeg. Daarom
Daarom ook
ookhaatten
haattendedeultras
ultrashem,
hem,want
want
lijke
daardoor toch
verhinderde Ney
N ey de
deterugkomst
terugkomstvan
vanLodewijk,
Lodewijk,
daardoor
toch verhinderde
ten slotte
slotte werd
werd Louis
Louisl'Inévitable.
l'Inévitable.
die ten
De Krijgsraad
Krijgsraad besloot
met
vijf tegen
tegen twee
twee stemmen
stemmen dat
dat hij
hij
besloot met vijf
competent was
was om
om deze
deze zaak
zaak tetebehandelen.
behandelen.
niet competent
Verscheidenen, o.a.
Davout betreurden
betreurden het
het dat
dat Ney
Ney zich
zich
Verscheidenen,
o.a. Davout
verzette
doorden
denkrijgs,
krijgs.
verzette tegen
tegen een
een behandeling
behandeling van
van de
de zaak
zaak door
raad. Davout
Davout zeide
zeide:: «Pas
«Pas un
unseul,
seul,même
mêmeRaguse,
Raguse,n'aurait
n'aurait
raad.
condamné un
un pareil
pareil homme.»
homme.» 22
condamné
Ragusa betreft,
betreft, vergiste
vergiste Davout
Davout zich
zich;; als
als lid
lid van
van de
de
Wat Ragusa
Chambre des Pairs
Pairs stemde
stemdeook
ookMarmont
Marmontvoor
voorhet
het doodvonnis.
doodvonnis.
Chambre
Augereau:: «Nous
«N ousavons
avonsété
étéde
dess
Later bij
zijn sterven
sterven zeide
zeide Augereau
Later
bij zijn
Nousdevions
devionsnous
nous&darer
déclarercompétents,
compétents,leIejuger
jugermalgré
malgré
traîtres. Nous
traitres.
vivrait, du
dumoins.»
moins.»33
lui. Il11 vivrait,
1. Rapport
Rapport ud capitaine
capitaine Jomard,
Jomard, daté
19 aoat
août1851.
1851.Archives
Archivesnationeles.
nationeles.
daté du 19
2.
2. Montégut.
Montégut. Le
Le Maréchal
Maréchal Davout,
Davout, son
son caractère
caractère et son
son génie.
génie.
3.
3. Vaulabelle.
Vaulabellc. Ilistoire
lIistoirc de lala Restauration.
Restauration.
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Zeker is het
het dat
datzijn
zijnkansen
kansenvoor
voorden
denkrijgsraad
krijgsraad veel
veelgrooter
grooter
Augéreau zouden
zouden zeker
zeker niet
niet voor
voor
waren.
waren. Mortier,
Mortier, Jourdan
Jourdan en
en Augéreau
het
doodvonnis gestemd
gestemd hebben,
hebben, en
en de
deedele
edeleMasséna
Masséna reeds
reeds
het doodvonnis
daarom
ey niet
niet meer
meer op
op vriendschappelijken
vriendschappelijken
daarom niet
niet omdat
omdat hij
hij met
met N
Ney
voet stond.
stond.
zelfs dat
datLodewijk
Lodewijkvoor
vooreen
eenkrijgsraad
krijgsraad
Berryer 1 geloofde
geloofde zelfs
was
als eenig
eenig middel
middel om
om Ney
N eyteteredden.
redden.Buitendien
Buitendienhad
hadeen
een
was als
krijgsraadvoor,
voor, dat
dat die zelf
krijgsraad
zelfna
naeen
eendoodvonnis
doodvonniszeker
zekereen
eenver,
verzoek
om gratie
gratie geteekend
geteekend had,
had, iets
iets wat
wat de
de Pairs
Pairs niet
niet deden.
deden.
zoek om
:
Ook Lamartine
Lamartine betreurde
betreurde het
het afwijzen
afwijzen van
vanden
denkrijgsraad
krijgsraad:
«Les
maréchaux et
généraux pouvaient
pouvaient se souvenir
souvenir de
de ses
ses
eLes maréchaux
et les
les généraux
exploits:
pairs ne
ne connaitraient
connaîtraient que
que son
son crime.»
crime.» 2
exploits : les
les pairs
De graaf
graaf de
de Rochechouart
Rochechouart zeide
zeide dat
dat voor
voor Ney
N eyeen
eenkrijgs,
krijgs~
raad dit
dit voor
voor had,
had, dat
dat de
de leden
raad
leden 0:étant
«étant à peu
peu près
près aussi
aussi cou,
cou~
pables
l'accusé n'auraient
n'auraient pas
voter lalamort.»
mort.» 3
pables que l'accusé
pas osé voter
Rochechouart gelooft ook
ookdat
datVillate
VillateenenClaparède,
Claparède,die
dietegen
tegen
het besluit
besluit van
van incompetentie
incompetentie van
van den
denkrijgsraad
krijgsraad stemden,
stemden, dit
dit
deden
met de bedoeling
bedoeling Ney
N ey teteredden.
redden.
deden met
Dat overigens
overigens eigen
eigen schuld
schuld niet
niet weerhield
weerhield om
om voor
voor het
het
Dat
doodvonnis te
doodvonnis
te stemmen,
stemmen, bewees
bewees weder
wederde
dedubbele
dubbeleverrader
verrader
Marmont,
als Pair
Pair dien
dien treurigen
treurigen moed
moed had.
had.
Marmont, die
die als
Reeds de
de buitengewone
buitengewone haat
haat der
derultras
ultrastegen
tegen Napoleon,
Napoleon,
Reeds
N ey en
enandere
anderehoofdofficieren
hoofdofficieren van
vanhet
hetKeizerrijk
Keizerrijk had
had Ney
N ey
Ney
moeten waarschuwen
waarschuwen voor
voor het
hetgevaar
gevaardat
datvan
vande
deChambre
Chambredes
des
moeten
Pairs
Pairs dreigde.
dreigde.
die haat
haatenorm
enormgroot
grootwas,
was,werd
werdwel
welbewezen
bewezenuit
uithet
hetfeit
feit
Dat die
de bekende
bekenderoyalist
royalistBerryer
Berryerzich
zichzoo
zooveel
veelvijanden
vijandenmaakte
maakte
dat de
omdat hij
verdediging van
N ey op
op zich
zich nam.
nam.
omdat
hij de
de verdediging
van Ney
niet de
deMartignac
Martignac ininhet
hetpubliek
publiekzeggen
zeggen:
Dorst niet
: «Qu'il rom.
rom,
lien d'estime
d'estime etetde
defraternité.
fraternité. Cet
Cet
avec Berryer
Berryer père
père tout lien
pait avec
mesyeux.
yeux.JeJeme
mesépare
séparededelui
luiI»
!» 4
avocat aa perdu
avocat
perdu son
son titre
titre àmes
vrienden van
van Ney
Ney waren
waren evenwel
evenwel verblijd
verblijd over
over de
de uit,
uit.
De vrienden
krijgsraad, de ultras daarentegen
daarentegen woedend
woedend;; vooral
vooral
spraak van den krijgsraad,
adelijke dames
damesverlangden
verlangden toen
toenter
tertijde
tijdenaar
naarde
deterecht,
terecht~
de adelijke
stelling van
van Ney,
Ney,enengaven
gavendaarom
daarom ininde
deSalons
Salonsuiting
uitingaan
aan
stelling
boosheid over
overhet
hetoptreden
optredenvan
vanden
denKrijgsraad.
Krijgsraad.55
hun boosheid
1.
2.
3.
4.

Lacombe. Les
Les premières
premières anneds
anneés de
deBerryer.
Berryer.Berryer.
Berryer.Souvenirs.
Souvenirs.
Ch de Lacombe.
Lamartine. Histoire
Histoire de la
la Restauration.
Restauration.
Lamartine.
Souvenirs.
Rochechouart. Souvenirs.
Welschinger.
Welsehinger. Le
Le Maréchal
Maréchal Ney.
Ney. 1815.
1815.
Mémoires. Charles de
de Rémusat
RémusatAà sa
sa mère. Correspondance.
Correspondance.La
La Bécloyère.
Bédoyère.
5. Dupin. Mémoires.
Lc Maréchal
Maréchal Ney.
Ney.
Le
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weerskanten lag daarin
daarin iets
iets doms.
doms. Had
Hadtoch
tochinderdaad
inderdaad
Van weerskanten
de krijgsraad
krijgsraad Ney
N ey durven
en willen
willenvrijspreken,
vrijspreken, dan had men
durven en
zich
wel competent
competent moeten
moetenverklaren.
verklaren.
zich wel
Het
volk nam
nam het
het ook
ook zoo
zoo op,
op, dat
dat men
men zeide dat
de mili.
Het volk
dat de
mili,
hun uitspraak
uitspraak de
wijsheid van
van Pontius
Pontius Pilatus toe.
met hun
de wijsheid
tairen met
gepast hadden.
hadden.
Den dag
dag volgende
volgende op
opdedeuitspraak
uitspraakvan
vanden
denkrijgsraad
krijgsraad ver.
scheen
de minister
minister Richelieu,
Richelieu,gevolgd
gevolgddoor
doorde
deandere
andereministers,
ministers,
scheen de
de Chambre
Chambre des
des Pairs.
Pairs.
in de
Hij las
las hier
hiereen
eenzeer
zeerheftig
heftiggestelde
gestelderede
redevoor,
voor,waarin
waarinhij
hij
Hij
mededeelde dat
dat de
dekrijgsraad
krijgsraadzich
zichniet
nietcompetent
competentverklaard
verklaard
mededeelde
dirons pas toutes les raisons sur lesquelles
had. «Nous ne vous dirons
i1il s'est
fondé. Il suffit de savoir que l'un des
motifs est
est que
que
des motifs
s'est fondé.
Ie maréchal est accusé de haute
haute trahison.» '1
le
zeer eigenaardige
eigenaardige mededeeling aan
Een zeer
aan de aanstaande recht.
de geheele rede
bleek dat
dat men
men er
er vooral
vooral
bank van
van Ney. Uit de
bank
rede bleek
op gesteld
gesteld was
was dat
dat de
dezaak
zaakspoedig
spoedigafgedaan
afgedaanwerd.
werd. Richelieu
Richelieu
vertelde den
den Pairs
Pairs dat
dataan
aanhen
hendeze
dezerechtspraak
rechtspraak werd
werd opge.
vertelde
opge,
zij daarvoor
daarvoor zich
zich absoluut
absoluut niet
niet als
als een
eenrechtbank
rechtbank
dragen,
dragen, dat
dat zij
dat men
men de
de zaak
zaak maar
maar moest
moest
hadden
te constitueeren,
hadden te
constitueeren, doch
doch dat
behandelen
alsof
het
een
aanhangig
gemaakt
wetsontwerp
was.
behandelen alsof het een aanhangig gemaakt wetsontwerp was.
deBroglie
Brogliemaakte
maaktenaar
naaraanleiding
aanleidingdaarvan
daarvan de
de geestige
geestige
Victor de
ministre sommait la Chambre
Chambre d'expedier
opmerking:
le ministre
opmerking : «Que Ie
Ie maréchal comme un simple projet de loi.»
loi.» 22
le
In
het vervolg
vervolg van
van zijn
zijn rede
rede zeide Richelieu
Richelieu nog:
nog : «Ce n'est
In het
nom du
du Roi, que
nous rem
pi is.
messieurs, au
au nom
pas seulement, messieurs,
que nous
remplis.
sons cet office, c'est au
nom de
de lalaFrance
France depuis longtemps
longtemps
au nom
indignée et maintenant
C'est mème
mème au
nom de
de
maintenant stupéfaite.
stupéfaite. C'est
au nom
nousvenons
venonsvous
vousconjurer
conjureretetvous
vousréquérir
réquérirAà
I'Europe
l'Europe que nous
la fois de
juger le
Ie maréchal
maréchal Ney.»
de juger
nu nog
nog verbaasd
verbaasd dat
dat een minister
minister een
een dergelijke
dergelijke
Men
staat nu
Men staat
durft zeggen, tenzij
doet om
om de
de verontwaar.
domheid
domheid durft
tenzij hij
hij het
het doet
verontwaar,
diging der
Pairs op
te wekken over
deze inmenging
inmenging van
van
der Pairs
op te
over deze
vreemden
zuiver binnenlandsche aangelegenheden,
een ver.
vreemden in zuiver
aangelegenheden, een
ver,
toteen
eenvrijspraak
vrijspraak met
met
zoumoeten
moetenleiden
leidentot
ontwaardiging die
die zou
Dochdaarom
daaromwas
washet
hetRichelieu,
Richelieu,de
devriend
vriend
algemeene stemmen.
stemmen. Doch
en dienaar
dienaar van
van Alexander
Alexander niet
niettetedoen.
doen.En
EndedePairs
Pairswaren
waren veel
veel
tot een
eendergelijke
dergelijke uiting
uiting van
van moed
moed tetekomen.
komen.
te ellendig
ellendig om
om tot
te
ten onrechte
onrechte zeide Lainé
Lainé van
de Chambre des
Pairs::
Niet ten
van de
des Pairs
1. IIoussaye.
1.
1815 La
abdication. La
La terreur
terreur blanche.
blanche.
Houssaye. 1815
La seconde abdication.
2.
de Broglie.
Broglie. Souvenirs.
Souvenirs.
2. Duc de
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«Jamais elle n'osera repousser un
un jugement
jugementque
quetout
toutlui
luidéfère.»
défère.»1 1
Victor de
de Broglie
Broglievertelt
verteltdat
datdedePairs
Pairsverontwaardigd
verontwaardigdwaren,
waren,
doch die
uitte zich
doch
die verontwaardiging
verontwaardiging uitte
zich in
in niets.
niets.
datmen
mende
deverschillende
verschillendevervolgingen
vervolgingen
Vitrolles 2 erkent
erkent ook dat
gedeeltelijk
tenuitvoer
uitvoerbracht
bracht op
opbevel
bevelvan
vanAlexander.
Alexander.
gedeeltelijk ook ten
Doch
ditmag
magallerminst
allerminstals
alseen
eenverontschuldiging
verontschuldiging dienen
dienen
Doch dit
voor de Pairs,
voor
Pairs, die
die ieder
ieder voor
voor zich
zichtoch
tochvolkomen
volkomenvrij
vrij waren
waren
om te
zij wilden.
wilden.
om
te stemmen
stemmen zooals
zooals zij
En
dat dedeultras
uItras
gerechtelijkemoorden
moordengoedkeurden,
goedkeurden,
En dat
diedie
gerechtelijke
zij er
er van
van zeiden.
zeiden. Zoo
Zoozeide
zeideinindedeComédie
Comédie
blijkt
hetgeen zij
blijkt uit
uit hetgeen
ultras tot
tot den
denHertog
HertogdedeBerri
Berriop
opden
denavond
avond
Française
Franqaiseeen
een der
der ultras
van
den moord
moord op
opNey
N ey:
«Encoredeux
deuxououtrois
troispetits
petitspendus,
pendus,
van den
: «Encore
vospieds»,
pieds»,enenwat
watantwoordde
antwoordde
Monseigneur,
la France
France sera
sera àvos
Monseigneur, et la
de
Hertog de
deBerri
Berri:: «On
«Onvavafaire
fairelalachasse
chasseaux
auxmaréchaux,
maréchaux,
de Hertog
il faut
faut en
en tuer
tu er au
au moins
moins huit.»
huit.»
La
En
wat dorst
dorst Chateaubriand
Chateaubriand doen
doen na
na den
den moord
moord op
op La
En wat
Bédoyère? Hij bood
boodden
denkoning
koningeeneen
adresaan
aanwaarin
waarintetelezen
lezen
Bécloyère?
adres
stond:
avez saisi
saisi ce
ceglaive
glaivepour
pourassurer
assurer le
Ie repos
repos des
des
stond : «Vous avez
Le moment
moment était
était venu
venu de
desuspendre
suspendreleIecours
coursde
devotre
votre
peuples. Le
peuples.
inépuisable
pre#
inépuisable clémence.
clémence. Votre
Votre sévérité
sévéritépatemelle
patemelleest
estmise
miseau
aupre,
mier rang
rang de vos
vos bienfaits.»
bienfaits.» 4
.
mier
Terwijl de
de Viel
VielCastel
Castelde
derede
redevan
vanRichelieu
Richelieu«sans
«sans aucun
aucun
Terwijl
doute un
un des
des plus
plustristes
tristes monuments
monuments de
de cette
cette époque» noemt,
noemt,
doute
dat Richelieu
Richelieu Ney
N ey liet
liet ver,
verer anderen
anderen die
die vermoeden
vermoeden dat
zijn er
der Geallieerden
Geallieerden om
om zezedaardoor
daardoorvriende,
vriende~
moorden op bevel
bevel der
moorden
lijker te
te stemmen
stemmen zoowel
zooweltegenover
tegenoverFrankrijk
Frankrijk als
alstegenover
tegenover
lijker
eventueele
eventueele gratie
gratie aan
aan de
deverdere
verdereslachtoffers.
slachtoffers.
waar dat
datbijv.
bijv.Lord
LordClancarty
Clancarty tot
totGentz
Gentzzeide
zeide:
Het isiswaar
: «11
faut
la la
conspiration.
faut frapper
frapper toutes
toutes les
les tètes
tètesdede
conspiration.Autrement,
Autrement,
I'Europe n'en
n'en aurait
aurait pas
pas pour
pour un
unan,»
an,»enenevenzeer
evenzeerisiswaar
waar
l'Europe
dat Lord
Lord Liverpool
Liverpool aan
aan Talleyrand
T alleyrand schreef
schreef:: «Tant
«Tantque
quejustice
justice
dat
ne sera
sera pas
pas faite,
faite, ilil sera
sera impossible
impossible de
durée du
du
ne
de croire
croireàlaladurée
Gouvernement du Roi.»
Roi.» 5
Gouvernement
Maar dat
dat Koning
Koning en
en ultras
uItras niet
nietNey
N eyopofferden
opofferden om
om de
de
Maar
hun razende
razende
blijkt wel
wel uit
uit hun
andere slachtoffers daardoor te redden, blijkt
Diewoede
woedewas
waszelfs
zelfs
bij het
het ontsnappen
ontsnappen van
van Lavalette.
Lavalette. Die
woede bij
groot dat
dathet
hetdochtertje
dochtertjevan
vanLavalette,
Lavalette,die
diemede
medegeholpen
geholpen
zoo groot
1.
2.
3.
4.
5.

Duvergier de Hauranne.
Hauranne. Histoire
Histoire du
dugouvemement
gouvernementparlementaire.
parlementaire.
Duvergier
baron de
de Vitrolles.
Vitrolles.
Mémoires du baron
Welsehinger. Le
Le Maréchal
Maréchal Ney.
Ney. 1815.
1815.
Welschinger.
Viel Castel.
Castel. Histoire
Histoirede
delalaRestauration.
Restauration.
De Viel
I1istoire de la
la Restauration.
Restauration.
Nettement. Histoire
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had om
had
om haar
haar vader
vader tetedoen
doenontvluchten,
ontvluchten, genoemd
genoemd werd
werd «la
«la
petite scélérate» en
dat de
de meisjes
meisjes die met
met haar
haar in het
het zelfde
en dat
klooster
met zoo'n
slecht kind niet mochten
klooster werden
werden opgevoed met
zoo'n slecht
omgaan. 1'
De familie
familie van
van N
ey had
eerst de
verdediging willen
willen op,
op~
Ney
had eerst
de verdediging
dragen
aan Bellart, maar
had geweigerd:
convic~
dragen aan
maar deze
deze had
geweigerd : «Mes
«Mes convic,
tions ne me
me leIeperm'
pennettent
ettent pas, il est trop coupable àA mes
mes yeux.» 22
Die weigering
weigering en
endie
diewoorden
woordenzijn
zijnoorzaak
oorzaakdat
dathij
hijbenoemd
benoemd
wordt tot
procureur,generaal bij
wordt
tot procureur.generaal
Cour Royale
Royale van
van Parijs.
Parijs.
bij de Cour
Als zoo
danig was
hij in
in de
de Chambre
Chambre des
desPairs
Pairs de
deman
man die
die
zoodanig
was hij
deed hij
hij op
op een
een
de beschuldiging
Ney
de
beschuldiging tegen
tegen N
ey uitbracht.
uitbracht. Dit
Dit deed
bijzonder
en unfaire
unfaire wijze,
wijze, een
een wijze geheel
in
bijzonder felle
felle en
geheel en
en al in
tegenspraak
de manier
manierwaarop
waarop hij
hij onder
onderhet
hetConsulaat
Consulaat
tegenspraak met
met de
ey te
te goeder
Moreau
verdedigde. Later
Later erkende
erkende Bellart
Moreau verdedigde.
Bellart 33 dat N
Ney
trouw was,
trouw
was, doch
doch toen
toen als
als publiek
publiekbeschuldiger
beschuldiger kwam het
het op
de waarheid
waarheid zoo precies
precies niet
niet aan.
aan.
Bellart maakte
maakte toen
toen zoo'n haast
met de
de veroordeeling van
haast met
twee
had men
men zijn
zijn zin
zin gevolgd,
gevolgd, dan
dan ware
ware Ney in
Ney, dat,
dat, had
in twee
dagen
veroordeeld geweest,
dezelfde
zelfdewijze
wijzeals
alsmen
menLa
La
dagen veroordeeld
geweest, op de
Bédoyère behandelde. Bellart
o. a.
om die
die haast
haast te
te
Bécloyère
Bellart zeide
zeide o.
a. om
motiveeren: : «Pourquoi
«Pourlluoi faudrait,i1
faudrait.il des délais?
ce pour
pour
motiveeren
délais ? Est
Est ce
preuves?
malheureusement partout.»
partout.»
rassembler des preuves
? Elles sont malheureusement
tot een
een veroordeeling worden
moest er
er haastig
haastig tot
En vooral ook moest
overgegaan omdat
zaak was
was «celIe
la France
France et de
de
overgegaan
omdat deze
deze zaak
«celle de
de la
I'Europe entière.»
entière.»
l'Europe
Ondanks het woedende
woedende verzet
verzet van
van Bellart wist Berryer van
Ondanks
dat de
de zaak
zaak verdaagd werd
werd tot
tot 4
Pairs gedaan
gedaan te
te krijgen
krijgen dat
de Pairs
December om
om daardoor
daardoor gelegenheid
gelegenheid te
te hebben
hebbenmeerdere
meerdere ge,
ge.
December
tuigen te
te hooren.
tuigen
Alleen
uitstel waren
waren wederom
wederom de
de ultras
ultras woedend.
woedend.
Alleen om
om dit uitstel
Trouwens
Trouwens daardoor
daardoor kregen
kregen de vrouw
vrouw van
van Ney
N ey en zijn vrien,
vrienden gelegenheid
gelegenheid de
de hulp
hulpvan
vanWellington
Wellington en
envan
vanden
denPrins
Prins
den
regent in te
te roepen.
roepen.
regent
Lord Holland vroeg
vroeg daartoe
daartoe zelfs
zelfs een
een audientie aan
aan bij
bij den
Lord
Prins regent,
regent, doch
doch dit
dithad
hadniet
nietden
denminsten
minsteninvloed
invloedten
ten goede.
goede. 4
Prins
Wellington
Wellington was
was op
op dat
dat oogenblik niet slechts
slechts bevelhebber
bevelhebber
van Parijs
deeigenlijke
eigenlijke koning
koning.. van
van Frankrijk.
Frankrijk. Als
Als
Parijs maar
maar ook de
1.
I. Barante.
Bar,mte. Souvenirs.
Souvenirs. Duc
Duc de
deBroglie.
Broglie.Souvenirs.
Souvenirs.Lavalette.
lava lette.Mémoires.
Mémoires. Guizot.
Guizot.
Mémoires. E.
Ie duc
duc Decazes.
Decazes.
Mémoires.
E. Daudet.
Daudet. louis
Louis XVIII
XVIII et le
2. De Vaulabelle.
Vaulabelle. IIIistoire
des deux
deuxRestaurations.
Rcstaurations.
Iistoire des
3. Oeuvres
Oeuvres de
de Bellart.
Bcllart. Un voyage
voyage aux
.lUXPyrenees
Pyrenécs en
en1824.
1824.
4. Berryer.
Bcrryer. Souvenirs.
Souvenirs. Supplemeniary
Supplemeniary Dispatches
Wellington.
Dispatches of Wellington.
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Ney
Wellington N
ey had
willen bevrijden,
bevrijden,dan
dan had
had hem
hem dit
dit slechts
slechts
had willen
woord sprak
sprak Wellington
Wellington tot
tot zijn
zijn
één woord gekost;
maar dit
gekost ; maar
dit woord
eeuwige schande
schande niet.
niet.
De vrouw
Ney
De
vrou w van
van N
ey schreef zoo
wel Wellington als
als Lord
Lord
zoowel
vanbeiden
beidenwas
washet
hetantwoord
antwoordeensluidend,
eensluidend,
Liverpool. Doch van
Liverpool.
namelijk
de Fransche
regeering volkomen
vrij was
was met
met haar
haar
namelijk dat
dat de
Fransche regeering
volkomen vrij
onderdanen
êén artikel
onderdanen te handelen
handelen zooals zij wilde en dat niet één
te grijpen.
grijpen..
Engeland recht
recht gaf in te
Wellington N
ey kunnen
held van
van
Toch
had Wellington
Toch had
Ney
kunnen redden.
redden. De
De held
Waterloo had
had dit
dit kunnen
kunnen doen
doen zelfs
zelfs tegen
tegen den
den wil
wil van
van de
de
Waterloo
regeering.
Engelsche regeering.
Alleen Hobhouse
bepleitte de
onschuld van
van Ney door
HobhouseI bepleifte
de onschuld
hem te vergelijken
vergelijken met
met Lord
Lord Churchill
Churchill die
die overliep
overliep naar
naar den
den
hem
geen
Prins van
Prins
van Oranje, maar Hobhouse had ongelukkigerwijze geen
invloed genoeg
genoeg om
om iets
iets goeds
goeds uit
uitteterichten.
richten.
invloed
Een Engelsche dame,
H utchinson, familie van
van Welling.
dame, lady Hutchinson,
Welling,
ton
deed ook
ook'nog
'nog pogingen
pogingen om
omWellington
Wellingtongunstig
gunstig voor
voor N
ey
ton deed
Ney
te stemmen,
stemmen, maar
maar zonder
zonder eenig ander resultaat dan dat zij bevel
kreeg
Parijs te
te verlaten.
verlaten.
kreeg Parijs
Den 4 December
het proces
proces hervat.
hervat. De zitting begon
December werd
werd het
met de mededeeling van N
ey:: «Je
«Je vais
toutes les
les
met
Ney
vais répondre
répondreàtoutes
faire valoir par mes défenseurs
inculpations, sauf la réserve de faire
12 de
Ia convention
convention du
du 3 juillet
juillet
les moyens
moyens tirés
tirés de I'article
l'article 12
de la
lés
1815 et
des dispositions
dispositions de celle
celle du
du 20 novembre.»
novembre.»
et des
Voorhet
hetproces
proces
Daarna volgden
de verhooren der
Daarna
volgden de
der getuigen.
getuigen. Voor
hadden
niet veel
veel waarde.
waarde. Vast
stond toch
toch het
het feit
feit dat
dat in
in
hadden die
die niet
Vast stond
wordt «la
«Ia défection de Ney»,
de Fransche geschiedenis genoemd wordt
maar
waarde hebben
hebben die
die verhooren als bijdrage voor een
maar veel
veel waarde
dit opzicht is het ver$
F
ransche zedenstudie. Vooral
leerrijk in
Vooral leerrijk
in dit
Fransche
ver,
hoor van
van generaal
generaal de
de Bourmont, de
man die
die bij
bij Waterloo
Waterloo
hoor
de man
naar den vijand
vijand overliep,
overliep, een
een daad
daad die
die Charras 2 «un crime»
naar
noemt.
alles wat
wat hij
hij kon
kon om
om Ney tetebezwaren
bezwaren
deed alles
De Bourmont deed
en zich zelf als
als ijverig
ijverig en
en eerlijk
eerlijk royalist
royalist voor te doen. Lamar$
Lamar,
hem:: «S'il se taisait, il ètait
était suspect;
suspect ; s'il accusait,
tine 3 zeide van hem
iIil était
ingrat, s'il
s'il n'accusait
n' accusait pas,
pas, il était perdu.»
était ingrat,
De Bourmont vond
het het
het voordeeligste ondankbaar
te
vond het
ondankbaar te
Ney toch
had voor
voor hem
hem bij
bij Napoleon
Napoleon gepleit
gepleit om
om een
een
zijn.
toch had
zijn. Ney
commando in
het actieve
actieve leger.
leger.
commando
in het
l.
Hobhouse. Lettres
Lettres écrites
écrites de
Paris pendant
pendant leIedernier
dernierrégne
règnedede
I"Empercur
de Paris
l'Empercur
1. Ilobhouse.
Souvenirs historiques
historiques et
et parlementaires
parlementaires du
du comte
comte de
dePontécoulant.
Pontécoulant.
Napoleon. Souvenirs
campagne de
de 1815.
1815.
I Iistoire de
de la campagne
2. Charras. lIistoire
3. Lamartine.
la Restauration.
Restauration.
Lamartine. Histoire
Ilistoire de la
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recht
: «Il
Van dit
dit verhoor
verhoorzeide
zeideWelschinger
Welschingertete
recht:
«11était
étaitcertain
certain
que
beau róle
róle était
était alors
alors pour
pour Ney.»
N ey.» 'I
que Ie
le beau
De Bourmont
Bourmont verklaarde
verklaarde dat
hij bij
bij de
de voorlezing
voorlezingder
derpro,
pro~
dat hij
clamatie
nietomdat
omdathij
hijhet
heterermede
medeeens
eenswas,
was,maar
maarslechts
slechts
clamatie bleef, niet
om
te zien
zienwelken
welkenindruk
indrukererdoor
dooropopdedetroepen
troepengemaakt
gemaakt
om te
werd. Berryer
vroeg hem
hem daarop
werd.
Berryer vroeg
daarop of
of hij
hij ook
ookuit
uitnieuwsgierigs
nieuwsgierigheid
diner bijwoonde
bijwoonde dat
dat Ney
N eydaarop
daarop aan
aan zijn
zijn officieren
officieren
heid het diner
gaf. Het
gaf.
Het onbenullige
onbenullige antwoord
antwoord was
wasdat
dathijhijanders
andersvreesde
vreesde
gearresteerd te
te worden.
gearresteerd
worden.
Ook liet
Ook
liet Berryer
Berryer hem
hem de
devraag
vraagstellen
stellen of
ofBourmont
Bourmont toen
toen
de soldaten
soldaten riepen
riepen Vive
Vivel'Empereur
l'Empereurgeroepen
geroepenhad
had Vive
ViveleIeRoi.
Roi.
De comte
comte Molé
Molé vond
vond die
dievraag
vraag «tout
«toutààfait
faitdéplacée»,
déplacée»,maar
maar
Bourmont
er ook
ook geen
geenafdoend
afdoend antwoord
antwoord op
op tetegeven.
geven.
Bourmont wist
wist er
Ook beweerde
beweerde Bourmont
Bourmont dat
datNey
N eywellicht
wellichtmet
metsucces
succestegen
tegen
Napoleon had
hadkunnen
kunnenstrijden,
strijden, waarop
waarop Ney
Neyhem
hem zeide
zeide:: «Quoi
«Quoi !!
Napoleon
pouviez sortir
sortir de
de Lons,le,Saunier
Lons~le-Saunier et
et dire
direà ~lalatroupe
troupe que
que
vous pouviez
la faisiez
faisiez marcher
marcher pour
pour leIeservice
servicedu
duRoi.s
Roi.L'auriez,vous
L'auriez-vous
vous la
fait, vous ? Je
assez de
de fermeté,
ferrneté, ni
niassez
assezde
detalent.»
talent.»
Je ne
ne vous
vous crois ni assez
Hiermede zou men
men zeggen
zeggendat
datzoo
zooiemand
iemandals
alsBourmont
Bourmont
Hiermede
voor goed
goed onmogelijk
onmogelijk was.
was. Ja
Ja ininieder
iederander
ander land,
land, niet
niet in
in
voor
het tot
tot minister.
minister. Dus
Dus was
was
Frankrijk; ;daar
Frankrijk
daarbracht
brachtde
de Bourmont het
niet juist
juist wat
wat Napoleon
NapoleonteteSt.
St.Helena
Helenavan
vanhen
henzeide
zeide:
«Son
niet
: «Son
nom sera
sera en
enexécration
exécrationtant
tantque
quele Ie
peuple
francaisformera
formera
nom
peuple
francais
nation».
une nation».
indruk van
vandien
dieneersten
eersten dag
dag was
was over
over het
hetgeheel
geheel zeer
zeer
De indruk
gunstig voor
Daar echter
echter besloten
besloten was
was Ney
Ney teteveroor,
veroor~
gunstig
voor Ney. Daar
deel en, deed
deed het
het er
er niet
niet veel
veeltoe
toe;
toch konden
konden de
deultras
ultras het
het
deelen,
; toch
zetten en
en schreef
schreefbijv.
bijv. de
deRémusat
Rémusat 22 «Il
«11 est
est facheux
facheux
niet goed zetten
niet
qu'on ait
ait trouvé
trouvé moyen
moyendederelever
releverl'accusè
l'accusési sihaut
hautvers
verslalafin».
fin».
qu'on
Van gewicht
gewicht konden
konden slechts
slechts zijn
zijn de
degetuigenissen
getuigenissen van
van de
de
Van
onderteekenaars van
Dit waren
waren Davout,
onderteekenaars
van de
de conventie van
van 33 Juli.
Juli. Dit
de Bondy
Bondyen
Bignon.Berryer
Berryervroeg
vroegdaarom
daaromeerst
eerst
Guilleminot, de
en Bignon.
Davout wat
wat hij
hij gedaan
gedaan zou
zou hebben
hebben indien
indien de
deconventie
conventie van
van
Davout
Hetantwoord
antwoordwas
was:
«J'aurais livré
livré
Parijs niet aangenomen
aangenomen was.
was.Het
Parijs
: «J'aurais
bataille;; j'avais
belle armée,
armée, bien
bien disposée
disposée;
j'avais75000
75000
bataille
j'avais une
une belle
; j'avais
d'infanterie; ; 25000
cavallerie et
500
hommes d'infanterie
hommes
25000 hommes
hommes de
de cavallerie
et 4 àà 500
pièces de
de canon
canon;; en
en un
unmot,
mot,toutes
touteslesleschances,
chances,que
quepeut
peut
pièces
prévoir un général
général en
en chef,
chef,étaient
étaientfavorables».
favorables».
prévoir
Uit deze
deze verklaring
verklaring bleek
bleek ook
ook hoe
hoejammer
jammerhet
hetwas
wasdat
dat
1. V'elschinger.
\Velschinger. Le
Le Maréchal
Maréchal Ney. 1815.
1815.
2. Correspondance
Correspondance de Charles
Charles de
de Résumat.
Résumat.
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Napoleon toen
toen niet
niet meer
meer het bevel
bevel voerde.
voerde. Bliicher
Blücher en Wel.
Wel.
Napoleon
lington zouden
zouden dan
dan bij
bij Parijs
Parijs vernietigd
vernietigd geworden
geworden zijn.
zijn.
lington
vroeg toen aan
aan Davout
Davout «A
«Avotre
votresens,
sens,etetautant
autantque
que
Dupin vroeg
pu savoir
savoirà àcelui
celui
gouvernementprovisoire,
provisoire,
vous
I'avez pu
vous l'avez
dudu
gouvernement
l' article 12
12 de
delalaconvention
convention?»
?»i 1
quelle
était la portée
portée de
de l'article
quelle était
antwoorden.op
.op«cefte
«cettequestion
questionindiscréte».
indiscrète».
Bellart verbood teteantwoorden
De vraag
vraag mocht
mocht dus
dusevenals
evenalsininhet
hetDreyfusproces
Dreyfusprocesniet
nietgesteld
gesteld
worden. En
En als
alsverklaring
verklaringwaarom
waaromdie
dievraag
vraagniet
niet gesteld
gesteld mocht
mocht
worden.
worden
zeide Bellart
Bellart: : «la
peut pas
pas
worden zeide
«la convention
convention existe;
existe ; on
on ne peut
que ce
cequi
quis'ys'ytrouve
trouveécrit
écrit;
faire
qu'elle renferme
renferme autre
autre chose que
faire qu'elle
;
du
prince,
ou
de
tout
autre
individu,
ne
peut
en
l'opinion
l'opinion du prince, ou de tout autre individu, ne peut en
changer
termes.»
changer les termes.»
en huichelachtiger
Grooter en
huichelachtiger onzin isis wel
welnooit
nooituitgesproken.
uitgesproken.
Er bestaat
bestaat een
een conventie,
conventie, doch
doch over
over de
de bedoelingen
bedoelingen van
van die
die
Er
conventie
mag niet
niet gesproken
gesproken worden
worden;; de
deeenige
eenigegeldige
geldigevet..
ver.
conventie mag
inhoud isis bij
bijdederegeering
regeeringteteverkrijgen.
verkrijgen.
klaring van
den inhoud
klaring
van den
En wat
wat vergat
vergat de
de toch
toch overigens
overigens niet
nietdomme
dommeheer
heerBellart?
Bellart?
En
Indien werkelijk
werkelijk dat
dat artikel
artikel 12
12 niets
nietsbevafte
bevatte wat
watten
tengunste
gunste
Indien
van
Ney
pleitte,
waarom
verzette
hij
zich
dan
zoo
heftig
tegen
van Ney pleitte, waarom verzette hij zich dan zoo heftig tegen
van?? Juist
dat heftige
heftige verzet
verzet bewees
bewees dat
dat de
de
de toepassing
toepassing er van
Juist dat
gelijk hadden
hadden met
met zich
zich voor
voorhem
hemop
op dat
dat
verdedigers van
verdedigers
van Ney gelijk
artikel
beroepen.
artikel te beroepen.
nobele Davout
Davoutwas
wasechter
echter niet
niet de
de man
man om
om zich
zich door
door
De nobele
een
Bellart den
mond te laten
laten snoeren
snoeren op
op een
een oogenblik
oogenblik dat
dat
een Bellart
den mond
hij het plicht
plicht achfte
achtte te
te spreken.
spreken. Hij
Hij zeide
zeide dat
dathij
hijaan
aande
decon.
con.
hij
ventie toevoegde
toevoegde «les
«lesarticles
articlesrelatifs
relatifsAàlalasureté
suretédes
despersonnes
personnes
et j'ai
j'ai spécialement
spécialement chargé
chargé les
lescommissaires
commissairesde
derompre
rompre les
les com,
com.
férences
si
ces
dispositions
n'
étaient
pas
ratifiées.»
.
férences si ces dispositions n'étaient pas ratifiées.»
ook en
en wel
wel:
«La capitulation
capitulation était
était telle,
telle.
antwoordde ook
: «La
Ney antwoordde
que j'ai
j'ai compté
compté;; sans
sans cela
cela
ment protectrice
protectrice que
ment
que c'est
c'est sur
sur elle que
sabreAàlalamain
main?»
croit.on que
quejejen'aurais
n'auraispas
pas
préféré
mourir
croit,on
préféré
mourir
le Ie
sabre
?»
De volgende
volgende dag
dag vond
vonddedecomte
comtededeTascher,
T ascher,een
eenfamilielid
familielid
van Keizerin
Keizerin Joséphine
Joséphine het
het noodig
noodignog
nogeens
eensdedeverdedigers
verdedigers
van
dat artikel
artikel 12
12 en
enaan
aandit
ditver,
ver.
te
bevelen niet
niet te
te spreken
spreken over
over dat
te bevelen
toe:
«Cest
mal
à
propos
que
trois
zoek
voegde
hij
een
nota
zoek voegde hij een nota toe : «C'est mal à propos que trois
ont été
étéentendus
entendushier
hiersur
surun
unobjet
objetautre
autreque
quel'acte
I'acte
témoins ont
témoins
d'accusation.» Die
drie getuigen
getuigen waren
waren Davout,
Davout, Bondy
Bondyen
d'accusation.»
Die drie
en
Guilleminot.
Als laatste
laatste redmiddel
redmiddel beriep
beriep nu
Dupin er
er zich
zich op
op dat
dat de
de
Als
nu Dupin
geboorteplaats
van
Ney
geen
deel
meer
uitmaakte
van
Frank.
geboorteplaats van Ney geen deel meer uitmaakte van Frank,
1.
Mérnoires de Dupin.
1. Memoires
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rijk.
:
rijk. Doch
Doch hiertegen
hiertegen verzette
verzette zich
zich Ney
N eydoor
dooruit
uitteteroepen
roepen:
«Je
suisFrancais,
Francais,jejemourrai
mourraiFrancais».
Francais».
qe suis
Buitendien
verzocht Ney
N eyzijn
zijnverdedigers,
verdedigers,nu
nude
deverdediging
verdediging
Buitendien verzocht
meer vrij
vrij was,
was,daarmede
daarmedeniet
nietvoort
voorttetegaan
gaan:
«Jesuis
suisaccusé
accusé
niet meer
: aje
contre
des traités
traités et
et on
on ne
neveut
veutpas
pasque
quejejeles
lesinvoque.
invoque.
contre la
la foi
foi des
comme Moreau.
I'Europe et àlalapostérité».
postérité». 1
Je fais comme
Moreau.ren
J'enappelle
appelleà l'Europe
maakte hiervan
hiervan onmiddelijk
onmiddelijk gebruik
gebruik om
om de
de discussies
discussies
Bellart maakte
requisitoir tetenemen
nemen en
ende
deKamer
Kamer te
te ver,
ver.
te sluiten
sluiten en
enzijn
zijnrequisitoir
te
zoeken de
de desbetreffende
desbetreffende wetsartikelen
wetsartikelen op
op den
denbeschuldigde
beschuldigde
zoeken
te passen.
passen.
toe te
Daarop werd
werd Ney
N ey verwijderd
verwijderd en
en werd
werd tot
totstemming
stemming over,
over.
Daarop
gegaan.
eerste vraag
vraagluidde
luidde:
«Le maréchal
maréchal Ney
Ney a,t,i1
a.t.il recu
recu des
des
De eerste
: o:Le
èmissaires dans
13 au
au 14
14 mars?»
mars?» Van
Van de
de161
161 aan,
aan.
émissaires
danslala nuit
nuit du
du 13
wezige pairs
pairs stemden
stemden 111
111 met
met ja,
ja, en
en4747met
metneen.
neen.Lanjuinais,
Lanjuinais,
wezige
Niclai en
en d'Aligre
d'Aligre protesteerden
protesteerden tegen
tegen de
de weigering
weigering om
om den
den
Niclai
beschuldigde ook
hooren over
over de
de conventie
conventie van
van 33Juli.
Juli.
beschuldigde
ook te
te hooren
tweedevraag
vraagwas
was:
«Lemaréchal
maréchalNey
N ey
a.t.illu
mars
De tweede
: «Le
a,t,i1
lu leIe1414mars
une proclamafion
proclamation aux
troupes les
les invitant
invitant àlaladéfection
défection?»
une
aux troupes
?»
158 stemden
stemden met
metja,
ja, de
de drie
drie bovengenoemde
bovengenoemdePairs
Pairsprotesteerden
protesteerden
opnIeuw.
opnieuw.
derde vraag
vraagwas
was:
«Lemaréchal
maréchal Ney
N eya,t,i1
a.t.il commis
commis un
un
De derde
: aLe
attentat
sûretédedel'Etat
l'Etat?»
Hieropstemden
stemden157
157Pairs
Pairsmet
met
aftentat àlalasiireté
?» Hierop
«ja». D'Aligre
Nicolaistemden
stemdenniet,
niet,Lanjuinais
Lanjuinaisstemde
stemdemet
met
ozja».
D'Aligre en Nicolai
«Oui, mais
mais couvert
couvert par
par la capitulation
capitulationde
deParis.»
Paris.»Een
EenPair
Pairslechts
slechts
o:Oui,
had den
den moed
moedneen
neentetestemmen.
stemmen. Die
DiePair
Pairwas
wasVictor
Victorde
deBroglie.
Broglie.
niet slechts
slechtsstemde
stemdehijhijzoo,
zoo,
maar
zeide
waarom:
En niet
maar
hijhijzeide
ererbijbijwaarom
:
«Pas de
de crime
crime sans
sansintention
intention criminelle.
criminelle. Je
vois dans
dans les
les
aPas
Je ne vois
faits
justement reprochés
reprochés au
au maréchal
maréchal Ney
N eyninipréméditation
préméditation
faits justement
ni
dessin de
de tahir.
tahir. Au
Au dernier
dernier moment,
moment, ilil aa cédé
l'entrai.
ni dessin
cédé àl'entrai,
nement qui
lui paraissait
paraissait général
général et
qui ne
ne l'était
l'était que
quetrop
trop en
en
nement
qui lui
et qui
effet.
Cest une
unefaiblesse
faiblesseque
quel'histoire
l'histoireappréciera
apprécierasévèrement,
sévèrement,
effet. C'est
ne tombe
tombe pas
pas dans
dans leIecas
casprésent,
présent,sous
souslaladéfinition
définition
mais
mais qui
qui ne
de la loi. IlIl est
est des
desévénéments
événémentsqui
quidépassent
dépassentlalajustice
justicehumaine.»
humaine.» 2
Deze houding
houding van
van de
deBroglie
Brogliekan
kanniet
nietgenoeg
genoeggewaardeerd
gewaardeerd
worden. In
In dien
dientijd
tijdwas
Washethet
in Frankrijknog
nog
gevaarlijker
worden.
in Frankrijk
gevaarlijker
dan ooit te
te voren
voren om
om een
eenman
man van
vankarakter
karakter te
te wezen.
wezen. En
En de
de
dan
Broglie bracht
bracht zijn
niet omdat
omdat hij
hij als
als Exelmans
Exelmans een
een
Broglie
zijn stem
stem uit niet
1. Dumoulin.
I.
Dumoulin. Histoire
lIistoire complète
procès du Maréchal
Maréchal Ney.
!>:ey. d'l
d'lIyelli.
Le proces
procès
complete du
du proces
lyelli. Le
du
maréchal Ney.
Ney.Dupin.
Dupin.Memoires.
Mémoires.Dupin.
Dupin.Considerations
Considerationssommaires
sommairessur
surl'affaire
l'affaire
du maréchal
maréchal Ney.
Ney. Archives
Archivesparlementaires.
parlementaires. de
deBarante.
Barante.Souvenirs.
Souvenirs.
du marechal
2. Duc de
de Broglie.
Broglie. Souvenirs.
Souvenirs.
2.
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vurig Bonapartist
Bonapartist was,
was, integendeel,
integendeel, de
de Broglies
Broglies waren
waren van
van
vurig
tot ouder
ouderkoningsgezind,
koningsgezind,zijn
zijnvader
vaderwas
wasininde
de revolutie,
revolutie~
ouder tot
tijden geguilotineerd.
geguilotineerd.
tijden
op teteleggen
leggenstraf.
straf.
Daarna kwam
stemming over
Daarna
kwam de
de stemming
over de op
Niet minder
minder dan
danhonderd
honderdacht
achtenendertig
dertigPairs
Pairsstemden
stemden voor
voor
Niet
vinden wij
wij die van
Onder die
die 138
138 namen
namen vinden
van de
de
doodstraf. Onder
de doodstraf.
Victor, Sérurier, Kellermann
KeIIermann en Pérignon,
Pérignon, mannen
maarschalken Victor,
N ey reeds
reeds jaren
jaren kenden,
kenden, drie
drie van
van hen
hen werden
werden door Napo,
N apodie Ney
Maréchal de l'Empire
l'Empire benoemd.
met Ney
N ey tot Maréchal
leon gelijktijdig met
wisten beter
beter dan
dan iemand
iemand wie
wie en
enwat
wat Ney
N ey was, toch
toch stemden
stemden
Zij wisten
zij voor
voor «la
«la peine capitale».
capitaie». Dan vinden
vinden wij
wij den
den naam
naam van
van
zij
den admiraal
admiraal Ganteaume, een
een slecht
slecht zeeman,
zeeman, wiens vele
vele te,
teNapoleongrootmoedig
grootmoedigvergeven
vergeven waren.
waren.
kort-komingen door Napoleon
kort,komingen
de generaals
generaals Maison,
Maison, Dessoles,
Dessoles, Compans,
Compans,Lauriston,
Lauriston,
Verder de
T our-Maubourg, Monnier
Monnier en Soulès.
Soulès. Daar,
Daar.
BeurnonviIIe, La Tour,Maubourg,
Beurnonville,
onder vinden
vinden wij
wij namen
namen als
als van
van Dessoles van wien niet
niet beter
beter
onder
wachten was,
was, doch
doch van
van iemand
iemand als
als Compans viel deze
deze stem
stem
te wachten
zeker tegen.
Generaal Judas,
Judas, dorst
Ook Marmont, Generaal
dorst voor
voor de
de doodstraf
doodstraf
door
zijn
verraad
te
stemmen,
hij
die
deze
straf
in
1814
door
zijn
verraad
te
stemmen, hij die deze straf in
stemde Dupont, de
zelf verdiende.
verdiende. Evenzoo stemde
de
Essonnes dubbel zelf
treurige held
de capitulatie
capitulatie van
van Baylen.
treurige
held van de
onge,
dat N
ey nog
nog niet
niet zoo geheel
geheel en
en al
al onge~
Men
ziet hieraan
hieraan dat
Ney
Men ziet
lijk had,
had, dat
dat hij
hij zich
zichniet
niettoevertrouwde
toevertrouwdeaan
aan het
het eergevoel van
lijk
anders toch kon
kon hij
hij weten
weten
zijn krijgsmakkers. Beter dan iemand anders
dat
dit bij
bij hen
hen niet
nietbijzonder
bijzonder sterk
sterk ontwikkeld
ontwikkeld was.
was.
dat dit
Onder
wij ook
ook den
dennaam
naam van
van den
den
vinden wij
Onder de voorstemmers vinden
van
Bordeaux
die
stad
verrader Lynch
die
in
1814
als
maire
van
Bordeaux
stad
Lynch die in
aan
aan de Engelschen overleverde.
dat de
de guillotine
guillotine toe,
toeLynch
aan zijn
zijn stem
stem toe
Lynch voegde
voegde nog
nog aan
toe dat
«une bète
noemt Lynch
gepast moest
worden. Houssaye
Houssaye noemt
Lynch «une
bète
moest worden.
féroce». 11
Slechts 17 Pairs
stemden voor
voor deportatie,
deportatie, hetgeen gelijk
Pairs stemden
stond met
met vrijspraak
vrijspraak en
enterugkeer
terugkeerininFrankrijk
Frankrijkna
naenkele
enkelejaren,
jaren,
den
Duc
de
Broglie
en
onder
die
17
den
Duc
de
Broglie
en
Natuurlijk
vinden
wij
Natuurlijk vinden wij onder die
en
markies
evenzeer comte
lanjuinais, maar
graaf Nicolaï en markies
maar graaf
comte Lanjuinais,
d'
Aligre, die
te recht
rechtprotesteerden
protesteerden tegen
tegen het
het optreden
optreden van
van
die te
d'Aligre,
BeIIart
de verdediging,
verdediging, onthielden
onthielden zich
zich van
van stemming.
stemming.
tegen de
Bellart tegen
Onder
deportatie stemden
stemden en
en onder
onder de
de vijf
die voor deportatie
17 die
Onder de 17
P~irs
die
niet
stemden,
vinden
wij
geen
enkelen
bekenden
die
niet
stemden,
vinden
wij
geen
enkelen
bekenden
irs
naam
het Keizerrijk.
Keizerrijk.
naam uit het
1.
Houssaye, 1815.
1815. Le
abdication.~La terreur
terreur blanche.
blanche.
Le seconde abdication.:La
1. Houssaye,
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De zoons
zoonsvan
vanBessières,
Bessières,van
vanBerthier
Berthierenenvan
vanLannes
Lanneshadden
hadden
gedurende
proces nog niet
niet den
den leeftijd
leeftijd bereikt
bereikt om
omzitting
zitting
gedurende het
het proces
te
nemen als
als Pair,
Pair, hetgeen
hetgeen zeker
zekerzeer
zeerjammer
jammer is,
is,daar
daarhet
hetder
der
te nemen
moeite waard
waard was
was te
te weten
moeite
weten hoe
hoe de
dezoons
zoonsvan
vandie
diehelden
heldenvan
van
het
Keizerrijk zich
zich gehouden
gehouden zouden
zouden hebben,
hebben, nu
nu het
het er
er op
op
het Keizerrijk
aan kwam
te toonen.
aan
kwam karakter
karakter te
toonen.
De generaal
generaal Ricart
Ricart zoowel
zoowel als
als maarschalk
maarschalk Macdonald hebben
hebben
zich
van iedere
iedere stemming
stemming onthouden.
onthouden.
zich ook van
na de
Onmiddelijk na
de stemming
stemming werd
werd de
de uitslag
uitslag aan
aan Ney
N ey
Cauchy, secretaris
secretaris van
van de
deChambre
Chambre des
des
medegedeeld
medegedeeld door
door Cauchy,
Pairs. Dit gebeurde
gebeurde om
omhalf
halfvier
vier's'snachts.
nachts. Ney
Neyhoorde
hoorde het
het
Pairs.
vonnis
en de
demededeeling
mededeelingdat
dathijhijden
denzelfden
zelfdendag
daggefusilleerd
gefusilleerd
vonnis en
dehem
hemeigen
eigenmoed
moedenenkoelbloedigheid
koelbloedigheidaan.
aan. 1
zou worden
worden met
met de
Onmiddelijk na Cauchy
Cauchy kwam
kwamde
degeneraal
generaalde
deRochechouart,
Rochechouart,
commandant
mededeelen dat
dat de
de Koning
Koning hem
hem
commandantvan
van Parijs,
Parijs, Ney
Ney mededeelen
toestond
ontvangen zijn
zijn vrouw,
vrouw, zijn
zijn notaris
notaris en
en zijn
zijn biecht,
biechttoestond te ontvangen
vader. 22
Wat
Wat zijn
zijn biechtvader
biechtvader betrof,
betrof,zeide
zeidehij
hijdat
dathij
hijdat
datniet
nietnoodig
noodig
«Quant au
au confesseur,
confesseur, qu'on
qu'on me
melaisse
laissetranquille.
tranquille. Je
Je
vond.
vond. qQuant
n'ai
n'
ai pas
pas besoin
besoindedeprétraille.»
prêtraille.» Maar
Maarna
naeen
eenopmerking
opmerkingvan
van
een der
der aanwezige
aanwezigegrenadiers
grenadiers van
vanLa
LaRochejaquelein
Rochejaquelein stemde
stemde
een
er toch
toch inintoe
toenanazijn
zijnvrouw
vrouween
eenpriester
priesterteteontvangen.
ontvangen.
Ney er
Om
Om vijf
vijf uur
uurongeveer
ongeveerinindien
diennacht
nachtkwam
kwamzijn
zijn vrouw,
vrouw, die
die
hem getroost
getroostwerd
werdenendie
diehijhijzelfs
zelfsverzocht
verzocht:
«Tuapprens
apprendoor hem
: «Tu
tesenfants.»
enfants.»
dras Ie
dras
le pardon
pardonàtes
zijn kinderen
kinderen waren
warengekomen
gekomen om
omafscheid
afscheid tetenemen
nemen
Ook zijn
en toen
toen werd
werd Ney
N eyde
deaandoening
aandoeningtetemachtig.
machtig.
en
Toen zijn
zijn vrouw
vrouw hem
hem zeide
zeide dat
datzij
zij den
denKoning
Koning nog
nog om
om
Toen
gratie wilde
vragen, wist
N ey wel
weldat
datvan
vaneen
eenBourbon
Bourbongeen
geen
gratie
wilde vragen,
wist Ney
gratie te
wachten was,
was, maar
maar greep
greep hij
hij nu
nu de
degelegenheid
gelegenheid aan
aan
gratie
te wachten
om
; «Si
woorden;
«Si
om haar
haar en de
de kinderen
kinderen weg
wegtetezenden
zendenmet
metdedewoorden
veuxfaire
fairecefte
cettedémarche,
démarche,mon
monamie,
amie,ililest
esttemps
tempsde
departir.»
partir.» 33
tu veux
Inderdaad deed
de Prinses
Prinses de
delalaMoskowa
Moskowadeze
dezevergeefsche
vergeefsche
Inderdaad
deed de
poging. Clarke,
Clarke, de
de minister
minister van
van oorlog,
oorlog, die zij
zij in
in de
de Tuil,
Tuil.
poging.
aansprak om
om haar
haarbij
bij den
den Koning
Koningte
te brengen,
brengen, behandelde
behandelde
lerien aansprak
haar zeer
zeer lomp
lomp en
en antwoordde
antwoordde niet.
niet.
haar
Eindelijk bracht
officieren haar
Hertog de
de
Eindelijk
bracht een
een der
der officieren
haar bij
bij den
den Hertog
Duras doch
doch ook
ook die
diekon
konhaar
haarniet
niethelpen.
helpen.Men
Men
liethaar
haardaar
daar
Duras
liet
totdat men
men wist dat
dat Ney
N ey
wachten zonder
zonder haar
haar te ontvangen
ontvangen totdat
wachten
1. Berryer.
Berryer. Mémoires. Reiset.
Reiset. Souvenirs.
Souvenirs. Barante.
Barante. Souvenirs.
Souvenirs.
2. Rochechouart.
Rochechouart. Souvenirs. Welschinger.
Welsehinger. Le Maréchal
Maréchal Ney,
Ney. 1815.
1815.
3.
3. Archives
Archives du Prince
Prince de la
la Moskowa. Rochechouart.
Rochechouart. Souvenirs.
Souvenirs.
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reeds
:
reeds gefusilleerd
gefusilleerd was
wasenentoen
toenzeide
zeideDuras
Durastot
totmadame
madameGemot
Gemot:
«11 n'est
n'est plus
plus temps»,
temps», waarop
waarop die
diehaar
haarzuster
zustermede
medenam,
nam,zeg,
zeg«Il
gende:: «Viens,
«Viens, ta
ta place
place n'est
n'est pas
pas ici.»
ici.»
gende
Ney,le Ie
brave
braves,moedig
moedigstierf,
stierf,spreekt
spreektvan
van
Dat Ney,
brave
desdes
braves,
Natuurlijk weigerde
weigerde hij
hij zich
zich te
te laten
laten blinddoeken
blinddoeken en
en tete
zelf. Natuurlijk
zelf.
knielen: : «Un homme
homme comme
comme moi
moi ne
ne sesemet
metpas
pasAà genoux.
genoux.
knielen
depuis vingt
vingt cinq
cinqans,
ans,j'ai
j'ail'habitude
l'habitude de
de
Ignorez-vous, que
Ignorez,vous,
que depuis
regarder en
boulets et
et les
les balles
balles?
Jeproteste
protestedevant
devant
regarder
en face
face les
les boulets
? Je
et lalapatrie
patriecontre
contre leIejugement
jugementqui
quime
mecondamne
condamne1JJ'en
l'en
Dieu et
appele
! Vive
appele aux
aux hommes,
hommes, àà la
la postérité,
postérité, ààDieu
Dieu!
VivelalaFrance
FranceI»
J»
De commandant
commandant van
van het
het executie,peleton
executie-peletonde
deSaint
SaintBias
Biaswas
was
De
dat hij
hij vergat
vergat de
de order
order tot
totvuren
vuren te
te geven,
geven,
aangedaan, dat
zoo aangedaan,
de Rochechouart
Rochechouart hem
hem toeriep
toeriep:: «Faites
«Faites votre
votre devoir.»
devoir.»
waarop de
waarop
: «Soldats,
N ey riep
riep daarop
daarop den
densoldaten
soldatentoe
toe:
«Soldats,droit
droitau
aucceur.»
cceur.»
Ney
Maar nog
is de
de Saint
Saint Bias
Bias niet
niet in
in staat
staat het
het bevel
bevel te
tegeven
geven
Maar
nog is
graaf de
de la
la Force,
Force, kolonel
kolonelvan
vandedenationale
nationalegarde,
garde,
waarop de graaf
waarop
het teeken
teeken gaf en Ney,
Ney, door
doortien
tienkogels
kogelsgetroffen,
getroffen, viel.
viel.
het
proces van
van Ney
Neyisiseen
een
schandelijkstebladzijden
bladzijden uit
uit
Het proces
derder
schandelijkste
de geschiedenis
geschiedenis van
van Frankrijk.
Frankrijk. Schandelijk
Schandelijk om
het
feit
dat
om het feit dat
Frankrijk op
bevel van
vanden
denvreemdeling
vreemdelingeen
eenzijner
zijner grootste
grootste
Frankrijk
op bevel
omdat de
de Franschen
Franschen zich
zich uit
uit
zonen vermoordde,
vermoordde, schandelijk
schandelijk omdat
zonen
partij haat tot
dergelijke onteerende
onteerende daad
daad lieten
lietenoverhalen,
overhalen,
partijhaat
tot een dergelijke
maar schandelijk
schandelijk vooral
vooral omdat
omdat de
deuitzonderingen
uitzonderingen van
van hen,
hen,
maar
die zich
zich toen
toengedroegen
gedroegenals
alsmannen
mannenvan
vaneer,
eer,zoo
zoouiterst
uiterstgering
gering
in aantal
aantal zijn.
zijn.
In
die periode
periode kunnen
kunnen wij
wij slechts
slechts twee
tweenamen
namennoemen
noemenvan
van
In die
mannen van
vankarakter,
karakter, dat
datzijn
zijn
mannen
zich gedroegen
gedroegen als
als mannen
mannen die
die zich
Victor de
de Broglie.
Broglie. Als
Als derde
derde zouden
zouden
maarschalk
maarschalkDavout
Davout en Victor
wij
aan toe
toe kunnen
kunnen voegen
voegenLanjuinais.
Lanjuinais.
wij er aan
Voor
de advocaten
advocaten Dupin
Dupin en
en Berryer,
Berryer, hoewel
hoewel die zich
zich in
in
Voor de
deze
zaak uitstekend
uitstekend gehouden
men die uit,
uitdeze zaak
gehouden hebben,
hebben, behoeft
behoeft men
omdat hun
hun vak
vak hen
hen er
er toe
toe dwong
dwong
zondering
te maken
maken omdat
zondering niet
niet te
te
handelen zooals
zooals zij
zij deden,
deden, alhoewel
alhoewel het
het toen
toen ter
ter tijde
tijde een
een
te handelen
bewijs
grooten moed
moed was
was iemand
iemand als
als Ney
N eyteteverdedigen.
verdedigen.
bewijs van
van grooten
De mannen
mannen van
van Frankrijk
Frankrijk van
van 1815
1815 wisten
wisten tetesterven,
sterven,maar
maar
niet
mannen van
van karakter
karakter te leven.
leven.
niet als mannen
De
heldenmoed waarmede
waarmede NNey
ey gestorven
gestorven is,
deed de
de
De heldenmoed
is, deed
publieke
opinie geheel
geheel en
enalalomslaan
omslaan ten
ten zijnen
zijnen gunste.
gunste. En
En
publieke opinie
toch
toen een
eendergelijke
dergelijke moed
moedniet
nietzeldzaam.
zeldzaam.Toen
Toenmaar,
maartoch was toen
schalk
vignon door
door die
diezelfde
zelfderoyalisten
royalistenvermoord
vermoord
schalk Brune
Brune te
te A
Avignon
werd,
schoot een
een dier
dierschavuiten,
schavuiten,Farges
F argesgenaamd,
genaamd, Aà bout
bout
werd, schoot
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portant een
pistool op
ophem
hemaf af
waarmedehij
hijBrune
Bruneslechts
slechts
portant
een pistool
waarmede
licht aan
aan het
het voorhoofd
voorhoofdverwondde,
verwondde, waarop
waarop Brune
Brune den
den kalmen
kalmen
hadteteantwoorden
antwoorden:
«Maladroit!1de
desisiprès
près!»
1» waarop
waarop een
een
moed had
: <<Maladroit
Guindon
hem
doodschoot.
I
andere
schavuit
andere schavuit Guindon hem doodschoot.
verdediging was
was schitterend.
schitterend. En
En Dupin
Dupin en
enBerryer
Berryer
De verdediging
behoorden tot
de beste
bestetoenmalige
toenmalige advocaten
advocaten en
en toch
toch had
had
behoorden
tot de
dat de
de verdediging
verdediging van
van Ney
N ey
Napoleon
Napoleon gelijk
gelijk toen
toen hij
hij schreef
schreef dat
niet goed gevoerd
gevoerd was.
was.
niet
N ey had
volgens Napoleon
Napoleonzich
zichslechts
slechtsmoeten
moetenberoepen
beroepen
had volgens
Ney
«une capitulation
garantissait àchacun
chacunleIesilence
silence
op <cune
capitulation sacrée
sacrée qui
qui garantissait
et l'oubli
l'oubli sur
sur tous
tousles
lesactes,
actes,sur
surtoutes
toutesles
lesopinions
opinionspolitiques.»
politiques.»
En
als dit
dit niet
niethielp,
hielp,dan
danhad
hadhijhijslechts
slechtsmoeten
moetenspreken
sprekenmet
met
En als
La Bécloyère
Bédoyère zeide
zeide
«la brièveté
brièveté éloquentez
éloquente» van
van La
La Bécloyère.
Bédoyère. La
«la
«r ai pu me
me tromper
tromper sur
sur les
les véritables
véritables intérêts
intérêts de
de lala
slechts:
slechts : «J'ai
glorieux souvenirs,
souvenirs, un
un ardent
ardent amour
amour de
delalapatrie,
patrie,
France. De
France.
De glorieux
ontpupum'égarer.
m'égarer.Mais
Maislalagrandeur
grandeur même
même des
des
des
illusions ont
des illusions
j'ai faits,
faits, en
enrompant
rompant les
lesliens
liensles
lesplus
pluschers,
chers,
sacrifices
sacrifices que
que j'ai
n'entrait
dans
conduite
aucun
motif
d'intérêt
prouve quïl
prouve
n'entrait
dans
ma ma
conduite
aucun
motif
d'intérêt
nierai pas
faits notoires,
notoirts, mais
mais je &dare
déclare
personnel. Je
personnel.
Je ne
ne nierai
pas des
des faits
que
je n'ai
n'ai trempé
trempé dans
dans aucun
aucun complot
complot qui
qui aurait
aurait précédé
précédé leIe
que je
retour
de Napoléon
N apoléon;; jejedirai
dirai plus,
plus,jejecrois
croispouvoir
pouvoiraffirmer
affirmer
retour de
qu'il
n'a point
point existé
existé de
de conspiration
conspiration de
de l'ile
l'îled'Elbe.»
d'Elbe.»
qu'il n'a
Op die
die wijze
wijze verdedigden
verdedigden zich
zich ook
ook Drouot
Drouot en
enRapp.
Rapp. 2
Maar het fusileeren
fusileeren van
van La
LaBêdoyère
Bêdoyèreheeft
heeftbewezen
bewezendat
datook
ook
Maar
verdediging niet
niet baatte.
baatte. En
En Ney,
Ney,enenLaLaBêdoyère
Bêdoyèremoesten
moesten
die verdediging
op geen
geenenkele
enkelewijze
wijze
vermoord
was besloten
besloten en
en op
vermoord worden,
worden, zoo
zoo was
eenmaal in
in
was
die veroordeeling
veroordeeling te
te voorkomen
voorkomen nadat
nadat zijzijeenmaal
was die
handen der ultras
ultras gevallen
gevallen waren.
waren.
handen
Maar
de ultras
ultras en
en vooral
vooral van
vanden
denKoning
Koning was
was het
het
Maar van
van de
buitengewoon dom, die
die helden
heldengeen
geengratie
gratieteteverleenen.
verleenen. Daar,
Daarbuitengewoon
over waren
waren verschillende
verschillende schrijvers
schrijvers het
het eens.
eens.
Guizot 33 schreef
schreef: : aDaris
«Dans cette
cette circonstance
circonstance solennelle,
solennelle, Ie
Guizot
le
pouvoir ne sut
sut pas être
être grand, seul moyen
moyen quelquefois
quelquefoisd'être
d' êtrefort.»
fort.»
pouvoir
Hyde de Neuville
Neuville 4 betreurde
betreurde het
het dat
datzijn
zijnvrienden
vriendenGiussent
«fussent
Hyde
quidevaient
devaientretomber
retomber sisi
trop
enclins aux
aux moyens
moyens de
de sévérité
sévérité qui
trop enclins
Roi.»
malheureusement sur
malheureusement
surIele Gouvernement
Gouvemement du Roi.»
De comte
comte de
Pontécoulant 5 schreef
schreef dat
dood van
van Ney
N ey
de Pontécoulant
dat de
de dood
was
voor de
deRestauratie
Restauratie:: aune
«une tache
tache d'injustice
d'injustice etetdedecruauté
cruauté
was voor
1. Bourgoin.
Esquisse historique
historique sur
Ie maréchal Brune. Bourgoin. Les
crimes
sur le
Bourgoin. Esquisse
Les crimes
d'Avignon. Hpussaye,
Hpussaye. 1815.
1815. La
abdication. La
La terreur
terreur blanche.
blanche.
La seconde abdication.
3.
Guizot.Mémoires
Mémoires
2. Mémoires du général Rapp.
3. Guizot.
4,
de Neuville. Mémoires.
Mémoires.
5. de Pontécoulant. Souvenirs.
4. Hyde de
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qui,
quinze ans
ans aprés,
aprés, comme
comme elle
elle en
enfitfitlaIacruelle
cruelleexpérience
expérience
qui, quinze
souvenir de
de laIa
en
1830, n'était
n'était point
pointencore
encoreeffacée
effacée dans
dans leIe souvenir
en 1830,
parisienne.»
population parisienne.»
De Viel
Viel Castel
CastelIschreef
schreef:
«Le nom
nomdu
duMaréchal
Maréchal Ney
Ney aa
De
: ccLe
frapperd'impopularité
d'impopularitélalabranche
branche
puissamment contribué
puissamment
contribué àfrapper
aînée des Bourbons.»
Bourbons.»
ainée
Duvergier de
Hauranne 2 zeide
zeide:
«Enfrappant
frappant cette
cette tête
tête
de Hauranne
: «En
Ia Restauration
Restauration croyait
croyait faire
faire preuve
preuve de
deforce
force et
et conso,
consoilIustre,
illustre, la
d'un seul
seul coup
coup
lider sa
sa domination.
domination. Elle
Elle effacait
effacait au
au contraire
contraire d'un
lider
du maréchal
maréchal et
et versait
versait ce
ce sang,
sang,qui
quipendant
pendantde
de
les torts
torts réels
réels du
longues années,
années, cria
cria contre
contre elle.»
elle.»
longues
Zoo dachten
dachten Lamartine
Lamartine 3, Benjamin Constant 4 en vele anderen,
Zoo
datwas
wasslechts
slechtsMarmont
Marmont de
detreurige
treurige held
held
slechts
één, doch
dochdat
slechts één,
van Athies
Athies en
enhet
hetverraad
verraadteteEssones,
Essones,die
dieschreef
schreef:
«Aucun
van
: «Aucun
coupable
pouvait ètre
ètre puni
puni avec
avec plus
plus de
dejustice.»
justice.» 5
coupable ne
ne pouvait
heldhaftige dood
dood van
vanNey,
Ney,die
dietusschen
tusschende
demededeeling
mededeeling
De heldhaftige
dat
hij gefusilleerd
gefusilleerd zou
zou worden
worden en
endedeexecutie
executienog
nogrustig
rustig
dat hij
geen invloed
invloedop
opden
denhaat
haatder
derultras.
ultras.Anders
Anders
slapen
kon, 6 had
slapen kon,
had geen
toch
had men
men dedekleingeestigheid
kleingeestigheidniet
nietzoover
zoovergedreven,
gedreven, de
de
toch had
Prinses de
La Moskowa
Moskowa de
dekosten
kostenvan
van het
hetproces
proces te
te doen
doen
Prinses
de La
datdedegrafsteen
grafsteeneenige
eenigeinscriptie
inscriptiedroeg.
droeg.
betalen en
en teteverbieden
verbiedendat
betalen
De weduwe
weduwe van
van La
LaBédoyère
Bédoyèremoest
moestzelfs
zelfsnog
nogaan
aanieder
ieder
soldaat van
van het
hetexecutie,peleton
executie.peletondrie
driefrancs
francsgratificatie
gratificatiegeven.
geven. 7
Is het
het te
te verwonderen
verwonderen dat
dat de
de familie
familie van
van een
een man
man als
als Ney
N ey
Is
onbeproefd liet
lietom
omdiens
diens
nagedachtenisteterehabiliteeren
rehabiliteeren?
niets onbeproefd
nagedachtenis
?
datMaarschalk
Maarschalk Ney
Ney
In 1830
1830 wist
wistmen
mengedaan
gedaantetekrijgen
krijgendat
In
opnieuw
ingeschreven werd
werd in
in de
deregisters
registers van
van het
het Legioen
Legioen
opnieuw ingeschreven
van Eer.
Eer. Buitendien
Buitendien kreeg
kreeg toen
toen de
de weduwe
weduweNey
Neyvan
vanMinister
Minister
van
Dupin een
een jaargeld
jaargeld van
van 23000
23000 francs.
francs. Dupin,
Dupin, de
deverdediger
verdediger
Dupin
van
Ney, was
was toen
toen minister
minister van
van Louis
Louis Philippe.
Philippe.
van Ney,
T
och werd
werd eenigen
eenigen tijd
tijd later
later verboden
verboden in
inhet
hetTheatre
Theatre des
des
Toch
te voeren
voeren een
een stuk
stuk genaamd
genaamd:: «Le
«Le Procès
Procès du
du
Nouveautés op
Nouveautés
op te
maréchal
ey.»
maréchal N
Ney.»
Den
12 November
November1831
1831werd
werdinindede
FranscheKamer
Kamer het
het
Den 12
Fransche
voorstel
gedaan
namens
de
inwoners
van
het
departement
de
voorstel gedaan namens
inwoners van het departement de
Ia Moselle,
MoseIle, een
een standbeeld
standbeeld voor
voor Ney
Neyop
opteterichten
richtenen
enzijn
zIJn
la
overblijfselen
brengen naar
naar het
het Pantheon.
Pantheon.
overblijfselen over
over te brengen
1. de Viel
Viel Castel.
Castel. Histoire
Histoire de
delalaRestauration.
Restauration.
2. Duvergicr
I-Iauranne. Histoire
Histoire du
dugouvemement
gouvernementparlementaire.
parlementaire.
Duvergier de Hauranne.
la Restauration.
Restauration.
3. Lamartine.
Lamartine. Histoire de la
4. Benjamin
Benjamin Constant. Mémoires.
Mémoires.
5.
Memoires de
deMarmont.
Mannont.
5. Memoires
ó.
Rochechouart. Souvenirs.
7. Va
uia belle. Histoire
Histoirc des
des deux
deuxRestaurations.
Restaurations.
Vaulabelle.
6. Rochechouart.
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Dupin verklaarde
daarvoor, doch
volledige
verklaardezich
zich wel
wel daarvoor,
doch vond volledige
revisie
Dupinherhaalde
herhaalde toen
toen in
in de
de
revisie van
van het
het proces
proces plicht.
plicht. Dupin
Neyeigenlijk
eigenlijkver,
verkamer op
hoe onwettige
onwettigeschandelijke
schandelijke wijze
wijze Ney
kamer
op hoe
oordeeld was
was en
en sloot
slootzich
zichaan
aanbijbijhet
hetvoorstel
voorstelom
omhet
hetverzoek
verzoek
naar den ministerraad
ministerraad te zenden.
zenden.
naar
DUplO op
op
Onmiddelijk daarop
daarop droegen
droegende
de zoons
zoons van
van Ney Dupin
een
aanvraag tot
revisie van
van het
het proces
proces in
in tetedienen,
dienen,hetgeen
hetgeen
een aanvraag
tot revisie
1831 geschiedde.
geschiedde.
23 November
November 1831
De voornaamste
voornaamste advocaten
advocaten van
van dien
dien tijd
tijdMarie,
Marie, Odilon
Odilon
Barrot,
Parquin eri
en vele
vele anderen
anderen ondersteunden
ondersteunden het
hetverzoek
verzoek
Barrot, Parquin
van Dupin, niet
niet alleen
alleen omdat
omdat zij
zij met
met hem
hem het
hetvonnis
vonnisafkeurden,
afkeurden,
zij revisie
revisie van
van het
hetproces
procesjuridisch
juridisch mogelijk
mogelijk
maar
omdat zij
maar ook
ook omdat
en
noodig achften.
achtten.
en noodig
Niettegenstaande die
steun werd
werd dedeaanvraag
aanvraagafgewezen.
afgewezen.
Niettegenstaande
die steun
hoofdargument voor die
die afwijzende
afwijzende beschikking
beschikking was
was dat
dat
Het hoofdargument
men dan
dan eventueel
eventueel revisie
revisie van
vanallerlei
allerlei politieke
politiekeprocessen
processen en
en
men
uitspraken uit dien
dien tijd
tijd zou
zoumoeten
moetentoestaan.
toestaan. In
Indie
dieafwijkende
afwijkende
uitspraken
beschikking schreef de
de Garde
Gardedes
desSceaux,
Sceaux,minister
ministervan
vanjustitie
justitie
beschikking
est un
untribunal
tribunaltoujours
toujourscompétent
compétentpour
pourlalarévision
révision
echter:
echter : «11
41 est
des procès
procès auxquels
auxquels les
lescalamités
calamités politiques
politiques ont
ont donné
donné nais,
nais.
des
sance.
Ce tribunal
tribunal est
est celui
celui de
del'histoire
l'histoire;; ilil aadéjà
déjà vengé
vengé lala
sance. Ce
mémoire de La
La Bécloyère,
Bédoyère, de
deMouton,Duvernet,
Mouton.Duvernet,dedeChartron,
Chartron,
mémoire
de Travot
T ravot frappés
frappés au
au mépris
mépris des
destraités.
traités.Le
Lenom
nomdudumaréchal
maréchal
s'élève au
au milieu
milieu de
deces
cesvictimes,
victimes,ililn'a
n'apas
pasbesoin,
besoin,pour
pour
Ney s'élève
rester àjamais
jamaisglorieux,
glorieux,que
quele IeGouvernement
GouvernementdedeS.M.
S.M.s'arroge
s'arroge
rester
une autorité
autorité que les
les lois
loisrefusent.»
refusent.»
une
In
1834 gebeurde
gebeurde er
er iets
iets in
in de
deChambre
Chambre des
desPairs
Pairswaaruit
waaruit
In 1834
bleek
dat
het
Fransche
volk
niet
tevreden
was
met
het
op die
die
bleek
het Fransche volk niet tevreden was met het op
Ney verschafte
verschafte eerherstel.
eerherstel. Het
Hetdagblad
dagbladLe
LeNational
National
wijze aan
aan Ney
wijze
doorArmand
Armand
werd voor
voor de
deChambre
Chambre des
desPairs
Pairsverdedigd
verdedigddoor
werd
zijn pleidooi
pleidooi wist
wisthij,
hij,sprekende
sprekendeover
overpolitieke
politieke
Carrel. In
Carrel.
In zijn
processen, het
proces Ney
N eyter
tersprake
spraketetebrengen.
brengen.Hij
Hijzeide
zeidebij
bij
processen,
het proces
«Acecenom
nomjejem'arréte,
m'arréte, ear
parrespect
respect
het noemen
noemen van
van die
dienaam
naam:
: o:A
pour une
une glorieuse
glorieuse etetlamentable
lamentable mémoire.
mémoire. Les
Les temps
temps ont
ont
pour
prononcé. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, le
Ie juge
juge aaplus
plusbesoin
besoindederéhabilitation
réhabilitation
prononcé.
que la
la victime.»
victime.»
er op
op dat
dat oogenblik
oogenblik in
in de
de
Pasquier antwoordde
antwoordde kwaad,
kwaad, dat
dat er
Kamer nog rechters
rechters van
van Ney
Neyaanwezig
aanwezigwaren,
waren, die
die de
de gesproken
gesproken
Kamer
wel eens
eensals
alseen
eenbeleediging
beleedigingzouden
zoudenkunnen
kunnenopvatten.
opvatten.
woorden wel
Carrel
riep daarop
daarop uit
uit dat
datdan
daneen
eendier
dier
rechterrsmaar
maar een
een
Carrel riep
rechterrs
aanklacht tegen
hem moest
moest indienen.
indienen. Hij
Hij zou
zou zich
zich dan
dan wel
wel
aanklacht
tegen hem
11.
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verdedigen, en,
voegde hij
hij hier
hieraan
aan toe
toe:: cje
«Jeserai
seraifier
fierd'être
d' être
verdedigen,
en, voegde
Ie premier
p'remier homme
la génération
génération de
de 1830
1830 qui
quiviendra
viendra
le
homme de
de la
abomi~
protester ici,
nom de
delalaFrance
Franceindignée,
indignée,contre
contrecet
cetabomi,
protester
ici, au nom
nable assassinat.»
assassinat.»
Met een
een uitbundig
uitbundig enthousiasme
enthousiasme en
enluide
luidebravo's
bravo'swerden
werden
Met
deze
woorden door
door het
hetpubliek
publiekopopdede
tribunesontvangen,
ontvangen,
deze woorden
tribunes
waarom
comte de
de Tascher,
T ascher, een
een der
derPairs
Pairs van
van 1815,
1815, de
de
waarom de
de comte
ontruiming
tribunes verzocht.
verzocht.
ontruiming der tribunes
Voor de
devoorzitter
voorzitterhierop
hieropantwoorden
antwoordenkon,
kon,riep
riepgeneraal
generaal
Exelmans,
meest bekende
bekende figuren
figuren uit
uit den
dentijd
tijdvan
van het
het
Exelmans, een
een der meest
Keizerrijk,
heldvan
vanRocquencourt
Rocquencourt:: oje
«Je partage
partage l'opinion
I' opinion
Keizerrijk, de
de held
du
dêfenseur. Oui,
Oui, lalacondamnafion
condamnation du
du maréchal
maréchal Ney aa été
été
du défenseur.
un assassinat
assassinat juridique.
juridique. Je le
Ie dis,
dis,moi
moi!»
1»
Op
:nieuw toonde
toonde het
het publiek
publiek op
opdedetribunes
tribunesluide
luidezijn
zijn
Op :nieuw
instemming.
Ondanks
herhaalde betoogen van
van comte
comtededeTascher
T ascherwerden
werden
Ondanks herhaalde
tribunes niet
nietontruimd,
ontruimd,maar
maar Carrel
Carrel moest
moest belooven
belooven niet
niet
de tribunes
meer
ey te
te spreken,
spreken, hetgeen
hetgeen hij
hij ook deed.
deed. Toen
Toen even
even
meer over
over N
Ney
later
zijn pleidooi
pleidooi opnieuw
opnieuw de
denaam
naamNey
N eyvoorkwam
voorkwamvroeg
vroeg
later in
in zijn
hij
naar
aanleiding
van
zijn
belofte
toestemming
om
dien
naam
hij naar aanleiding van zijn belofte toestemming om dien naam
te
noemen. De
DeHertog
Hertog
Pasquierweigerde
weigerdedie
dietoestemming,
toestemming,
te noemen.
Pasquier
waarop Carrel
Carrel constateerde
constateerde:: exQu'il
«Qu'il n'a
pas été
été possible
possible au
au
n'a pas
waarop
défenseur, quand
Ie nom
nom du
dumaréchal
maréchalNey
Neys'est
s'estrencontré
rencontré
défenseur,
quand le
dans
sa bouche,
bouche, de
deleIeprononcer
prononceravec
avecune
uneèpithète
èpithètehonorable.»
honorable.»
dans sa
Wederom riep
riep het
het publiek,
publiek, carès
«T rès bien.»
bien.»Pasquier
Pasquier was
was nu
nu
Wederom
du
onhandig
zeggen:: oje
«Je dois
doislui
luidire,
dire,au
ausujet
sujet du
onhandig genoeg
genoeg te zeggen
souvenir
évoqué, que
quelalaChambre
Chambretoute
touteentière
entièreprend
prend
souvenir qu'il
qu'il a évoqué,
la
responsabilité de tous
tous ses
sesactes,
actes,quels
quelsqu'ils
qu'ilssoient
soient!»
la responsabilité
I»
Natuurlijk werden
werden die
die woorden
woorden gevolgd
gevolgddoor
doorluide
luideprotesten
protesten
Natuurlijk
van
die
Pairs
die
niet
mede
de
verantwoordelijkheid
wilden
van die Pairs die niet mede de verantwoordelijkheid wilden
dragen
van de
de juridische
juridischemoorden
moorden van
van 1815.
1815.Pasquier
Pasquier dorst
dorst
dragen van
daarom
zijn woorden
woorden in
in den
denMoniteur
Moniteurop
optetenemen.
nemen.
daarom ook
ook niet zijn
In
1837 vond
vondinindede
Kamer
een
dergelijkincident
incidentplaats.
plaats.
In 1837
Kamer
een
dergelijk
Bij die
gelegenheid zeide
dat, als
als het
het hem
hem gelukt
gelukt was
was
Bij
die gelegenheid
zeide Dupin dat,
te redden
redden door
doortoe
toetetepassen
passenhet
hetartikel
artikelvan
vanhet
hetverdrag
verdrag
N ey te
Ney
van
November 1815
1815 waardoor
waardoor Ney
Neyfeitelijk
feitelijkophield
ophieldFransch,
Fransch$
van 20 November
«ren bénirais
bénirais le
Ie ciel,
ciel, etetlalapairie
pairiem'en
m'enbénirait.»
bénirait.»
man
zijn:: «J'en
man te zijn
In 1831
1831 den
den 19den
19den November
was de oudste
oudste zoon van
van maarIn
November was
mar,
Ney benoemd
benoemd tot
totPair
Pairvan
vanFrankrijk,
Frankrijk, doch
dochnam
nameerst
eerst
schalk
schalk Ney
zitting
Januari 1841
1841 naar
naar aanleiding
aanleiding van
van den
den raad
raad van
van
zifting 23 Januari
Exelmans, Dupin en Barrot.
Exelmans,
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Prins van
van de
de Moskowa
Moskowa vroeg
vroeg toen
toen het
hetwoord,
woord,hetgeen
hetgeen
De Prins
had
hem
geweigerd werd
werd omdat
omdat hij
hij niet
niet vooraf
voorafmedegedeeld
medegedeeld had
hem geweigerd
waarover
spreken wilde.
wilde.
waarover hij
hij spreken
Den volgenden
volgenden dag
dagstond
stondechter
echterinindedecouranten
courantendatgene
datgene
had willen
willenzeggen.
zeggen.Hij
Hijkondigde
kondigde
daarbijaan
aan dat
dat
de Prins
Prins had
wat de
daarbij
hij de
de hoop
hoop niet
nietverloor
verloor«d'entendre
«d'entendre proclamer
proclamer un
un jour
jour dans
dans
hij
enceinte l'immolation
l'immolation de
del'inique
l'iniquesentence
sentencequi
quil'aI'afrappé.»
frappé.:o
cette enceinte
nu zoo
zooonhandig
onhandig daarop
daarop te
te antwoorden
antwoorden dat
dat de
de
was nu
Molé was
jaar«n'avaient
«n'avaientcessé
cessédedemériter
mériterdedeleur
leurpatrie.»
patrie.»
Pairs sedert 25
25 jaar
Pairs
Neyhierop
hieropdat
dat«bien
«bien des
des
Volkomen
recht antwoordde
antwoordde Ney
Volkomen te
te recht
membres de Cefte
CetteChambre
Chambren'accepteront
n'accepteront son
sonhéritage
héritage que
que
membres
~olida~
sous bénéfice
bénéfice d'inventaire
d'inventaire et répudieront
répudieront hautement
hautement la solida,
rité d'un
d'un acte
acte dont
dontleur
leurconscience
conscience
voudraitpas
passesecharger.»
charger.:o
rité
nenevoudrait
Ook later
later bracht
bracht Ney
N eydede
zaak
zijnsvaders
vaderswederom
wederomter
ter
Ook
zaak
zijns
sprake.
1846 zeide
osé parler
parler de sa
sa
sprake.Den
Den 19
19 Juni
Juni 1846
zeide hij:
hij : «On
«On a osé
ses ennemis,
ennemis,ont
ontpu
puleIetuer,
tuer,mais
maisleIedégrader,
dégrader,
dégradation!
dégradation ! Ah 1 ses
quelqu'un,dans
danscette
cetteétreinte
étreinteveut
veutréclamer
réclamerune
unepart
part
jamais !! Si quelqu'un,
jamais
juridiqu~ que
hon~
de
solidarité quelconque
fait juridique
de solidarité
quelconque dans
dans un
un fait
que les hon,
nêtes gens
gens de
detous
tousleslespays
pays
repoussentaujourd
aujourdhui,
hui,que
que toutes
toutes
tikes
repoussent
d' opinions politique
politique ont
ontdepuis
depuislongtemps
longtempsflétri,
flétri,
les nuances
nuances d'opinions
les
oh 1I que
cette personne
personne se
se lève
lèveetetjejeluiluidonnerai
donneraiacte
actede
decefte
cette
que cefte
singulière
marque de courage!»
courage 1»
singulière marque
eenige, die
diedom
domgenoeg
genoegwas
wasnanadiedie
woordenopoptetestaan
staan
De eenige,
woorden
was de Castellane,
CastelIane, een
een der
der moordenaars
moordenaars van
van Ney.
Ney. De
DeKamer
Kamer
was
deCastellane
Castellane
toonde haar
haar afkeuring
afkeuring van
van die
diehouding
houdingdoor
doorde
toonde
het spreken
spreken onmogelijk
onmogelijk te
te maken.
maken.
1848 ontving
ontving de
de Prins
Prins de
de
Onmiddelijk na
revolutie van
van 1848
na de revolutie
Moskowa een
eenbrief
briefvan
vanCrémieux,
Crémieux,secretaris,generaal
secretaris-generaal van
van
la Moskowa
«Citoyen. Le Gouverne.
voorloopige regeering,
regeering, luidende:
de voorloopige
luidende : aCitoyen.
Gouverne,
ment provisoire
provisoire de
la République réhabilite
réhabilite la mémoire de
de la
ment
11 n'ordonne pas
pas la
la révision
arrêt exigé
exigé par
votre père.
père. Il
révision d'un arrêt
contre une
une de
nos plus
plus grandes
grandes gloires
armes contre
l'étranger en armes
de nos
arrêt que sous
sous la
la Restauration
Restauration même la voix publique
militaires, arrêt
avait qualificé
Il ordonne
qu'un monument à la
avait
qualificé d'assassinat.
d'assassinat. 11
ordonne qu'un
Ie lieu
lieu même ou
maréchal Ney sera élevé sur
mémoire du maréchal
sur le
oil il
Le ministre
ministre de
delalajustice
justiceest
estheureux
heureuxd'annoncer
d'annoncer
été fusillé.
fusillé. Le
a été
à votre
votre famille
famille ce
ce grand
grand acte
acte de
derèparation.»
rèparation.»
à
Den
December 1853
1853 werd
werd het
hetdoor
doorden
denberoemden
beroemden
Den 77December
onthuld in
in
beeldhouwer Rudo
gemaakte standbeeld
beeldhouwer
Rudo gemaakte
standbeeld van
van Ney onthuld
het bijzijn
bijzijn van
van de weduwe
weduwe van
van Ney,
Ney,Michel
MichelNey,
Ney,Edgar
Edgar Ney,
Ney,
het
de generaals
generaals Canrobert,
Canrobert, de
Montebello en
en vele
veleanderen.
anderen.
de Montebello
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minister van
van oorlog
oorlogdedeSaint
SaintArnaud
Arnaudhield
hield toen
toen een
een
De minister
waarin hij
hij de
de grootheid
grootheid van
van Ney
N eyop
opden
denvoorgrond
voorgrondstelde.
stelde.
rede, waarin
Dupin sprak
sprak toen,
toen, maar
maar die
diesprak,
sprak,eneneigenlijk
eigenlijkteterecht,
recht,
Ook Dupin
niet zoo
zoo gematigd
gematigd als
als de
deSaint
SaintArnaud.
Amaud. Hij
Hijliet
lietnog
nogeens
eens
niet
duidelijk uitkomen
uitkomen hoe eigenlijk
eigenlijk de geheele
geheele zaak
zaak tegen
tegen Ney
Ney
duidelijk
wraakneming van
verslagen Europa
Europa en
van de
de ultras
ultras
een wraakneming
van het
het verslagen
en van
was
persoon
was tegen
tegen Napoleon
Napoleon inindede
persoonvan
vaneen
eenzijner
zijnergrootste
grootste
krijgsoversten. «C'
drapeau tricolore
tricolore immolé
immolé au
au dra,
dra_
krijgsoversten.
«C' était
était leIe drapeau
blanc.»
peau blanc.»
hetmet
metDupin
Dupineens.
eens.
En nu.
nu. Ieder
Ieder in
in geheel
geheel de
dewereld
wereld isishet
En
N ey isisevenals
evenalsdedeLaLaBécloyère
Bédoyèrelafhartig
lafhartigvermoord
vermoord door
door de
de
Ney
ultras, gedeeltelijk
gedeeltelijk op bevel
bevel van
van Europa,
Europa, al
al isishet
hetwaar
waardat
dat
ultras,
zij
zij het
het zonder
zonder dat
dat bevel
bevel even
even gaarne
gaarne en
en even
even goed
goed toch
toch ge,
ge.
daan zouden hebben.
hebben.
daan
vroeg in
inzijn
zijntestament.
testament.
Napoleon vroeg
«Je veux
veux que
que mes
mes cendres
cendres reposent
reposent aux
bords de la
la Seine
Seine
aux bords
aje
au milieu
milieu de
de ce
ce peuple
peuplefrancais
francais que
que j'ai
j'aitant
tantaimé.»
aimé.»
au
Maar van
van dat
dat door
doorhem
hemzoo
zoobeminde
bemindeFransche
Fransche volk
volk gaf
gaf
Maar
hij een
een zeer
zeergoede
goedekarakterteekening
karakterteekening toen
toen hij
hij teteSt.
St.Helena
Helena
hij
zeide, indien
indien ik
ik de
deuitverkoren
uitverkorenman,
man, de
deKeizer
Keizer van
van het
het Engelsche
Engelsche
geweest was
was dan
dan zou
zou geen
geeninname
inname van
van Londen
Londen en
engeen
geen
volk geweest
Waterloo
mij ooit
ooittot
totabdicatie
abdicatiegedwongen
gedwongen hebben.
hebben. Ik
Ik zou
zou
Waterloo mij
na
overwinning even
even goed
goed als
alsnananederlaag
nederlaaghun
hunKeizer
Keizer ge,
gena overwinning
zijn.
bleven zijn.
E
ven zeker
zeker kan
men zeggen
zeggen dat indien
indien Ney
N eyeen
eenEngelsche
Engelsche
Even
kan men
Maarschalk
en zijn
zijn geschiedenis
geschiedenis dan
danprecies
precies
Maarschalk ware
ware geweest
geweest en
geloopen
waren als
als nu,
nu, nooit
nooithet
hetEngelsche
Engelschevolk
volkeen
eenzijner
zijner
geloopen waren
grootste
en roemrijkste
roemrijkste zonen had
had doen
doen fusilleeren.
fusilleeren.
.
grootste en
En
aan die
die woorden
woorden van
van Napoleon
Napoleon kunnen
kunnen wij
wij toevoegen
toevoegen
En aan
Ney
Duitschers
of
Oostenrijkers
dat
ook
indien
Napoleon
en
dat
indien Napoleon en Ney Duitschers of Oostenrijkers
geweest
waren, zij
zij inindedezelfde
zelfdeomstandigheden
omstandigheden nooit
nooit door
door
geweest waren,
hun
eigen yolk
volk verraden
verraden en
en verloochend
verloochend zouden
zouden zijn.
zijn.
hun eigen
Dergelijke
van wispelturigheid
wispelturigheid behooren
behooren nu een,
eenDergelijke uitingen
uitingen van
maal
het Fransche
Fransche volkskarakter.
volkskarakter. Een
kan men
men dit
dit
maal tot het
Een deugd
deugd kan
zeker
noemen.
zeker niet noemen.
Als deugd
deugdstaat
staatdaar
daarechter
echtertegenover
tegenoverdat
datnergens
nergenster
terwereld
wereld
rehabilitatie
ten onrechte
onrechtegetroffenen
getroffenen zoo
zoogemakkelijk
gemakkelijk gaat
gaat
rehabilitatie van ten
als
in Frankrijk.
Frankrijk.
als in
Doch
wellicht isisook
ookdeze
dezedeugd
deugd
maarrelatief,
relatief,daar
daar die
die
Doch wellicht
maar
rehabilitatie
Frankrijk zoo
zoo gemakkelijk
gemakkelijk gemaakt
gemaakt wordt
wordt door
door
rehabilitatie in Frankrijk
het voortdurend
voortdurend wisselen
wisselen van
van regeering.
regeering.

LEVENSWOORDEN.
LEVENSWOORDEN.
Het verschil
verschil in
wil komt
komt eerst
eerst uit,
uit, wanneer
wanneer het
het er
er op
op aan,
aanin wil
komt de
de wegen
wegen en
en dedemiddelen
middelentetekiezen
kiezenom
omgelukkig
gelukkig te
te
komt
GUYAU.
worden.

o0
Maak
beestboos,
boos,het
hetzalzalu verscheuren
u verscheuren;
tasteen
een
Maak een
een wild beest
; tast
man
wereld aan,
aan, hij
hij zal
zal uumet
meteen
eengeestig
geestigwoord
woordant,
antman van
van de wereld
woorden; ;beleedig
Wijsgeer en
hij antwoordt
antwoordt uu in
inhet
het
woorden
beleedig een
een wijsgeer
en hij
niet.
GUYAU.
geheel niet.

o0
gevoelen meer
meer en
en meer,
meer, dat
dat de
de naam
naam van
van een
eenmensch
mensch
Wij gevoelen
weinig
beteekent, wij
wij hechten
hechten er
er nog
nogaan
aandoor
dooreen
eenzekere
zekere
weinig beteekent,
bewuste kinderachfigheid
kinderachtigheid; ; doch
arbeid, door
door ons
onsvoortge,
voortgebewuste
doch de arbeid,
gebracht,
het eenige.
eenige.
GUY
AU.
gebracht, is
is het
GUYAU.

o0
levend wezen
wezen isisniet
nietenkel
enkeleen
eenrekenaar
rekenaarà àlalaBentham,
Bentham,
Het levend
een
financier, die
die in
in zijn
zijngrootboek
grootboekdedebalans
balansmaakt
maaktover
over
een financier,
winsten en verliezen
verliezen;; leven isis niet
nietrekenen,
rekenen, leven
levenisishandelen.
handelen.
winsten
GUYAU.

o0
Hij, die
die in
in zijn
zijnhandelingen
handelingenzijn
zijnmooiste
mooistegedachten
gedachten niet
niet ge,
geHij,
blijft, isisininstrijd
strijdmet
metzichzelven,
zichzelven,wordt
wordtinnerlijk
innerlijkverdeeld.
verdeeld.
trouw blijft,
GUYAU.

o
0
Laten
Laten wij
wij hopen op
onszelven en
en op
op anderen,
anderen, doch
doch op
op ons
ons
op onszelven
zelven
slechts vertrouwen.
zelven slechts
vertrouwen.
GUYAU.
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Over
willen en
enhandelen.
handelen.DeDe
theoretischeenenpractische
practischebeteekenis
beteekenis van
van het
hetdeter,
deter.
Over willen
theoretische
minisme,
G. Hamaker.
Hamaker. —
- Groningen,
Groningen, J.
M. de Waal
Waal
minisme, door
door Dr.
Dr. H. G.
J. M.

Een medisch dokter
dokter heeft
heeft zich voor
voor zijn
zijn schrijftafel
schrijftafel gezet om
om een
een boekje
boekje
van ongeveer
ongeveer 150
150 blz.
blz. (tamelijk
(tamelijk wijd
wijd gedrukt
gedrukt klein
klein octavo)
octavo) over
over het
het
van
determinisme in
de wereld
wereld te
te zenden
zenden ....
en dat
dat boekje
boekje werd
werd een goed, een
deterrninisme
in de
. . en
bruikbaar
een gemakkelijhleesbaar
er tot
tot dusver
dusver maar
maar weinig
bruikbaar en
en een
gemakkelijk,leesbaar werk.
werk. Dat er
over
dit onderwerp
onderwerp geschreven
geschreven is,
is, kan
kan zeker
zeketniemand
niemandbeweren
beweren;; Dr.
Dr.
over dit
Wijnaendts,Francken's verleden
verschenen boek is
is iets
iets van
van 't laatste
Wijnaendts,Francken's
verleden jaar
jaar verschenen
laatste
en ook iets
iets van
van 't't beste.
Dr. W.
W. F.'s
F.'sstudie
studiewas
wasmijn
mijneenige
eenigeaanmerking
aanmerking
en
beste. Op Dr.
(als
dateen
eenaanmerking
aanmerking mag
mag heeten)
heeten) deze,
deze, dat
datereraan
aandedetegenstanders
tegenstanders te
(als dat
veel
eer werd
Vooral schijnt
schijnt het
het mij
mij een
eenvrij
vrijernstige
ernstige fout
fout zich
zich
veel eer
werd bewezen.
bewezen. Vooral
door die
die tegenstanders
tegenstanders (altans
(altans naar
naar de
de vorm)
ver uit
uitden
denkoers
koers te
te laten
laten
vorm) zoo ver
slaan
evenals zij
zij met
met den
den naam
naam van
van wilswrijheid
wilswrijheid te blijven bestempelen
slaan om
om evenals
soort van 4:vrijheid»
«vrijheid» die
alleenonmogelijk
onmogelijkmaar
maarbepaald
bepaald ongerijmd
een soort
die niet alleen
ongerzjmd
mag heeten.
heeten. De
Deheer
heerDr.
Dr.
Hamakerbegaat
begaatnaar
naar ik
ikmeen
meen altans
altans de
de eerst,
eerst.
mag
Hamaker
«vakman» hem schuldig
schuldig
genoemde
deze fouten
fouten niet, misschien zal menig evakmany
genoemde van
van deze
bevinden aan
aan de
detegengestelde
tegengestelde fout,
fout. want
want ....
hij noemt
noemt in
in 't geheel
bevinden
. . hij
geheel geen
bronnen dan
dan even
even in
in't'talgemeen
algemeen in
in zijn
zijnvoorrede.
voorrede. Hij
Hijzegt
zegteenvoudig
eenvoudigwat
wat
bronnen
hebben. ...
zoogoed
goedals
alsgeheel
geheel zonder citaten
citaten of
of
hij meent
meent te
te zeggen
zeggen tetehebben
hij
. . zoo
schrijversnamen. Nu
de uitgevers
uitgevers van
van De Tijdspiegel
Tijdspiegel zoo vriendelijk
vriendelijk ge,
ge'
schnjversnamen.
Nu de
weest
zijn mij
mij naar
naar mijn
mijn oordeel
oordeeltetevragen,
vragen, zal
zalikikdit
ditoordeel
oordeelals
alsvolgt
volgt
weest zijn
concentreeren. Veel
Veel nieuws in
de gedachten
concentreeren.
in de
gedachten en redeneeringen
redeneeringen omtrent
omtrent het
ik in
in dit
ditboekje
boekjeniet
nietvinden
vinden(de
(deschrijver
schrijverzelf
zelfver,
ver'
eigenlijke vraagstuk
vraagstuk kon ik
wacht, naar
naar ik
meen, hierover
hierover geen
geen ander
ander oordeel).
oordeel). Wie
Wieechter
echtermeent,
meent, dat
dat
wacht,
ik meen,
zijn, .vergist
.vergist zich
zich naar
naar
Dr. H.'s
H.'s boekje
boekje een
een onnoodig of onnuttig
werk zou zijn,
Dr.
onnuttig werk
mijn denkwijze
denkwijze zeer
zeer sterk.
sterk. De manier
waarop Dr.
Dr. H.
H. zijn
zijn (naar
(naar mijn
mijn
toch, waarop
mijn
manier toch,
meening volkomen gezonde)
gezonde) inzichten in
in het
hetdeterminisme
determinisme ontwikkeld
ontwikkeld heeft,
heeft,
is zeldzaam eenvoudig
eenvoudig en duidelijk.
munt zijn
zijn uitwerking
duidelijk. Bovendien
Bovendien munt
uitwerking in
bizonderheden
frischheid en
onderhoudendheid uit.
Dit geldt
geldt vooral
vooral
bizonderheden door
door frischheid
en onderhoudendheid
uit. Dit
van de
devoorste
voorsteenen
middenste
hoofdstukken,waarin
waarindedeschrijver
schrijvergeregeld
geregeld
van
middenste
hoofdstukken,
zijn
opmerkingen weet
te lichten
lichten door
door zelfbeleeide
ze/fbeleeJdevoorbeelden
voorbeelden van
zijn opmerkingen
weet toe
toe te
groote belangwekkendheid.
belangwekkendheid.
stijl van het
het werkje
werkje isisvoor
voorzoover
zoo verik ik
herinnernergens
nergenslangdradig
langdradig
meme
herinner
De shj/
of duister
duister (hetgeen
(hetgeenininfilozofische
filoz06schegeschriften
geschriftenstellig
stelliggeen
geenalledaagsche
alledaagschedeugd
deugd
of
voor. Juist
Juist
gelegenheidstermenkomen
komener
er bijna
bijna niet
niet in
in voor.
is). Onhollandsche
Onhollandsche gelegenheidstermen
houdemen
menmij
mij een
eeneen
eenenkele
enkeleopmerking
opmerking
omdat
weinig van
van zijn,
zijn, houde
omdat er
er zoo
zoo weinig
goede. Dr.
Dr. H.
H.volgt
volgtdede
algemeen
heerschendegewoonte
gewoonteom
omde
deDuitsche
Duitsche
ten goede.
algemeen
heerschende
termen c(lustz
«lust» en
de beteekenis
beteekenis van
van aangename'
termen
en «unlust»
eunlustz in de
aangename, en niet:aange.
niet.aange•
te nemen.
nemen. Naar
Naar me
mevoorkomt
voorkomt isisdit
diteen
eenernstig
ernstig
name-aandoening over
over te
namegaandoening
uitsluitend in
een
vergrijp tegen
het woord
woord lust
haast uitsluitend
in een
vergrijp
tegen onze
onze taal,
taal, die
die het
/ust haast
aangenomen. «Het
«Het blij
andere
die van
van «begeerte»,
blij en
andere beteekenis,
beteekenis, nl.
nl. die
c(begeerte», heeft aangenomen.
on,blij»
volgens mij
mij goede
goedewetenschappelijke
wetenschappelijke equivalenten
equivalenten zijn
zijn
zouden volgens
on,blij» zouden
(onze plattere
plattere volkstaal
nog betere
betere woorden,
woorden. nl.
nl. lol
/o/ en land).
volkstaal heeft
heeft nog
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stij/ is misschien
De helderheid
helderheid van taal en stijl
misschien van
van alle
allegoede
goedeeigenschappen
eigenschappen
die
dit boekje
boekje bezit
bezit de
de allerbeste.
allerbeste. Wat
Wat de
de filozofie
filozofie zoo
zoo moeielijk
zelfs
die dit
moeielijk en
en zelfs
menigmaal zoo onmogelijk
maakt, is naar
naar mijn
mijn idee
idee hoofdzakelijk
hoofdzakelijk het
het feit,
feit,
menigmaal
onmogelijk maakt,
dat
de meeste
meeste filozofen
Hlozofen zulke
zulkeslechte
slechte taalbeheerschers
zoo weinig
weinig
zijn en
en zoo
dat de
taalbeheerschers zijn
kunst verstaan
verstaan hun
hun buitengewone
gedachteniningewone
gewonemenschenbewoordirp
menschenbewoordin~
de kunst
buitengewone gedachten
uit tetespreken.
spreken.
gen uit
Dr. J.J.M.M.HOOGVLIET.
HOOGVLIET.

o
Guido
Gezelle's Dichtwerken.
Dichtwerken. Deel XIII
XIII en
enXIV.
XIV.Gelegenheidsgedichten.
Gelegenheidsgedichten.—- Amster.
AmsterGuido Gezelle's
Veen.
dam, 1.
dam,
L. J. Veen.

Met deze
deze twee
tweedeelen
deelenGelegenheidsgedichten
Gelegenheidsgedichtenisisd.e
d.egroote
grooteuitgave
uitgavevan
van
Met
Guido Gezelle's
Gezelle's dichtwerken
dichtwerken voltooid.
voltooid. Wat
Watikikbijbijmijne
mijnebespreking
bespreking van
van
Guido
de beide
beide vorige
vorigedeelen
deelen— -ookook
«gelegenheidsgedichten»—
- zeide,
zeide, zou
zou ikik
de
c<gelegenheidsgedichtenv
kunnen herhalen:
herhalen: ook
ookhier
hierbemerkt
bemerktmen,
men, dat
datdedegedichten
gedichtenfeitelijk
feitelijk
hier kunnen
hier
niet occasioneel,
occasioneel, niet
nietdoor
doordedemgelegenheid»
«gelegenheid» zijn
zijn ontstaAn,
ontstaàn, doch
doch door
door de
de
niet
diepere
in het
hethart
hartvan
vanGezelle
GezelIewoonde,
woonde,voor
voor
wereldwaarin
waarin
diepere liefde,
liefde, die in
dede
wereld
hij
als priester
priester en
endichter
dichter leefde.
leefde. Als
Als
priesterenendichter
dichter—- want
wantdichter,
dichter.
hij als
priester
schap
priesterschap waren
waren in
in zijne
zijne ziel
zielsamengesmolten
samengesmoltentot
toteen
eenhoogere,
hoogere,
schap en priesterschap
onscheidbare eenheid.
eenheid.
onscheidbare
meerendeel van
van de
de verzen
verzenuit
uitdeze
dezetwee
twee
bundelszijn
zijn«jubeldichtenv,
«jubeldichten»,
Het meerendeel
bundels
den dichter
dichter geschreven
geschreven voor
voortal
talvan
vangeestelijke
geestelijkeenenwereldlijke
wereldlijkejubilea.
jubilea.
door den
uitden
denaard
aardvan
vande
dezaak
zaak
kring waarin
waarin deze
deze poëzie
poëziezich
zichbeweegt,
beweegt, isisuit
De kring
niet ruim
ruim; ; doch nergens
nergens vervalt
vervalt de
de dichter
dichter in
in de
debanaliteiten
banaliteitenwaartoe
waartoe het
het
niet
genre
licht aanleiding
aanleiding geeft.
geeft.
genre zoo licht
een eenvoudig,wijze,
eenvoudig~wijze, blijgeestige
blijgeestige vroomheid
vroomheid kenschetst
kenschetst een
eenvers
versals
als
Welk een
volgende fragment
fragment::
het volgende
Hoe rap
rap is
is tien
tien jaar
jaar uitgeleefd,
uitgeleefd,
als
gezonde dagen
dagen geeft
geeft
als God gezonde
en
laat, hoe
hoe lang
lang het
het zij,
zij,
en 't't leven laat,
van weedom
weedom en
envan
vanziekten
ziektenvrij
vrij1I
Hoe rap
rap is
is dag
dag en
en maand
maand en
en jaar
jaar
naar
eeuwigheid met
met al
al tetegaar,
gaar,
naar de
de eeuwigheid
't Zij goed,
zij kwaad,
kwaad, 't't zij
zij lief,
lief, 't'tzij
zij leed,
leed,
goed, 't't zij
lijk
aandoen van
van een
een kleed
kleed
lijk 't af~
af, en aandoen
dat
met zulk
zulk geen
geen haast
haast en
en slijt
slijt
dat zelf met
als
onzen levenstijd!
levenstijd!
als 't kleed
kleed van onzen
of het
het volgende,
volgende, waarin
waarin de
dedichter,
dichter, na
na de
dedeugden
deugdenvan
vaneen
eenechtpaar,
echtpaar, dat
dat
de gouden
gouden bruiloft
bruiloft viert,
viert, tetehebben
hebbengeprezen,
geprezen,zingt
zingt:
de
:
loont er
er zulke
zulkedeugd
deugd?
Geeneeerebogen
eerebogen
Wie loont
? Geene
geen schaften
schatten dezer
dezer aarde
aarde;; 't moet
onsterflijk zijn,
vrij van alle
alle logen
logen
zijn, en
en vrij
dat
beloonen zal
zal:: Gods
Gods eeuwig
eeuwig goed.
goed.
dat U beloonen
Het typeert
typeert inderdaad
inderdaadhet
hetwezen
wezenvan
vanGezelle's
Gezelle'spoëzie,
poëzie,dat
dathij
hijonderwerpen
onderwerpen
als deze
deze weet
weet om
om te
te zetten
zetten tot
totzuivere
zuiverekunst.
kunst.
als
inVlaanderen
Vlaanderen den
dendichter
dichterevenzeer
evenzeerlief
liefwas
wasals
als
Dat het
het geestelijke
geestelijke leven
leven in
het volksleven,
volksleven, blijkt
blijkt uit
vers als
als het
het volgende,
volgende, het
hetbegin,couplet
begin~couplet van
van
het
uit een vers
een
lofdicht, dat
dat hij
hijdedejubileerende
jubileerendeMoeder,overste
Moeder'overste van
van een
eenklooster
klooster
een lofdicht,
toezingt::
toezingt
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Wie
kander ooit genoeg
genoeg volloven
volloven
Wie kander
onze echte,
echte. oudvlaamsche
oudvlaamsche Kloosterhoven,
Kloosterhoven.
daar.
ootmoedigheid.
daar, eendracht.
eendracht, liefde.
liefde, ootmoedigheid,
daar
een woord
woord gezeid,
gezeid.
daar vrede.
vrede, al
al in een
reeds eeuwen
lang. de
de grond
grond van
van waren
waren
reeds
eeuwen lang,
en de
de onberoerde
onberoerde steunpilaren?
steunpilaren?

Ook bij
bij het
hetdoorlezen
doorlezen van
vandeze
dezeslotbundels
slotbundelsgevoelt
gevoeltmen
men het,
het. dat
dat de
de
Ook
Vlamingen.
liefde, die
die uit
uit de
deziel
zielvan
vanden
dendichter
dichter ging over Vlaanderen en de Vlamingen,
liefde,
maar bovenal
den dienst
dienst waaraan
waaraan hij
hij zijn
zijn leven
levenwijdde,
wijdde.den
dengrond
grondwas
was
maar
bovenal tot den
enzutver
zutverdichterschap.
dichterschap.
zijn sterk
sterk en
van zijn
HERMAN
MIDDENDORP.
HERMAN MIDDENDORP.

o0
A. Roland
Roland Holst,
Holst, De
DeBelijdenis
Belijdenisvan
vande
deStilte.
Stilte.Bandversiering
Bandversiering van
van W.
W.F.F.Gouwe.
Gouwe.
A.
J. van
van Dishoeck,
Dishoeek, 1913.
1913.
Bussum,
Bussum, C.
C. A. J.

De belijdenis
belijdenis van
Ditisiseen
eenboekje
boekjevoor
voorden
denmensch,
mensch. die
die
De
van de
de stilte..
stilte...... Dit
wel eens,
eens. plotseling
plotselinggevoerd
gevoerdbuiten
buitenden
denbegrensden
begrensdenkring
kringzijner
zijneral,dage,
al. dage.
wel
lijksche
weg isis blijven
blijvenstilstaan,
stilstaan. en
enals
alsbij
bijonvooro
onvoor.
lijksche menschelijkheid.
menschelijkheid, op
op zijn
zijn weg
bereide openbaring
het wezen
wezen van
van het
hetLeven
Levenis.
is.
bereide
openbaring heeft
heeft gevoeld.
gevoeld, hoe
hoe het
Alleen in
in zeer
zeer bijzondere
bijzondere oogenblikken
oogenblikken kan
kan dit gevoel
gevoel dalen
dalen over
over onze
onze
Alleen
ziel.
moeten geraken
geraken in een
een sfeer
sfeer van
vanharmonie
harmonie—
- ikikdenk
denkaan
aanherfsV
herfst.
ziel. Wij
Wij moeten
op onze
onze handen
handen valt,
valt,aan
aande
degeluidenlooze
geluidenloozedaling
dalingvan
van
die koesterend
koesterend op
zon die
doode
bladeren en
en den
den toover
toover van
vanwisselend
wisselend wolkenspel
wolkenspel ;; of
ofaan
aan het
het ge,
ge.
doode bladeren
goud.en.
heimenis
van een
eenkalmen
kalmenvoorjaarsnacht,
voorjaarsnacht. openbloeyend
openbloeyend als
alseen
eengoudoeno
heimenis van
blauwe bloem
bloem; ; of aan
aan dederust
rustvan
van
een
avondzee.waarover
waaroverde
dedalende
dalende
blauwe
een
avondzee,
glansen van
van den
den laten
laten dag
dagneerzonken
neerzonkenals
alsstervende
stervendeschimmen.
schimmen.
glansen
In de bijzondere oogenblikken
van het
het leven
leven kunnen
kunnensoms
somsonze
onzekleine,
kleine.want
want
oogenblikken van
menschelijke zorgen
ziel;; wij
wij gevoelen
gevoelen ons
onsopgenomen
opgenomen
menschelijke
zorgen afglijden
afglijden van
van onze
onze ziel
in eene
eene andere
anderesfeer,
sfeer.waarin
waarin de
degedachten
gedachten die
dieons
onslager
lagermenschaijn
mensch,zijnver,
ver.
in
kunnen volgen.
volgen.Wij
Wijhalen
halenverruimd
verruimdadem,
adem.en
enzien
zienals
als van
van
vullen. ons
ons niet
niet kunnen
vullen,
blanke heuvel,toppen
heuvel-toppen over
over de
de lage
lage verten,
verten. waar
waar de
de begrippen
begrippen van
van tijd
tijd en
en
blanke
ruimte deinzen
deinzen als
als donkere
donkeregestalten.
gestalten. De
Deuren
urenzijn
zijnniet
nietduister
duistermeer,
meer. en
en
ruimte
wij zien
zien bleeke
bleeke bloemen
bloemen op
het gewaad
gewaad van
leven. Dan
Dan is
is het
het de
de tijd
tijd
wij
op het
van het
het leven.
de Belijdenis
Belijdenis van
vande
deStilte.
Stilte.DeDe
stemmen
van
ons
menschelijktrachten
trachten
voor de
stemmen
van
ons
menschelijk
en
begeeren zwijgen,
zwijgen. en
en bij
bij dedebewuste
bewusteovergave
overgave van
van onze
onze ziel
ziel aan
aan de
de
en begeeren
AI.ziel
wordt het
hetons
onsveilig
veilig
wel,vertrouwd.enenzien
zienwij
wijelk
elkmysterie
mysterie
Alaiel wordt
en en
wel;vertrouwd,
van
het heelal
heelal als
alseen
eengestalte,
gestalte.niet
niet
meerons
ons
bedreigend.maar
maar ons
onsge;
ge.
van het
meer
bedreigend,
negen met
met de
de vriendelijke
vriendelijke gehechtheid
gehechtheid van
van een
eenouderen
ouderenbroeder.
broeder.
negen
Van
de belijdenis
belijdenis van
van de
destilte
stiltenu
nuzingt
zingthet
hetgedicht
gedichtvan
vanden
denheer
heerRoland
Roland
Van de
natuurisis
Holst.
De dichter
dichterheeft
heeftdedezee
zeeenen
eenzaamheidgezocht
gezocht;
denatuur
Holst. De
dede
eenzaamheid
; de
hem gemeenzaam
gemeenzaam geworden;
werd hem
hem tot
tot een
eenvertrouwden
vertrouwden
hem
geworden ;de
de wind
wind werd
ook hem
hem tot
tot
makker. en
de schemering,
schemering, de
de zachte
zachte zuster
zuster der
der stilte,
stilte. werd
werd ook
makker,
en de
zuster:
eene zuster:
zuster. zij,
zij. die
die ik
ik de
deScheemring
Scheemring noem
noem
Uw zuster,
En
ik lief
liefheb;
- troosfte
troostte zij
zij mij
mij niet
niet
En die ik
heb ; —
Eens
ik zwak
zwak was
was?
Zong ik
ik niet
niethaar
haarroem
roem
Eens toen
toen ik
? Zong
lied?
Eens
het eigen
eigen weemoed
weemoed zingend
zingend lied
Eens in het
?
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Maar
verloor en
en luistrend
luistrend leun
leun
Maar nu
nu ik
ik die verloor
Tegen
steilte van
van den tijd,
tijd, en hoor
hoor
Tegen de
de steilte
In 't donker
der eeuwen
eeuwen zeegedreun
zeegedreun
donker diep der
Aard eens
eens zong en
en lang
lang verloor,
verloor,
Zingen
Zingen wat
wat de
de Aard

Is zij
Is
zij mij
mij meer
meer geworden
geworden dan
dan een
een vrouw,
vrouw,
kust;
Die
troost en
en die
die een
eenkind
kinduit
uitmeelij
mêelijkust
Die troost
;
Haar
werd mijn
mijn wonder
wonder en
en mijn
mijn trouw
trouw
Haar liefde
liefde werd
Geheim van
wijsheid en
...
van wijsheid
en mijn
mijn dal
dal van
van rust.
rust....
En
zij om
om mij
mij wond
wond
En mijn
mijn bedwelming,
bedwelming, die
die zij
Wanneer
zij mijmrend
mijmrend naar
naar mij
mij zag,
zag, en
en naar
naar
Wanneer zij
mond haar
haar langzaam
langzaam openende mond
mond
Mijn
Mijn mond
Neeg in
in de
de breede
breede schaduw
schaduw van
van heur
heurhaar.
haar.
Als
een der
derschoonste
schoonstefragmenten
fragmenten uit
uit het
het gedicht
gedicht noem
noem ik
ikden
deninlasch
inlasch
Als een
Fianna,
trotsche
krijgers,wier
wier
van het
het leven
levenenendede
vernietiging
van
vernietiging
derder
Fianna,
de de
trotsche
krijgers,
bestaan
de sluyeringen
sluyeringen van
vanmythe
mytheenenoverlevering
overleveringverloren
verlorengaat.
gaat.Enkele
Enkele
bestaan in
in de
om aan
aan te
te toonen,
toonen, dat
datbeeldend
beeldendvermogen
vermogenevenzeer
evenzeer tot
tot
regels
regels schrijf
schrijfik
ik af
af om
het kunnen
kunnen van
van dezen
dezendichter
dichterbehoort
behoortalsalshet
hetweergeven
weergeveneener
eenerlyrische
lyrische
het
bewogenheid
bewogenheid::
Later,
licht, keerde
keerde de koning
koning
Later,in
in dalend
dalend licht,
verdonkerd;; late
late zon
zon
Terug,
roem verdonkerd
Terug, van roem
Bescheen
roode lengte
lengte van
vanzijn
zijnzwaard.
zwaard.
Bescheen de
de roode
De duistere
duistere vermoeide
vermoeide legers
legers waren
waren
Weerzijds zijn
wagen als
als een
een trage
trage wiekslag.
wiekslag.
zijn wagen
eenzeer
zeer breeden
breeden kring
kring van
van lezers
lezers isis deze
dezeBelijdenis
Belijdenis van
van de
destilte
stilte
Voor een
Want in
in onzen
onzen tijd
tijdisishethet
niet
velen
gegeven,boven
bovenhet
hetgerucht
gerucht
niet. Want
niet.
niet
velen
gegeven,
menschlijke stemmen
stemmen uit
uit tetestijgen,
stijgen, om
om hunne
hunnemenschelijkheid,zelve
menschelijkheid.zelve
hunner menschlijke
s,hoonerlicht
lichtvan
vanlevens,gelatenheid.
levens.gelatenheid.
te zien
zien in
in een
eenschooner
te
Maar aan
weinigen zal
het een
een fijn
fijn en
endelicaat
delicaat genot
genotschenken.
schenken.
Maar
aan de
de weinigen
zal het
HERMAN
MIDDENDORP.
HERMAN MIDDENDORP.

o
Melvina en de
de Legende
Legende van den Vuurtoren, door
door Is,
Is, Querido.
Querido. —
- Amsterdam, L.
1. J.
J. Veen.
Veen.

afbeelding van
vandedegruwzame
gruwzameheks
heksopophet
hettitelblad
titelbladdezer
dezernovelle
novellegeeft
geeft
De afbeelding
reeds eenig
eenig idee
idee van
van den
den inhoud.
inhoud. InInoude
oudetijden
tijdenwas
wasstrandroof
strandroof een
een ge
ge.,
reeds
woon te, een wet 1.0U ik haast zeggen, waarin men niets wreeds of akeligswonte, zuikhasegn,wrmitsedofaklg
derzeekusten
zeekustenachtte
achttezich
zichzelfs
zelfsgrootelijks
grootelijks veron,
veron.
zag. De
Deruwe
ruwebevolking
bevolkingder
zag.
gelijkt, toen
eindelijk van hooger
hooger hand
hand deze
deze voordeelige
voordeelige broodwinning
broodwinning (!)
(1)
gelijkt,
toen eindelijk
werd verboden.
verboden. Een
Een Deensch
Deenschvorst,
vorst,Christiaan
Christiaan II,
11, kreeg
kreeg de
de handen
handen vol
vol
werd
met Jutlands
Jutlands adel om het
hetverbod
verbodvan
vanstrandrooverij.
strandrooverij. Pas
Pas in
in later
later dagen,
dagen,
menschelijker gevoelens
gevoelens ook tot
tot de
de kusten
kusten doordrongen,
doordrongen, toen
toen er
er in
in
toen menschelijker
publieke opinie,
opinie, ook
ookop
opdat
datpunt,
punt,een
een
omwenteling
kwam,toen
toeneerlijk,
eerlijk.
de publieke
omwenteling
kwam,
daden
diefstal ging
ging noemen
noemen wat
watvoorheen
voorheenrecht
rechtheette,
heette,begon
begonmen
mendededaden
heid diefstal
strandroovers teteverafschuwen.
verafschuwen.Van
Vanhelden
heldendaalden
daaldenzij
zijafaftot
totmisdadigers.
misdadigers.
der strandroovers
fijner gevoelens
langer prat
prat op de
de
Een nageslacht,
nageslacht, door
Een
door fijner
gevoelens bezield,
bezield, ging
ging niet langer
stoutmoedige voorvaderen,
voorvaderen, die,
die, storm
storm enenonweer
onweertrotseerend,
trotseerend, rijken
rijken buit
buit
stoutmoedige
behaald in
indonkere
donkere nachten,
nachten, op
opgrauwe
grauwe dagen,
dagen, door
doorhet
hetuitschudden
uitschudden
hadden behaald

282

ONZE
LEESTAFEL.
ONZE LEESTAFEL.

der lijken,
lijken, die de
de golven
golvenhun
huntoevoerden
toevoerden;
doorhet
hetmoorden
moordenenenberooven
berooven
der
; door
der
halfdoode, nog
nog redding
redding zoekende
zoekende drenkelingen
drenkelingen;; een
eenstranddief
stranddiefkende
kende
der halfdoode,
begon dit
dit verleden
verleden teteverheimelijken
verheimelijken ofofstapelde
stapeldede
de
medelijden .. Men
geen medelijden..
Men begon
daden van
van velen
velen op
opéén
éénhoofd,
hoofd,om
om
tochhet
hetgriezelig
griezeliggenot
genottetekunnen
kunnen
daden
toch
smaken, zij
zij 't in afkeurenden
afkeurenden zin,
zin, van
van voormaligen
voormaligen strandroof
strandroof op
opte
te halen.
halen.
lk
mij uit
uit mijn
mijnkinderjaren
kinderjareneen
eenboekje
boekjemet
meteen
eendergelijk
dergelijk gegeven,
gegeven,
Ik herinner
herinner mij
doorQuerido
Queridobewerkte
bewerktelegende.
legende.Titel
Titelenen
oorsprongzijn
zijnmij
mij
als
in de
dedoor
als in
oorsprong
ontgaan, maar
plaatje er uit
uit voor
voor mij,
mij, waarop
waarop een
een man
man en
en
ontgaan,
maarnog
nog zie
zie ik
ik een plaatje
strand bij
bij nacht,
nacht, zich
zich buigen
buigen over
over een
een
vrouw, akelig
aan het strand
vrouw,
akelig toegetakeld,
toegetakeld, aan
het te
te bestelen
bestelen;; hoe
hoe het
hetlicht
lichtvan
vanhun
hunaan
aaneen
eenstok
stokgebonden
gebonden
lijk, om
om het
lijk,
lantaarn het
gelaat van
van den
dendoode
doodebeschijnt,
beschijnt,enenzijzijmet
metschrik
schriken
enontzetting
ontzetting
lantaarn
het gelaat
den
zoon herkennen,
herkennen, die
die hen
henjaren
jaren geleden
geledenverliet.
verliet.Naar
Naarikikmeen,
meen, hadden
hadden
den zoon
zij het laatste
laatste vonkje leven
leven gebluscht,
gebluscht, toen
toen zij
zij den
dendrenkeling
drenkelingbinnen
binnenhun
hun
zij
bereik haalden.
haalden. Slapelooze
Slapelooze nachten
nachten bezorgde
bezorgde mij
mij deze
deze geschiedenis.
geschiedenis. Ik
Ik
bereik
heteen
eenkinderziel,
kinderziel,Querido's
Querido'sverhaal
verhaallezend,
lezend,niet
nietanders
anderszou
zougaan,
gaan,
dat het
denk dat
ontspan.
al brengen
brengen de
de prachtvolle
prachtvolle beschrijvingen
beschrijvingen van
van zee
zee en
enstorm
stormeenige
eenigeontspan,
al
ning bij
bij alaldeze
dezeijs'elijkheden.
ijselijkheden. Deze legende
legende is
is dus
dus voor
voor volwassenen
volwassenen be,
be.
ning
werkt. leder
Iederdie
dieQuerido's
Querido'sstij1
stijlenenzeggingskracht
zeggingskrachtbewondert
bewondertofofverdragen
verdragen
werkt.
ontleden van
van een
een
kan, moge
moge zich
zich hier
hier bovendien
bovendien vergasten
vergasten aan
aan het
het ontleden
kan,
misdadigstersziel, inin wie
liefde voor
voor haar
haareenig
eenigkind
kinddrijfveer
drijfveerheet
heetvan
van
misdadigstersziel,
wie liefde
daden, die
oude heks
heks tot
tot een
eensoort
soortvan
vantitane
titaneverheffen.
verheffen. Melvina
Melvina toch
toch
daden,
die de oude
ophaast
haast
berooft niet
niet alleen
alleen de
de aangespoelde
aangespoelde lijken
lijken in
in gruwzame
gruwzame grotten,
grotten, op
berooft
kustlichten, dooft de
de vuren
vurenop
op
ontoegankelijke plaatsen,
ontoegankelijke
plaatsen, zij
zij verbrijzelt
verbrijzelt ook
ook kustlichten,
rotsen ...
Zij isishet
het gepersonifieerde
gepersonifieerde strandkwaad,
strandkwaad, een duivelin,
duivelin, ininzekeren
zekeren
de rotsen.
. . Zij
Hetnaïve,
naïve,dat
datbijbijverhalen
verhalenuit
uitzeer
zeer oude
oude tijden
tijden uu wel
wel
zin een
een heroine.
heroïne. Het
zin
ookhier
hierwaar
waartetenemen.
nemen. Melvina
Melvina
een glimlach
glimlach om
omde
delippen
lippenbrengt,
brengt,isisook
eens een
is
opsommige
sommigepunten
puntende
deSemiramis
Semiramis van
van Rock.
Rock. Tijd
Tijdenenmenschelijke
menschelijke be,
be.
is op
rekening
bij haar
haar weg.
weg. Oud
Oud en
enziekelijk
ziekelijkvolbrengt
volbrengtzij
zijdaden,
daden,waar,
waar_
rekening vallen
vallen bij
voor de
de reuzensterkte
reuzensterkte van eenige
eenige tientallen
tientallen mannen
mannen vereischt
vereischt zou
zou worden.
worden.
Dit stelt ons
ons gerust
gerust bij
bij het
het lezen
lezen dezer
dezer gruwelijkheden.
gruwelijkheden. «Het
«Het is
is toch
toch niet
niet
het punt
punt isistetegaan
gaan huiveren.
huiveren. Niet
Niet
waar
waar gebeurd,»
gebeurd,»zegt
zegtde
de lezer,
lezer, als
als hij
hij op het
waar
te veel
veel waarheid
waarheid ligt
ligtaan
aandeze
dezeenendergelijke
dergelijkelegenden
legendenten
ten
waar gebeurd!
gebeurd! al
al te
grondslag.
Slechts was
was de geheele
geheeIe bevolking
bevolking schuldig
schuldig aan
aan de
de daden,
daden, hier
hier
grondslag. Slechts
een enkele
enkele vrouw
vrouwverricht.
verricht.
door een
Onder de
de kleine
kleine stukken,
stukken, die
die dit
ditboek
boekdeden
dedenuitdijden
uitdijdentot
toteen
eenflink
flink
Onder
en
deel,
waaraan de
de uitgever
uitgever zijn
zijn gewone
gewonezorg
zorgbesteedde,
besteedde,zoodat
zoodatformaat
formaat en
deel, waaraan
druk reeds
reeds tot
tot lezen
lezen nopen,
nopen, noem
noem ik
ik Droefnis als
staaltje van
van valsch
valsch
als een staaltje
druk
droefheid
nietsgemeen
gemeenhebbend
hebbend;
Herfsthemel,
vernuft,
met echt
echt gevoel
gevoelvan
vandroef
vernuft, met
heid niets
; Herfsthemel,
schoon en
en vol
volzeggingskracht,
zeggingskracht, waarin
waarin de
detirade
tiradeover
over«het
«hetliefste
liefstezusterke»
zusterke:.
aandoet;; Ontgoocheling
een der
der best
bestgelukte,
gelukte, met
meteen
een
vreemd aandoet
echter vreemd
Ontgoocheling stellig een
houdt er
ereen
eeneigen
eigentaal
taalenen
stijl
het
meestvrees
vrees
tikje humor.
humor. Auteur houdt
tikje
stijl
opop
nana;
; het
meest
E. S.
ik nabootsing
in deze.
ik
nabootsing
in deze. E. S.

o0
Isola Bella,
Be11a, door
door Emma
Emma van
van Burg.
Burg. - Amsterdam,
Amsterdam, P.P. N.
Kampen en Zoon.
Zoon.
N. van Kampen
Isola
—

schoone eiland,
eiland, waarvan
waarvan hier
hier sprake
sprake is,
is, ligt
ligtniet
nietinineen
eender
derliefelijke
liefelijke
Het schoone
behoort tot
tot het
hetKoninkrijk
Koninkrijk der
der
Italiaansche
Italiaanschemeren,
meren,maar
maarininde
de Noordzee,
Noordzee, behoort
Nederlanden. Het
heet Texel!
Texel!
Nederlanden.
Het heet
wij
Geen wegsleepende
wegsleepende natuurbeschrijvingen
natuurbeschrijvingen vullen
deze bladzijden,
bladzijden, wij
Geen
vullen deze
krijgen
en door
door eeierlandsch»
«cierlandsch» verhaal,
verhaal, voor
voor een
een deel
deel
krijgen een
een eenvoudig,
eenvoudig, door
door en
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het volksidioom
volksidioom van
van het
het kleine
kleine stukje
stukje gronds
gronds met
met zijn
zijn nog
nogsoms
somseigen,
eigen.
in het
aardige
ouderwetsche gebruiken
gebruiken en verhoudingen,
aardige ouderwetsche
verhoudingen, onverbloemd
onverbloemd verteld.
verteld.
Van
de drie
drie meisjes,hoofdpersonen
meisjes,hoofdpersonen: : Grietje,
Anne,lmme, is
is de
de
Van de
Grietje, Bet
Bet en Anne,Imme,
eerste mooi,
mooi, maar
maar humeurig
humeurig;; een
eenontevreden
ontevredenzenuwlijderes,
zenuwlijderes,naar
naarhaar
haarvader
vader
eerste
eenvroolijke,
vroolijke,vaardige
vaardigemeid,
meid, die
die
aardend;
en snauwerig.
snauwerig. Bet
Bet isiseen
aardend; lui,
lui, slordig en
ten
totman
mankrijgt.
krijgt.Tragischer
TragischerisisGrietje's
Grietje's
ten slofte
slotte haar
haarGerardus
GerardusVlaming
Vlamingtot
geschiedenis, met wier
wier ziels,
ziels,enenlichaamsgebreken
lichaamsgebrekenmen
mentoch
tochniet
nietnalaten
nalatenkan
kan
geschiedenis,
medelijden te hebben.
hebben. Het
Hetaantrekkelijkst
aantrekkelijkstwordt
wordtAnne,Imme
Anne,lmmegeteekend.
geteekend. Bij
Bij
medelijden
haar is
van den
den beginne
beginneafafgeweest
geweest:
«Deliefde
liefdeverdraagt
verdraagtalle
alledingen,
dingen,
haar
is het van
: «De
Aardigisisdede
Sinterklaasavondmet
metzijn
zijnvermom,
vermom.
zij
bedekt alle dingen.
dingen ...
zij bedekt
.» »Aardig
Sinterklaasavond
mingen geschetst
geschetst en
winkelgedoe van Bet
Bet en
en Anne,Imme.
Anne.lmme. Het
Hetisisofofde
de
mingen
en het winkelgedoe
schr.
pas op dreef
dreef raakt.
raakt. De
De kleine
kleine kinderen
kinderen uit
uithet
hetverhaal
verhaalzijn
zijnzeer
zeer
schr. hier
hier pas
het sollen
sollen van
vanAnne,Imme
Anne,lmmemet
methaar
haarpleegkind
pleegkindisis
levendig voorgesteld,
voorgesteld, en
levendig
en het
aandoenlijk
naïef.
aandoenlijk naïef.
Het
Hollandsch van
van auteur
auteur komt
komtmij
mijsoms
somsbijster
bijstervreemd
vreemdvoor,
voor, b.v.
b.v.
Het Hollandsch
zinnen als
als deze,
deze, p.p.104
104:: «Anna,Imme,
«Anna.lmme, sinds
sinds Bet
Bettegen
tegenGrietje
Grietjegezegd
gezegdhad
had:
zinnen
:
«zoo
kort nadat
nadat]
aap dood
doodis,»
is,»zag
zagdie
dievrouw
vrouw:
zonderliefde.
liefde. Buien
Buienvan
van
«zoo kort
Jaap
: zonder
slecht
humeur herinnerde
herinnerde zij
zij zich
zich nu.
nu. Doorpratend
Doorpratendhaalde
haaldezij
zij die
dieweer
weer
slecht humeur
tegen Bet,
Bet,nu
nualles
allesbegrijpend
begrijpend(!)
(1) als
alsvoortkomend
v()ortkomenduit
uitGrietje's
Grietje's onaan,
onaan.
op tegen
genaam
karakter ...
» of
ofpag.
pag. 238
238:: «Anne,Imme
«Anne,lmme sprak
sprak niet
nietde
deheele
heeleafstand
afstand
genaam karakter
. ..»
kind aanvloog
aanvloog —
- onverzoenlijk
over, ziende
ziende Grietje
Grietje die
haar kind
over,
die haar
onverzoenlijk...
. .»»
Ditlaatste
laatste feit
feit
geslachten worden
worden volkomen
volkomenweggecijferd.
weggecijferd. Dit
Naamvallen en geslachten
toonenons
onshoe
hoe
én de
de bovenaangehaalde
bovenaangehaalde zinnen,
zinnen, met
metvele
veletetevermeerderen,
vermeerderen,toonen
best doen
doen onze
onzetaal
taalteteverminken,
verminken,haar
haarafwaarts
afwaarts te
te
sommige
sommige jongeren
jongeren hun
hun best
sleuren.
De kleine,
kleine,weinig
weinigdoorwrochte
doorwrochte zinnetjes,
zinnetjes, die
dievan
vaneen
eenenenander
ander
sleuren. De
gevolg zijn,
zijn,geven
gevenaan
aanhet
hetverhaal
verhaaliets
ietseentonigs,
eentonigs,iets
ietszeer
zeergdijkvloersch
gdijkvloersch
het gevolg
door
auteur niet
of met
met opzet
opzetgewild.
gewild. Als
Alseen
eenfout
foutinin
techniek
door auteur
niet gevoeld of
dedetechniek
eenigevolgende,
volgende,waar
waareen
eentooneel
tooneel
van het
het boek
boek voel
voelikiko. o.
van
a.a.p. p.
3636
enen
eenige
voorkomt tusschen
tusschen vrouw Raven
Raven en
en hare
hare dochter,
dochter, zich
zichafspelend
afspelendv66r
vóórhet
het
voorkomt
huwelijk der
der laatste,
laatste, terwijl
terwijl het
hetmeisje
meisje juist
juist getrouwd
getrouwd is.
is. Zoo
Zooiets
iets«après
«après
huwelijk
date» is verwarrend,
verwarrend, alsof
alsof auteur
auteur eenige
eenigedoor
doorhaar
haarvergeten
vergetenbijzonderheden
bijzonderheden
date»
even wil
wil vertellen
vertellen en
entetelaat
laataansluiting
aansluitingzoekt.
zoekt.
nog even
E.
E. S.

o
0
In de
de groote
groote I.eerschool.
I.eerschool. Zeven
Zeven Novellen,
Novellen,door
doorSam.
Sam.Goudsmit.
Goudsmit.Ned.
Ned.Bibliotheek,
Bibliotheek,
In
onder
leiding van
van L.
L. Simons.
Simons. Uitgegeven
Uitgegeven door
doordedeMaatschappij
Maatschappij voor
voor goede
goede en
en
onder leiding
lectuur, Amsterdam.
Amsterdam.
goedkoope lectuur,

sterk realistische
realistische schetsen hebben
hebben zich
zichonder
onderdedelief
liefhebbers
van het
het
Deze sterk
hebbers van
genre reeds
reeds veIe
vele vrienden
vrienden veroverd
veroverden
enzullen
zullengebundeld
gebundeldevenmin
evenminongelezen
ongelezen
genre
Novellen kan
kan men
menzeze
bezwaarlijkheeten.
heeten. Zij
Zijgeven
gevenslechts
slechtseen
een
blijven.
blijven. Novellen
bezwaarlijk
derkleine
kleineluiden,
luiden,volwassenen
volwassenen en
enkin,
kin.
greep
hier en
en daar,
daar, uit
uithet
hetleven
levender
greep hier
deren.
lezer leeft
leeft een
eenkorte
kortespanne
spannetijds,
tijds,een
eendag,
dag,enkele
enkeleuren,
uren,mee
meemet
met
deren. De lezer
slovers en
en sjouwers,
sjouwers, de
de onverbeterlijken,
onverbeterlijken, de
de geminachte
geminachte ouden
oudenvan
vandagen,
dagen,
de slovers
droo.
de
vroegwijze, vuile,
vuile, te
te midden
midden van
van allerlei
allerlei ellende
ellende nog
nog van
van geluk
geluk droo,
de vroegwijze,
mende jeugd,
dan —
- is het
het uit.
uit.
mende
jeugd, en
en dan
leder heeft
de wereld.
wereld. Schr.
Schr. ziet
ziet veel
veelvan
vanden
denzwart,
zwart.
Ieder
heeft zijn
zijn eigen
eigen kijk
kijk op de
ook hij
hijis isillusionist.
illusionist.Oorzaak
Oorzaak van
van veel
veel getob
getob en
en leed
leed
sten kant.
kant. Toch,
Toch, ook
sten
onzermaatschappij.
maatschappij. Als
Als dit
diten
endat
dat
zoekt
hij hoofdzakelijk
hoofdzakelijk in de
de inrichting
inrichting onzer
zoekt hij
ware.. ..
cn de
deheilstaat
heilstaatzal
zalkomen.
komen.Och,
Och,voor
voor
duizenden
jarensprak
sprak
anders ware
anders
. . en
duizenden
jaren
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men niet
niet anders.
anders. De
Dewereld
wereldeen
eenleerschool,
leerschool,waarin
waarin men
menlijdt,
lijdt,leert
leertlijden,
lijden,
men
ter wille
wille der
dergemeenschap.
gemeenschap.Wijzen
WijzenBoeddhisten
BoeddhistenenenChristenen
Christenenniet
nietpp
ophunne
hunne
leermeesters, als
Konden stelsels
stelsels
leermeesters,
alsde
de verhevenste
verhevenste voorbeelden
voorbeelden dezer
dezer leer?
leer ? Konden
inwijsheid,
wijsheid, droef,
droef.
de maatschappij
maatschappij verbeteren,
verbeteren, armoede
armoede opheffen,
opheffen, domheid in
heid
heid in
in blijdschap
blijdschap omtooveren,
omtooveren, het
het ideaal
ideaal ware
ware lang
lang verwezenlijkt.
verwezenlijkt. Maar
Maar
de
stelsels en hunne
hunne makers
makers gaan
gaan voorbij.
De levensboom
levensboom groeit
groeit hooger,
hooger,
de stelsels
voorbij. De
hebbeninin
zijnscha::
scha'
zijn
alsof daar
daar geen schepsels
schepsels eenige
eenige oogenblikken
oogenblikkengetoefd
getoefdhebben
doenverdwijnen.
verdwijnen.Dit
Ditis isdede
tragiekvan
vanalle
alle
duw,
overleggend hoe
hoe die
dietetedoen
duw, al overleggend
tragiek
wereldverbeteraars; maar
een
het
wereldverbeteraars
; maar
eenbeetje
beetjehumor
humorkomt
komtererook
ookbij,
bij,iets
iets van
van het
kind, dat
dat naar
naar de
de maan
maan grijpt,
grijpt, zich
zich ergerend
ergerend over
over het
hetijdele
ijdelezijner
zijnerpoging.
poging.
kind,
Over het
Over
het algemeen
algemeen kan
kan men
men niet
niet beweren,
beweren, dat
dat Joodsche
J oodscheauteurs
auteurs hunne
hunne
arme rasgenooten
den sympathieksten
sympathieksten kant
kant teekenen,
teekenen,vooral
vooralniet,
niet,waar
waar
arme
rasgenooten van den
zij vervuiling,
vervuiling, gore
gore verwaarloozing,
verwaarloozing, onhcbbelijke
onhcbbelijke manieren
manieren in
in de
deruwste
ruwste
zij
uit tetebeelden.
beelden.Het
Hetzeere
zeerehoofd
hoofdvan
vankleinen
kleinenSjimmie,
Sjimmie,
trachten uit
bewoordingen trachten
hetkrieuwelend
krieuwelend vuil
vuilder
dervodden,
vodden, het
het
het natheete
natheete gezicht
gezicht van
van Japie
J apieininhet
het
zieke schedeltje
schedeltje van
van Rachelletje,
Rachelletje, al
al «de
«dekrottige
krottige duf
dufheid
van het
hetdonker
donker
zieke
heid van
gebrek»,
aan zindelijkheid,
zindelijkheid, onverschilligheid
onverschilligheid voor
voorreinheid
reinheid van
van
gebrek», gebrek
gebrek ook aan
ditonsmakelijke
onsmakelijkewordt
wordtons
onsbespaard.
bespaard. Maar
Maar mooi
mooi
ziel en
en lichaam,
lichaam, niets
niets van
vandit
denachtermiddag,
achtermiddag, p.
p. 3939:
o.a.
de schildering
schildering van
van de
deJodenbreestraat
Jodenbreestraat in
in den
o.a. is de
:
«Door de
de groote
grootezeeft
zeeftvan
vanhet
hetmiddaglicht
middaglichtwas
wasdedeeerste
eerstefijne
fijneschemer
schemer
«Door
den avond
avondaan
aanhet
hetneerpoeieren
neerpoeieren; ;inineen
eenzacht,sterken
zacht'sterken vaart
vaart steeg
steeg de
de
van den
van
helderheid van
van een
eenblanken
blankenvroegvoorjaarschen
vroegvoorjaarschendag
dagnaar
naarden
denblauwsindon,
blauw.indon.
helderheid
kerenden hemel
hemel op.
op. De
Deschemer
schemerhad
hadreeds
reedszijn
zijnteederen
teederenwikkel
wikkelvan
vangrijzig
grijzig
kerenden
blauw om
om de
de hoofden
hoofden der
der huizen
huizengesponnen,
gesponnen, die
diededestraat
straatformeerden
formeerden in
in
blauw
eerbiedwaardig gelid
gelid van
vangroote,
groote,vaalgrijze,
vaalgrijze,mijmerende
mijmerende gevels,
gevels, met
met een
een
een eerbiedwaardig
enkelen
indringend en nieuweling
nieuweling van
vanonbeduidender
onbeduidenderteekening
teekening en
enkleur,
kleur,
enkelen indringenden
als een
eenZondagschsaangedaan
Zondagsch.aangedaan armelijksonwetende
armelijk,onwetende tusschen
tusschen verkommerde
verkommerde
als
diep.beleefde (!)
(!) zwervers
zwerversiningrauNlmierworden
grauw.verworden kleed.
kleed ....
diewbeleefde
. . .""
schrijfwijze is in
inbovenaangehaald
bovenaangehaaldproefje
proefje duidelijk
duidelijk en
en eenvoudig,
eenvoudig,
Auteurs schrijfwijze
Op p.
p. 184
184 vind
vindikiko.a.
o.a.« «Enaan
aan
vergeleken bij
meeste zijner
zijner zinnen.
zinnen. Op
vergeleken
bij de
de meeste
— En
totbevelen
bevelenen
en
die macht
macht en aan
aan die
die ontzagwekkendheid
ontzagwekkendheid en
en aan
aan zijn
zijn recht
recht tot
regeeren leefde
den goddelijken
goddelijken glans,
glans, die,
die, boven
bovenalle
allebegrip
begrip van
van
regeeren
leefde van
van den
voor
menschen, in
in haar
haar wereldbesturende
wereldbesturende verhevenheid
verhevenheid niet
niet zonder
zonder vrees
vrees voor
menschen,
ondergang en verdoemenis
verdoemenis was
was teteweerstreven.»
weerstreven.»
ondergang
bundel
lijdt
meestaan
aanoverweelderigen
overweelderigen
De lste
lstenovelle
novellevan
van
dezen
dezen
bundel
lijdt
hethet
meest
en zware
zware zinnen,
zinnen,terwijl
terwijlhet
hetdialect
dialectvoor
voorvelen
velenmoeis
moei,
rijkdom van
rijkdom
van woorden en
lijk verstaanbaar
verstaanbaar zal
zijn. «Moeder
«MoederZijpe's
Zijpe'sverjaardag»
verjaardag» en
en «In
«In de
deEngte»
Engte»
lijk
zal zijn.
munten uit door
door eenvoudiger
eenvoudiger vorm
vorm en
ensoberder
soberdertaal,
taal,waardoor
waardoorde
deinhoud,
inhoud,
munten
de fijne
fijne menschkundige
menschkundige schetsen,
schetsen, meer
meer tot
tothun
hunrecht
rechtkomen.
komen. De
Deschildering
schildering
op p.p.136
136behoort
behoortstellig
stelligtot
tothet
hetbeste
bestewat
water
erop
opdit
dit
van een
een winterdag
winterdag op
van
gebied is
is geschreven.
geschreven. Hoe
Hoe auteur,
auteur, die
die de
dewaarde
waarde kent
kentvan
vanhet
hetinstrument,
instrument,
gebied
door hem
hem vaak
vaak zoo
zoomeesterlijk
meesterlijkbetokkeld,
betokkeld,opopp.p.6868van
vanonverwoorde
on verwoordeteeders
teeder.
ofvan
vanzedigde
zedigdehij,
hij,grapte
graptehij
hijenzv.
enzv.isismij
mijeen
eenraadsel.
raadsel.
heid kan
kan spreken
spreken of
heid
van U,
U,die
diekrullen
krullenenenprullen.
prullen.Overlading
Overladingschaadt
schaadt;
wareschoons
schoon.
Werp
Werp ze
ze van
; ware
eenvoud?
tracht immers
immers naar
naar eenvoud
heid tracht
?
EL/SE
SOER.
ELISE SOER.
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TIJDSCHRIFTEN.
Onze Eeuw.
Eeuw. Maandschrift
Staatkunde, Lefteren,
Letteren, Wetenschap
Wetenschap en
en Kunst,
Kunst,
Maandschrift voor Staatkunde,
onder redactie
van P.
onder
redactie van
P. J.
J. Blok,
Blok, P.P.D.
D.Chantepie
Chantepie de
de lalaSaussaye,
Saussaye, G.
G. F.
F.
Haspels,
Kielstra, K.
K. Kuiper
Kuiper en
en Jhr.
Jhr. H.H.Smissaert.
Smissaert. Haarlem,
Haarlem,
Haspels, E.
E. B.
B. Kielstra,
F. Bohn.
Bohn.
de Erven
Erven F.
de
In
het Juni,nummer
Junj,nummer bepleit
bepleit de
deheer
heerG.
G.H.H.Wagenaar
Wagen aardedeneutraliteit
neutraliteit van
van de
de
In het
openbare
Barend Matsys
Matsys geeft
geeft eene
eene novelle,
noveUe,getiteld
getiteldmDe
«DeVader».
Vader». Dr.
Dr. E.E.
openbare school.
school. Barend
B.
Kielstra behandelt
behandelt hct
h<.t Maleische
Maleische Schiereiland.
Schiereiland. De
Deheer
heerA.A.W.
W.Stellwagen
Steil wagen
B. Kielstra
schetst
Dr. IH.
Leopold
schetst den
den strijd
strijdtusschen
tusschenNapoleon
NapoleonII en
en Paus
Paus Pius
Pius VII.
VII. Dr.
M.M.
R.R.Leopold
vervolgt zijn
zijn onderzoek
onderzoek van
vandedegodsdienstige
godsdienstigeontveikkeling
ontwikkelingvan
vanRome.
Rome.Verzen
Verzen
vervolgt
worden
worden bijgedragen
bijgedragen door Frans
Frans Bastiaanse
Bastiaanse en
en Jules
JulesSchiirmann.
Schürmann.

De Gids.
Gids. Onder
redactie van
van D.
D. van
van Blom,
Blom, H.
H.T.T.Colenbrander,
Colenbrander, C.
C. Th.
Th.
Onder redactie
A. A.
A.W.
W.Hubrecht,
Hubrecht, E.E.J.J.De
DeMeester,
Meester,
van
J. N. van
van Deventer,
Deventer, J.
van Hall,
Hall, A.
Molengraaff en
enR.R.P.P.J. J.Tutein
TuteinNolthenius.
Nolthenius.Amsterdam,
Amsterdam,
W. L.
1. P.P.A.A.Molengraaff
W.
P.
N. van
van Kampen
Kampen &.
P. N.
ex Zoon.
De
Juni,aflevering heft
heft aan
aan met
met een
eenartikel
artikel van
vanDr.
Dr.H.H.
Colenbrander,
De Juniaflevering
T. T.
Colenbrander,
waarin deze
dat de
de«concentratie»
«concentratie» «une
«unebelle
belleattaque»
attaque»zal
zalrijden,
rijden,maar
maarhet
het
waarin
deze hoopt dat
«regeerkasteel»
zal bezetten.
bezetten. Dr.
Dr. Frederik
hederik van
van Eeden
Eeden vervolgt
vervolgtzijne
zijnelegende
legende
«regeerkasteel» niet
niet zal
«Sirius en
P. C.
C. Boutens
Boutens vervolgt
vervolgt Dr.
Dr. H.
H. T.
T.
«Sirius
en Siderius».
Siderius».Na
Na twee
twee verzen
verzen van
van Dr.
Dr. P.
Colenbrander
keuze uit
uit de
degedenkschriften
gedenkschriftenvan
vanA.A.
Falck.Dr.
Dr.].
Vürtheim
Colenbrander zijne
zijne keuze
R.R.
Falck.
J. Viirtheim
handelt over den
den oorsprong
oorsprong der
der tragedie,
tragedie, de
de heer
heerC.
C.Kramer
Kramer over
overde
deBucoliques
Bucoliques
handelt
van
André Chenier.
Chenier. Jacob
Jacob Israël
Israël de
de Haan
Haan bezingt
bezingtden
denbloemendag
bloemen dag van
van het
het
van André
J.Lznbespreekt
bespreekt de
dewerken
werken der
der hoop:
hoog,
Joodsch,nationale
Dr. J.J.Prinsen
PrinsenJ.L.zn
Joodsch,nationale fonds.
fonds. Dr.
leeraren
Kalff en
Winkelover
overdedegeschiedenis
geschiedenisder
derNederlandsche
NederlandscheLet,
Let.
leeraren G.
G. Kalff
en J.J. teteWinkel
terkunde. Naar
Naar aanleiding
aanleiding van Mr.
Mr. II.
11. J.J. Smidt's
Smidt"s «Suriname
«Suriname en Nederland»
Nederland» be,
be,
terkunde.
handelt
Prof. Dr.
Dr. D.
D.van
vanBlom
Blomdedeontwikkelingsmogelijkheden
ontwikkelingsmogelijkheden van
van West,Indië.
West,Indië.
handelt Prof.

De Nieuwe
Nieuwe Gids,
Gids, [mede
serie van
vandedeTwintigste
TwintigsteEeuw
Eeuwen
hetTwee.;
Twee,
[mede nieuwe serie
en het
wetenschap
maandelijksch Tijdschrift),
maandelijksch
Tijdschrift], maandschrift
maandschriftvoor
voor letteren,
lefteren, kunst, wetenschap
onder redactie
redactie van
van:: Dr.
Dr. H.
H.J.J.Boeken,
Boeken,Lodewijk
Lodewijk van
van
en
wijsbegeerte, onder
en wijsbegeerte,
Deyssel,
Mr. Frans
Frans Erens,
Erens, Willem
Jac. van
van Looy,
Looy, Frans
Frans Netscher.
Netscher.
Deyssel, Mr.
Willem Kloos,
Kloos, Jac.
Uitgegeven te
te 's Gravenhage door
de N.
N.V.V.Electr.
Electr.Drukkerij
Drukkerij«Luctor
«Luctor
door de
Uitgegeven
et Emergo*.
Emergo».
De Juni.aflevering
Juni,aflevering wordt
wordt getipend
geöpendmet
mettwee
tweeschetsen
schetsenvan
vanJacob
JacobIsraël
IsraëlDe
DeHaan
Haan:
:
«Zilveren Bruiloft»
heer J.
J. L.
L. Walch
Walchvervolgt
vervolgtzijn
zijn
c(Zilveren
Bruiloft»enen«Doode
((Doodeman
manin
in huis».
huis». De heer
indrukken
het Tooneel
Toonee1 te
te Parijs.
Parijs. De
Deheer
heerFelix
FelixOrtt
Orttwijst
wijstdedezwakke
zwakkepunten
punten
indrukken van
van het
der astrologie
astrologie aan,
aan, waarop
waarop de
de heer
heer A.
A.E.E.Thierens
Thierensinineen
eennaschrift
naschriftniet
nietingaat.
ingaat.
der
A. Aleftino
Aletrinovervolgt
vervolgtzijn
zijnbloemlezing
bloemlezingrondom
rondomNapoleon.
Napoleon.DeDe
heerPeter
PeterSpaan
Spaan
Dr. A.
Dr.
heer
Na gedichten
gedichten van
van Nico
Nicovan
vanSuchtelen
Suchte1en
propheteert over
muziek en beschaving.
beschaving. Na
propheteert
over muziek
Hein Boeken
Boeken maakt
maakt Gomelis
Gornelis Veth
Vethkunstnotities.
kunstnotities.
en Hein

Beweging, algemeen
maandschrift voor
voor letteren,
letteren, kunst,
kunst, wetenschap
wetenschap en
en
algemeen maandschrift
De Beweging,
staatkunde, onder
de Boer,
Boer, Albert
Albert
staatkunde,
onderredactie
redactievan
vanH.
H. P.
P. Berlage
Berlage Nz.,
Nz., T.
T. J. de
Is. P.
P. de
de Vooys.
Vooys.Amsterdamsche
AmsterdamscheBoekhandel,
Boekhandel,Amsterdam.
Amsterdam.
Verwey,
Verwey, Is.
In
het Juninummer
Juninummer geeft
geeft de
de heer
heerJacob
JacobIsraël
Israël De
DeHaan
Haanover
overRussische
Russische ge.
ge.
In het
nalezing met
met gedichten.
gedichten.Albert
AlbertVerwey
Verwcyzet
zetzijn
zijnvertaling
vertaling van
van
een nalezing
vangenissen een
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Milton's herwonnen
herwonnen paradijs
paradijs voort.
voort. Eug.
Eug. De
DeBock
Bockgeeft
geeftkleine
kleineschetsen,
schetsen,mej.
mej.
Milton's
van der
der Schaaf
Schaaf een
een gedicht,
gedicht, «de
«dePelgrims»,
Pelgrims», de
de heer
heer M.
M. Wenke
Wenkeenkele
enkelever,
ver,
Nine van
tellingen, George
George Gonggrijp
Gonggrijp liedjes,
liedjes,Nico
Nicovan
vanSuchtelen
Suchtelensonetten
sonettenen
enAlbert
Albert Verwey
Verwey
analyseert
Karel van
van de Woestyne's
analyseert Karel
Woestyne's «Paarden
"Paarden van
van Diomedes».
Diomedes». Willem
Willem van
van Doom
Doorn
van 't
Hollandsche Strand.
«Sleeprymer» ironiseert
ironiseert in ouder,
ouder,
zingt een
een idylle
idylle van
zingt
't Hollandsche
Strand. «Sleeprymer»
verstrant het
het tegenwoordige
tegenwoordigejongemeisjesgeslacht.
jongemeisjesgeslacht.
wetschen verstrant

Tijds, Maandschrift
Stemmen des
des Tijds,
Christendom en
en Cultuur.
Cultuur. Onder
Onder
Maandschrift voor
voor Christendom
Stemmen
redactie
Dr. W.
W. J.
J. Aalders,
Aalders, Mr.
Mr. A.
A. Anema,
Anema, Mr.
Mr. P.
P. A.
A. Diepenhorst,
Diepenhorst,
redactie van
van Dr.
P. J.
J. Kromsigt,
Kromsigt, Dr. J.
J. C.
C. De
DeMoor,
Moor,P.P.J.J.Molenaar,
Molenaar, Dr.
Dr.E.
E. H.
H.Renkema,
Renkema,
Dr. P.
H. Rutgers,
Rutgers, Dr.
Dr.J.J.R.R.Slotemaker
SlotemakerdedeBruine,
Bruine,Dr.
Dr.J.J.Th.
Th.De
DeVisser,
Visser,
Mr. V. H.
Mr.
B. Wielinga.
Wielinga. Utrecht,
Utrecht, G.
G. J.
J. A.
A. Ruys.
Ruys.
Dr. B.
Dr.
In de
de Juni,aflevering
Juni,aflevering vervolgt
vervolgt Prof.
Prof. Dr. H.
H. H.
H.Kuyper
Kuyperzijn
zijnonderzoek
onderzoek naar
naar de
de
geboortestonde
der reformatie.
geboortestonde der
reformatie:. De
De heer
heerP.P.J. J.Molenaar
Molenaarbehandelt
behanueltdedeFransche
Fransche
literatuur onder
het eerste
eerste Keizerrijk.
Keizerrijk. Wilma
Wilma geeft
geeft een
een novelle:
novelle: «de
«de Zonen
Zonender
der
literatuur
onder het
Jeugd».
Mr. J.
J. Domela
Domela Nieuwenhuis
Nieuwenhuis handelt
handelt over
over gevangenen
gevangenen en
en ontslagen
ontslagen ge:
ge.
Jeugd». Mr.
vangenen.

Ons Tijdschrift.
redactie van
van
Christelijk letterkundig
letterkundig maandblad
maandblad onder redactie
Tijdschnii. Christelijk
L.
Bückmann, C.
Gerretson, J.
J. Lens,
Lens, G.
G. Schrijver,
Schrijver, Dr.
Dr. J.
J. van
van der
derValk.
Valk.
L. Biickmann,
C. Gerretson,
A. Daamcn.
Daamcn.
's Gravenhage, D. A.
In
het nummer
nummer van
van 15
15 Juni
Juni analyseert
analyseert Dr.
Dr. J.J.van
vander
derValk
ValkBilderdijk's
Bilderdijk's
In het
persoonlijkheid. Jhr.
1-1. de
de Savomin
SavorninLohman
Lohman vervolgt
vervolgt zijn
zijn studie
studie over
over
persoonlijkheid.
Jhr. Mr.
Mr. W.
W. H.
huwelijk en echtscheiding.
echtscheiding. Gerard's
Gerard's Hooft
Hooftdraagt
draagteen
eennovelle
novellebij
bij:
«HoeHermance
I-Iermance
huwelijk
: «Hoe
een oude
oude vrijster
vrijster werd».
werd». De
Deheer
heerL.L.van
vanOuthoom
Outhoorngeeft
geeft
een
studie
«Frankrijk
een
een
studie
«Frankrijk
aan
den Driesprong».
Driesprong». In
In den
denterugblik
terugblikwordt
wordtnog
nogkort
kortsaamgevat,
saamgevat,waarom
waarom men
men
aan den
voor rechts
rechts en tegen
tegen links
links moet
moetstemmen.
stemmen.
voor

Ploeg, geïllustreerd
maandblad van
vandede
Wereld,bibliotheek.Redactie
Redactie:
geillustreerd maandblad
Wereld%bibliotheek.
:
De Ploeg,
L.
Simons, directeur;
directeur; Louis
Louis Landry,
Landry, secretaris.
secretaris. Uitgaaf
Uitgaaf der
der Maatsch.
Maatsch. voor
voor
L. Simons,
en goedkoope
goedkoopelectuur,
lectuur,Amsterdam.
Amsterdam.
goede en
het Juninummer
Juninummer schrijft
schrijft de
de heer
heerR.
R.Casimir
Casimirover
overkindkunde
kindkundeen
enpaedagogiek.
paedagogiek.
In het
zijn studie
studieover
overFr.
Fr.Hebbel's
I-Iebbel'sKunst%
Kunst. en
en Levensbeschou,
Levensbeschou,
Dr. Léon Polak
Polak vervolgt zijn
wing.
Albcrt de
de Vries
Vries geeft
geeft een
eenéénakter
éénakter:: «de
«de Baddoktem
Baddokter».
wing. Albert

De Witte
Witte Mier,
Mier, Redacteur:
Apeldoorn,
Redacteur: J.
J. Greshoff,
Greshoff, Uitgever:
Uitgever: C. M.
M. B.
B. Dixon,
Dixon, Apeldoorn,
gedrukt
der Wiel
Wiel teteArnhem.
Arnhem.
gedrukt bij
bij Van
Van der
De Juni,aflevering
Juni,aflevering wordt
wordt geiipend
geöpend met
met een
eengedicht
gedicht van
vanEmile
EmileVerhaeren,
Verhaeren, ge,
ge.
"Vers les
lesFleurs».
Fleurs».De
Deheer
heerJ. J.
Greshoffgeeft
geefteen
eenessay
essayover
overAndré
AndréRouveyre's
Rouveyre's
titeld «Vers
Greshoff
«Visagcs
des Contemporains».
Contemporains». Over
Over boekkunst
boekkunst schrijft
schrijft de
de heer
heer J.
J. van
van Royen,
Royen,
«Visages des
over Miguel
Miguel Manara
Manara «een
«een letterlievend
letterlievend journalist».
journalist». Volgt
een overzicht
overzicht van
van
over
Volgt een
tijdschriften.
buitenlandsche tijdschriften.

Onze Kunst,
Kunst, geïllustr.
maandschrift voor beeldende
beeldende kunst
kunst;
hoofdredacteur
geillustr. maandschrift
; hoofdredacteur
P. Buschmann
BuschmannJr.Jr.;
rubriekAmbachts%
Ambachts, en
enNijverheidskunst
Nijverheidskunst onder
onder
Dr.
Dr. P.
; rubriek
redactie van de
de «Nederlandsche
uNederlandscheVereeniging
Vereenigingvoor
voor
Ambachts,enc::nNijver%
Nijver,
redactie
Ambachts%
heidskunst», redactie%commissie
redactie,commissie S. S.H.H.de
Jac. Ph.
Ph. Wormser,
Wormser, H.
H.
heidskunsty,
de Roos,
Roos, Jac.
Fels,
Jac. van
van den
denBosch,
Bosch,Marg.
Marg.Verwey,
Verwey,secretaresse.
secretaresse.Uitgave
Uitgave
naam,
Fels, Jac.
derder
naam%
vennootschap «Onze
uOnze Kunst»
Kunst» Antwerpen,
Antwerpen, voor
voor Nederland
Nederland :: L.
L. J.
J.
looze vennootschap
Veen, Amsterdam.
Amsterdam.
In de Juni,aflevering
Juni,aflevering wijdt
heer G. H.
H. Marius
Marius een
een studie
studie aan
aan den
denschilder
schilder
In
wijdt de
de heer
afbeeldingen
twaalf van diens
diens werken
werken opge,
opge,
Alexander van
van Rappard,
Rappard, door af
Alexander
beeldingen van
van twaalf
luisterd.
heer C.
C. de
de Lorm
Lorm kondigt
kondigt nieuw
nieuw werk
werk van
vanCorn.
Corn.van
vander
derSluys
Sluysaan,
aan,
luisterd. De
De heer
kasten, stoelen en
en tafels,
tafels, waarvan
waarvan een
eenzevental
zeventalgereproduceerd
gereproduceerd worden.
worden.
kasten,
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Natuur, populair geïllustreerd
geïllustreerd maandblad,
maandblad, gewijd
gewijd aan
aan de
denatuurkundige
natuurkundige
De Natuur,
wetenschappen
wetenschappen en hare
hare toepassing,
toepassing, onder
onderredactie
redactie van
vanDr.
Dr.Z.Z.P.P.Bouman.
Bouman.
Utrecht, J. G.
G. Broese.
Broese.
Utrecht,
het nummer
nummer van
van 15 Juni
Juni verhaalt
verhaalt Dr.
Dr. R.
R. G.
G. Rijkens een
ecn en
en ander
ander uit
uit de
de
In het
van de
dekoepokinenting.
koepokinenting.Over
Overdedevink
vinkschrijft
schrijftde
deheer
heerA.
A.B.B. Wigman.
geschiedenis van
heer M.
M. de
de Bussy geeft
geeft een methode
methode voor derdemachtsworteltrekking.
derdemachtsworteltrekking. De heer
heer
De heer
J. M.
M. Burgers
Burgers Jr.
Jr. behandelt
behandelt optische
optische eigenschappen
eigenschappen der
der mineralen.
mineralen. De
Deheer
heer
J.
C. Tellegen beschrijft
beschrijft den
den aanleg
aanleg en
en den
den bouw
bouw van
van strandhoofden,
strandhoofden, een onge%
onge,
Snijdersbehandelt
behandeltde
de
noemde het
der vogels
vogels ininhet
hetvoorjaar.
voorjaar. Dr.
Dr.A.A.J.J.C.C.Snijders
noemde
het leven der
samenstelling van de
de dampkringslucht op verschillende
verschillende hoogten.
hoogten. De
Deheer
heerA.
A.J.
J. T.
T.
samenstelling
vervolgt zijn
zijn reis
reis door het
het Oosten
Oosten van
vanTransvaal.
Transvaal.
Janse vervolgt

Levende Natuur,
Natuur, onder
onder redactie
redactie van
van E.
E. Heimans
Heimans en
enJac.
Jac.P.P.Thijsse,
Thijsse.
De Levende
uitgave van W.
W. Versluys
Versluys teteAmsterdam.
Amsterdam.
uitgave
het nummer van 11 Juni vertelt
vertelt de
deheer
heerJac.
Jac.P.
P. Thijsse van zijn
zijn waarnemingen
In het
van de
de zandwesp Mellinus.
Mellinus. Dr.
Dr. B.
B. E.
E. Bouwman beschrijft
beschrijft den gelen
gelen doovenetel,
van
Dr. A.
A. J.
J. M.
M. Garjeanne de Venlosche hongerbloemjes
hongerbloemjes of Draba muralis.
muralis. De heer
heer
Dr.
vermeldt het
vinden van
van den
den Vinpoot,Salamander
VinpoobSalamander in ons
ons land.
land. Mej.
Mej.
het vinden
E. Heimans vermeldt
drie vogeltjes
vogeltjes:: een Paradijsweduwe en twee
twee Mandaryn%
Mandaryn,
Marie Kelting beschrijft drie
gezelschap van
van een
een kanarie.
kanarie. Over
Over bladgroen of chlorophyl schrijft
amadientjes in gezelschap
de heer
heer Jac.
Jac. J.
J. de
de Jong.
Jong.
de heer
In het
het nummer van 15 Juni
Juni verhaalt
verhaalt de
heer A. B.
B. Wigman onderhoudend
In
twee roodstaartjes. Over
Over den haver
haver handelen
handelen de
de heeren Jansen
en Wachter.
Wachter.
Jansen en
van twee
heer A. Joman beschrijft
beschrijft de buurtschap
buurtschap De Kruisberg bij Doetinchem. Aardig
Aardig
De heer
vertelt de
heer J.
J. Vijverberg hoe
hoc het
het hem
hemmet
metveel
veelmoeite
moeitegelukte
gelukteeen
eenwater:
water,
vertelt
de heer
nest te
te fotografeeren. De heer
heer Touber beschrijft
beschrijft een tocht
tocht naàr
nair
hoentje op zijn nest
de nachtegalen
nachtegalen in
in Bloemendaal, terwijl
heer J.
M. een
een lans
lansbreekt
breekt voor
voor
terwijl de
de heer
J. H. M.
de
spreeuwen.
de spreeuwen.
Frans Netscher en uitgegeven door
door
Revue, geredigeerd
geredigeerd door Frans
De Hollandsche Revue,
Loosjes te
te Haarlem.
Haarlem.
Vincent Loosjes
Tegenover de eerste
eerste bladzijde
bladzijde van
vanhet
hetnummer
nummer van
van 25 Mei
staat het
het portret
portret
Tegenover
Mei staat
van den
den heer
heer G.
D. Gratama, directeur
het Frans.Hals.Museum
directeur van het
Frans.Hals,Museum der gemeente
van
G. D.
Haarlem. De karakterschets van
den heer
heer Advocaat
Advocaat wordt
wordt vervolgd.
vervolgd.
van den
Haarlem.
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Mr.
Cosmaer, Nanno. Eene Grieksche
Vierde druk.
druk. Mart.
Mart. Nijhoff,
Nijhoff,
Grieksche idylle.
idylle. Vierde
Mr. Cosmaer,
den Haag.
Haag.
Ary Prins,
Prins, De heilige
heilige tocht.
tocht. P.
van Kampen
Kampen en
enZn.,
Zn.,Amsterdam.
Amsterdam.
P. N. van
A.
Roland Holst,
Holst, De
belijdenis van
van de
destilte.
stilte. C.
De belijdenis
C. A.
A. Roland
A. J.J.van
van Dishoeck,
Dishoeck,
Bussum.
Jeanne
Reyneke van
van Stuwe,
Stuwe, Geef ons
ons heden
. ... L.
Veen, Amsterdam.
Amsterdam.
heden....
L. J. Veen,
Jeanne Reyneke
Anna
van Gogh
Gogh Kaulbach,
Kaulbach, Het licht
licht van
van binnen.
binnen. I,I, Il.
P. N.
N. van
van Kampen
Kampen
II. P.
Anna van
en Zn.,
Zn., Amsterdam.
Amsterdam.
R.
Genderen Stort,
Stort, Paul Hooz en Lambert
Lambert Brode
etz. W. L. en J.
R. van Genderen
Brode etz.
J. Brusse,
Rotterdam.
Rofterdam.
Richard
Godenliefhebben.
liefhebben. Verhaal
den tijd
tijd van
van Tiberius.
Tiberius.
Verhaal uit den
Richard Vos, Als Goden
L.
Veen, Amsterdam.
Amsterdam.
L. J.
J. Veen,
Tooneelbibliotheek.
Simons-Mees, Van
vlakten. Tweede
Tweede
J. A. Simons—Mees,
Van hoogten
hoogten en
en vlakten.
Tooneelbibliotheek. J.
, druk.
Mij. voor
voor Goede
Goede en
enGoedk.
Goedk.lectuur,
lectuur, A'dam.
A'dam.
druk. Mij.
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Wereldbibliotheek 277130.
Wereldbibliotheek
277/30. Julius Kapp.
Kapp. Richard
Richard Wagner,
Wagner, Zijn
Zijnleven
levenen
enwerk.
werk.
Vertaald door
door Louis
Louis Landry.
Landry.Met
Met47
47 afbeeldingen.
afbeeldingen. Mij.
Vertaald
Mij. voor Goede
Goede en
en
Goedkoope lectuur,
lectuur,
Nederl. Bibl.,
Bibi., Gidsuitgave
de Nederl.
Nederl. Vereen.
Vereen.van
vanBibliothecarissen
Bibliothecarissenen
en
Gidsuitgave van
van de
Oosthoek, Utrecht.
Utrecht.
Bibliotheek.ambtenaren.
Bibliotheek.ambtenaren. A. Oosthoek,
Tien jaren
Tien
jaren practijk
practijkder
derongevallenwet
ongevallenwet 1901,
Febr. 1913-1 Febr.
Febr. 1913.
1913. H.
H.
1901, 1 Febr.
D. Tjeenk
s.. Zn.,
Zn., Haarlem.
Haarlem.
D.
Tjeenk Willink
Willink S.
Omwerking eener
Omwerking
eener rede,
rede, uitgesproken
Algemeene Vergadering
Vergadering van
van
uitgesproken ter
ter Algemeene
Juli 1912
1912 teteAmsterdam,
Amsterdam, door
door L.L.D.
D.Staal,
Staal, godsd.
godsd.
«Achawah»
«Achawahvop
op 29
29 Juli
leeraar der
der Israël.
Israël.gemeente
gemeentetete Zutphen.
Zutphen. Van
alhier.
leeraar
Van Creveld
Creveld s..
Cx Co., alhier.
M.
Noordho/f. Directeur
Directeurder
derStrafgevangenis
StrafgevangenisteteUtrecht.
Utrecht. Wetten, besluiten
besluitenen
en
M. Noordhoff.
voorschriften
betreffendehet
hetstelsel
stelselvan
vanafzonderlijke
afzonderlijke
opsluiting. P.
voorschnften betreffende
opsluiting.
P. Noordho/f,
Noordhoff,
Groningen.
L. Dugas, Psittacisme en
en Symbolisch
Symbolischdenken.
denken. Vertaald
Betsy de
de Vries.
Vries.
Vertaald door Betsy
J. H. de Bussy,
Bussy, Amsterdam.
Amsterdam.
Redelijke godsdiensten,
godsdiensten, 111,
2. Dr.
Dr.B.B.D.D.Eerdmans,
Eerdmans,Het
HetRoomsche
Roomschegevaar.
gevaar.
III, 2.
Hollandia~Drukkerij,
Hollandia%Drukkerij, Baarn.
Groote Mystieken,
Groole
Mystieken, I,I, 3.
3. Dr.
Dr. W.
W. J.
J. Aalders,
Aalders, Bernard
Bemardvan
vanClairvaux,
Clairvaux,Hollandia%
Hollandia~
Drukkerij, Baarn.
Baarn.
E. Heimans
E.
Heimans en
en R.R.Schuiling,
Schuiling, Nederlandsche
Nederlandsche Landschappen.
Landschappen. Handleiding
doorR.R.Schuiling
Schuilingen
en
bij de
de aardrijkskundige
aardrijkskundige wandplaten
Nederland, door
bij
wandplaten van
van Nederland,
M. de
de Feijter,
Feijter, V —
- Aan de
de Wester,Schelde.
Wester~Scheide. VII
VII en
enVIII
VIIIStadsgezicht
Stadsgezicht
J. M.
J.
(Amsterdam)
op het
hetPampus.
Pampus.VIII.
VIII.
Aan
Haarlemmer~
(Amsterdam) Zuiderzeevaart op
Aan
denden
Haarlemmer%
meerpolder. IX.
Heuvellandschap (Zuid
(Zuid Limburg)
Limburg) (Epen).
P. Noordhoff,
Noordho/f,
meerpolder.
IX. Heuvellandschap
(Epen). P.
Groningen.

DORPSLUCHT.
STUN STREUVELS.
STiJN
STREUVfLS.

VII.
-— 't Is
wat te
te zeggen,
zeggen, meende
meende de
depastor,
pastor,voor
vooreen
eenman
man
Is wat
van
mijn jaren
jaren en
van mijn
mijn gewicht,
gewicht, alzoo
alzoo door
door 't heetste van
van mijn
en van
den dag
onder Gods zonne
zonne te
te loopen!
loopen!
den
dag onder
't Was tegen
tegen den
denmiddag,
middag,toen
toenhij,
hij, met
met den
den hoed
hoed in
in de
dehand
hand
en den
en
den zakdoek
zakdoek in
in de
deandere,
andere,over
overhet
hetsteenen
steenengaanpad
gaanpadnaar
naar
de poorte
poorte der
der pastorie
pastorie trad.
trad. Van
Van hier
hier uit
uitging
gingzijn
zijnverlangen
verlangen
voordeur van
van het
het huis,
huis, waar
waar de
de frischheid
frischheid en
en
naar
naar de opene
opene voordeur
koelte hem
hem wachfte.
wachtte.
de koelte
Op het
hetvoorhof,
voorhof,waar
waardede
groote
palmtronkenenenlauriers
lauriers
Op
groote
palmtronken
belommerden, voelde
voeldehij
hijhet
hetreeds
reedsals
alseene
eeneverademing.
verademing.
den weg belommerden,
Maar in
in de
de gang,
gang, waar
waar de
de koele
koele lucht
lucht vrij
vrij van
van de
devoordeur
voordeur
Maar
tot de
de achterdeur
achterdeur dwars
dwars door
door 't huis
tochtte, streelde
streelde het
het
tot
huis tochfte,
windeke over
over zijn
zijn wezen.
wezen.Hij
Hijwas
wasbezweet
bezweetover
overheel
heelhet
hetlijf
lijfen
en
windeke
zijn hoofd
hoofd gloeide
gloeide als
alseen
eenvuur.
vuur.Hij
Hijontknoopte
ontknoopteden
densingel
singel
zijn
en de
de bovenste
bovenste knopjes
knopjes van
van zijn
zijn kleed
kleed en
en dacht
dacht na
na hoe
hoe zich
zich
en
het
te verfrisschen.
verfrisschen.
het best
best en
en 't gauwst te
—
Water! Colete,
Colete, water!
water I veel
veel water,
water, ik
ik verga
verga van
van de
de hitte
hitte
- Water!
van de
dedorst
dorst1I
en van
Aan degelijke
degelijke inrichting
inrichting zooals
zoo als waschplaats
waschplaats en
en baden,
baden, had
had
Aan
pastor nooit
nooit veel
veelbelang
belanggehecht
gehecht;; de
denoodwendigheid
noodwendigheidaan
aan
de pastor
zooiets
deed
zich
maar
uiterst
zelden
voor
en
dadelijk
was
zooiets deed zich maar uiterst zelden voor en dadelijk was
't weer
weer vergeten
vergeten of uitgesteld
uitgesteld en
ennagelaten
nagelaten om
ommoeite
moeiteen
en
op zijn
zijnslaap,
slaap.
kosten te ontgaan.
ontgaan. Eene
Eene waschinrichting
waschinrichting boven
boven op
kosten
kamer had
Colete hem
hem zelfs
zelfsontwend
ontwendenenafgeleerd
afgeleerd;
- het
het was
was
kamer
had Colete
;—
gemakkelijker voor
voor haar
haar als
als hij
hijzich
zichbeneden
benedenwaschte
waschteaan
aan
veel gemakkelijker
pompsteen in
in de
dekeuken,
keuken,dan
danmoest
moesterergeen
geenwater
waterboven
boven
den pompsteen
opdedekamers
kamers!
gesleurd worden
worden en werd
werd er
er niet
nietgemorsd
gemorsd op
gesleurd
I
De roep
roep van
vanden
denpastor
pastorbleef
bleefzonder
zondergevolg
gevolgen
endaarmede
daarmede
dubbentusschen
tusschen vrees
vrees en
enbegeerte
begeerte:: ofwel
ofwelde
de
stond hij
hij nu
nu tetedubben
stond
meid
op 't ongelegenste
ongelegenste uur
uur van
van
meid te gaan
gaan storen
storen in de
de keuken
keuken op
11.
il.
19
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en dag
dag —
- als
alsdedepompsteen
pompsteen
voorzeker
bezet
keukeftvoorzeker
bezet
waswas
metmet
keukert%
van 't koele
gerief,
ofwel teteverzaken
verzaken aan
aan 't verwachte
gerief, ofwel
verwachte genot van
water
water.....
...
In
de
keuken voelde
voeldededepastor
pastorzich
zichaltijd
altijdopopvreemd
vreemdterrein
terrein
In de keuken
en
daar waagde
waagde hij
hijzich
zichzelden
zeldenzonder
zonderdringende
dringenderedenen,
redenen,
en daar
bij slecht
slecht weer
weer als
als er
er geen
geenvuur
vuurwas
was in
in de
de
avonds of bij
tenzij 's avonds
studeerplaats
de meid
meid er
erop
opgesteld
gesteldscheen
scheengezelschap
gezelschap tete
studeerplaats en
en de
krijgen
kouten. Dan
Dan had
had hij
hijdaar
daarzijn
zijnvaste
vasteplaats
plaats
krijgen en
en wat
wat te kouten.
en
rookte er
er een
eenpijp
pijpin in
rieten
zetel
nevensdede
kook$
en rookte
denden
rieten
zetel
nevens
kook%
kachel.
zou 't nu maar
maar laten,
laten, —
- 't zweet zou van
van zelfs
zelfs wel
wel
kachel. Hij
Hij zou
indrogen. Maar
Maar Colete
Colete kwam
kwam daar
daar juist
juist aangestapt,
aangestapt, met
met een
een
indrogen.
wezen dat
dat nog rooder
rooder gloeide
gloeide dan
dan dat
dat van
van den
denpastor,
pastor, en
enze
ze
wezen
droeg een
een grooten
grooten gleieren
gleieren kom
komvol
volwater
waterenenhad
hadeeneen
hand$
droeg
hand%
optafel.
tafel.
doek op den
doek
den arm,
arm, en
en zefte
zette het
het gerief
gerief voor
voor hem
hem op
-— Ha
Ha 1I loech
de pastor
pastor welgezind,
welgezind, dit
dátzal
zaldeugd
deugd doen,
doen,
loech de
gebradenI1
Colete, 'k ben gebraden
-— En
En wat
wat moet
moet ikikdan
danzeggen
zeggenbij
bijmijn
mijnvuur,
vuur, aan
aan 't koken
koken??I1
-— 't Is wreed
wreed Colete
Colete 1I Hij
Hij stroopte
stroopte de
de mouwen
mouwenop,
op,stak
stak de
de
ze vol
vol en
en sloeg
sloeg
handen tot
polsen in
in 't water,
handen
tot over
over de polsen
water, schepte ze
het
over heel
heel het
het wezen,
wezen, tot
tot over
overden
denschedel.
schedel.Hij
Hijslobberde
slobberde
het over
erin en
zich over
over de
de ooren
ooren en
en hals
halszoodat
zoodatde
dedruppels
druppels
erin
en wreef zich
hem in den
den keelput
keel putneerliepen.
neerliepen.
hem
-— 't Doet deugd,
deugd, 't doet deugd,
deugd, herhaalde
herhaalde hij
hij terwijl
terwijl de
de
handdoek hem
hem weer
weer droog
droog wreef.
wreef.
handdoek
En nu
nu een
een wandelingsken
wandelingsken in
den hof
hof om
om 't etensuur
te
En
in den
etensuur af te
wachten.
tijd om
om nog
nogeene
eenepijp
pijptetedompen
dompen en
en de
de
wachten. Juist
Juist de
de tijd
bietjes te gaan
gaan bezoeken.
bezoeken.
bietjes
't Was
er koel
koel inindede
schaduwonder
onderdedeboomen
boomen en
en de
de
Was er
schaduw
pastor, die een
een echte
echtebijenmelker
bijenmelkerwas,
was, had
hadererzijn
zijnbehagen
behagen
pastor,
in, hier
hier in
in de
de noensche
noensche stilte,
stilte, zijn
zijn honger
honger wat
wat tetepaaien
paaien inin 't
in,
nagaan van
de neerstige
neerstige diertjes.
diertjes.
nagaan
van de
-— Die weten
weten van
van de
dehitte
hitteniet1
niet 1mompelde
mompelde hij.
hij.
Eindelijk tjinkte
tjinkte uit de
de klokgaten
klokgaten van
vanden
denkerktoren,
kerktoren, boven
boven
Eindelijk
zijn
hoofd, de
demanke
manketrebbel
trebbelvan
vanhet
hetwekkerspel.
wekkers pel. De
Dedrie
drie
zijn hoofd,
datzoo
zoooud
oudwas
wasals
als
klokslagen wekkerden
wekkerden het
het noenedeuntje
noenedeuntjeafafdat
klokslagen
de
straat en
en ouder
ouder dan
dan de
de grijze
grijze steenen
steenen van
van de
dekerk,
kerk,zoodat
zoodat
de straat
het vergroeid
vergroeid was
was met
met het
hetmiddaguur
middaguur en
envoor
voorde
dedorpelingen
dorpelingen
zooveel bediedde
bediedde als
noen zelf.
zelf.
zooveel
als de noen
In de
de eetkamer
eetkamer vond
vondde
depastor
pastordedetafel
tafelgedekt
gedektmet
methet
hetwifte
witte
omelaken,
zijn dubbel
dubbel bord,
bord,twee
tweeglazen,
glazen,zijn
zijnzilverwerk
zilverwerk en
en
omelaken, zijn
een
takje groen
groen met
met twee
tweepioenrozen
pioenrozeninineen
eenporceleinen
porceleinenvaasje
vaasje
een takje

DORPSLUCHT.

291

tusschen de donkere
donkere wijnflesch
wijnfleschenenkaraf
karafmet
methelderblonde
helderblondebier.
bier.
en
Hij plaatste
plaatste zich
zich maar
maar vast
vast met
met de voeten
voeten onder
onder de
de tafel
tafel en
Hij
schoof
den zetel
zetel bij
bij met
met 't welgemeende
gebaar van iemand
iemand
welgemeende gebaar
schoof den
die
gewichtig en
enlangdurige
langdurige bezigheid
bezigheid gaat
gaat verrichten.
verrichten. Het
Het
die gewichtig
sleepgerucht
van den
denzetel
zetelwas
wasmedeen
medeenhet
hetbescheiden
bescheidenvermaan
vermaan
sleepgerucht van
naar
keuken waarmede
waarmede hij
hij de
destiptheid
stiptheidvan
vanzijne
zijneaanwezig,
aanwezig.
naar de keuken
heid bekend
bekend wilde
wilde maken.
maken.
was tusschen
tusschenhen
henaanveerd
aanveerdalsalseen
eenwederzijdsche
wederzijdscheplicht
plicht:
Het was
:
dat de een
een op
opslag
slagvan
vantwaalf
twaalfbijbijtafel
tafelzou
zouzitten
zittenen
ende
de
dat
andere,
ze op
op den
denzelfden
zelfden stond
stond de
desoep
soepzou
zouopdienen.
opdienen.
andere, dat
dat ze
pastors kant
echter was
was het
het zoo
zoonauw
nauwniet
nietgenomen
genomen en
en
kant echter
Van 's pastors
hij
kon wel
welwat
watverdraagzaamheid
verdraagzaamheidtoonen
toonenals
alshet
hetnoodig
noodigbleek.
bleek.
hij kon
Aangezien Colete
Colete niet
niet opdiende,
opdiende, zat
zathij
hijmaar
maar tete peuzelen
peuzelen
Aangezien
aan
het sneedje
sneedje wittebrood
wittebrood dat
dat onder
onderzijne
zijnehand
handlag
lag;
hij
aan het
; hij
wribbelde de
kruime tot
tot balletjes
balletjes en
en speelde
speeldewat
watmet
methet
het
wribbelde
de kruime
tafelmes. Daarbinst
Daarbinst keek
keek hij
hij rond
rond over
over de
demuren
muren der
derkamer
kamer
tafelmes.
met het goedkoope
goedkoope behangpapier
behangpapier —
- de
roze fond
fond waarop
waarop de
de
met
de roze
vervaald blauwe
blauwe bloempjes
bloempjes die
dieaan
aanbleekbruine
bleek bruinelintjes
lintjesmet
met
vervaald
afgepaste
gelijken afstand
afstand in ritsen,
ritsen, van
van boven
boven tot
tot
afgepaste strikjes
strikjes op
op gelijken
beneden over
over de
dewanden
wandenneerhingen.
neerhingen.Aan
Aanbijzonderheden
bijzonderhedenvan
van
beneden
kleur of
of teekening
teekening had
had dedepastor
pastornooit
nooitgedacht.
gedacht. Maar
Maar dat
dat
kleur
papiertje met
metzijn
zijnsymetrische
symetrischebelijning
belijningvan
van oud,gekende
oud.gekende
bleeke papiertje
strikjes
en bloempjes
bloempjes wekte
wekte ininhem
hemdedestemming
stemmingvan
vanstille,
stille,
strikjes en
ordentelijke
met een
eentikje
tikjeburgerlijke
burgerlijke verveling
verveling
ordentelijke welgedaanheid, met
en
vormelijke eentonige
eentonige rust.
rust. Nu echter,
echter, met
met die
die hevige
hevige be,
be.
en vormelijke
lichting
door de
de opene
opene vensters,
vensters, was
was er
er iets
iets luchtigs
luchtigs bij,
bij, een
een
lichting door
gewaarwording van
van opgefrischte
opgefrischte kleurigheid,
kleurigheid, iets
iets anders
anders dan
dan
gewaarwording
en naar
naar schimmel
schimmel zwemenden
zwemenden geur.
geur.
het gewone
gewone verdossemde
verdossemde en
Het was
was er
erzoo
zoogoed
goed
buiten,want
wanthet
hetgroene
groeneloof
loofder
der
Het
alsals
buiten,
seringa's
en
de
geel.bladerige
vlierstruiken
stonden
er
onmid.
seringa's en
geel,bladerige vlierstruiken stonden er onmid,
delijk
tegen de
de opening
opening der
derramen
ramen;; —
- de
de vogels
vogelshoorde
hoordemen
men
delijk tegen
schuifelen
bietjes zoemen
zoemen en
en de
degeur
geurder
derreseda
resedaen
ender
der
schuifelen en
en de bietjes
muurbloemen waaide
muurbloemen
waaide naar
naar binnen
binnen met
met de
de afgekoelde
afgekoeldebuiten,
buiten.
lucht, als
als een
eenechte
echtezomerweelde.
zomerweelde.InInenenom
omdedekamer
kamerheerschte
heerschte
lucht,
die stoorlooze
stoorlooze rust,
rust, waar
waar men
men alle roerende
roerende en onroerende dingen
vast op hun
vast
hun stand
stand weet,
weet, met
met 't gevoel dat
dat eeuwig
eeuwigalles
alles blijven
blijven
is.Geen
Geengedacht
gedacht aan
aan stoornis
stoornis of
ofroering,
roering, zoo,
zoo.
zal gelijk
gelijk het
het is.
zal
ineengeschakelde en
en
danig
was alles
allesininschoone
schooneevenheid
evenheidenenineengeschakeide
danig was
geschikte
orde.
geschikte orde.
Bachten zijn zetel, waar hij
pastor de
de kachel
kachelstaan
staan—
hij zat,
zat, wist de pastor
doodeding
dingnunu—-met
metdedeschouw
schouwwaarop
waarophet
hetChristusbeeld
Christusbeeld
het doode
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tusschen de twee
twee porceleinen
porceleinen poedels
poedels met
methun
hunpluimsteert
pluimsteerten
en
tusschen
leeuwenkop
; —- de
leeuwenkop en den
den glimlach
glimlach op
ophun
hunblinkenden
blinkendensnoet
snoet;
de
kandelaars onder
de glazen
glazenstolp
stolpen
entwee
tweegekleurde
gekleurdebloem,
bloem.
kandelaars
onder de
alles wist
wisthijhijstaan
staangelijk
gelijkhet
hetereruituitzag.
zag.Vé•ór
Vóór
vazen. Dat alles
vazen.
zich, rechts
rechts van
van de
de deur,
deur, de
deeikenhouten
eikenhouten kast,
kast, waar
waar 't glazen,
glazen.
zich,
tafelgerief in beveiligd
beveiligd stond,
stond, mert
met 'tlieve,vrouwen,
lieve.vrouwen.
werk en
en 't tafelgerief
werk
erop en
enden
dentabakpot
tabakpot; ;—- de
detwee
tweeprinten
printenaan
aan den
den muur
muur
beeld erop
het pijpenrek.
pijpenrek ....
en het
...
Hier gelijk
gelijk over
overheel
heelhet
hethuis,
huis,was
wasalles
allesnet
netopeschikt
opeschikten
en
Hier
zindelijk en de
de vuurroode
vuurroode vloer
vloer met
met de
dezandkorrels
zandkorrels rond
rond de
de
zindelijk
kachel
kachel en
en het
het biezen
biezen tapijt
tapijt onder
onder tafel,
tafel, alles
alles was
waszonder
zondervlek
vlek
spot, ofofvoetprentsel,
voetprentsel, versch
versch met
metden
denvertrouwelijken
vertrouwelijken toon
toon
of spot,
oude gesletenheid
gesletenheid door
doorstil
stilen
envoorzichtig
voorzichtiggebruik.
gebruik. Gelijk
Gelijk
van oude
kamer hier,
hier, zoo
zoo waren
waren ook
ookdedeandere
andereplaatsen,
plaatsen,van
vanzolder
zolder
die kamer
kelder;; en
gelijk het huis,
huis, zoo
zoo was
wasook
ookde
dehof
hofen
ende
detuin,
tuin,
tot kelder
en gelijk
stond, fiks
fiks geknipt,
geknipt, zonder
zonder buiten,
buiten.
waar elke
boom in
in 't gelid stond,
waar
elke boom
sporigen
uitgroei van
van wilde
wildetakken
takkenofof
waterscheuten;; —
- de
de
sporigen uitgroei
waterscheuten
planten en bloemen
bloemen in
in perkjes
perkjes omzoomd
omzoomdmet
metkruipende
kruipendegroen
groenen
en
met struikende
struikendebloempjes
bloempjes;
- de
de groenten
groenten in
in beddetjes
beddetjes
afgelijnd met
;—
waar 't't kruid
kruid geweerd
geweerd was.
was. Gelijk
Gelijk heel
heel pastorie
pastorie en
en den
den tuin,
tuin,
waar
zoo ook
ook wist
wistdedepastor
pastorzijn
zijnparochie
parochieaangelegd
aangelegdenenininstaat
staatvan
van
Inelk
elkhuis
huiskende
kendehijhijden
dentoestand
toestandvan
vanhet
hetgezin
gezin
schoone
orde. In
schoone orde.
hunzaakjes
zaakjes
de verhouding
verhoudingder
dergeburen
geburenonderling
onderling
hoezijzijhun
en de
—- hoe
waren, kinders kregen, kinders
kinders opbrachten,
opbrachten, ziek
ziek
dreven, getrouwd
getrouwd waren,
werden
en stierven
stierven alalkwijtend
kwijtendhun
hunchristelijke
christelijkeplichten,
plichten, onder
onder
werden en
hunherder.
herder.
waakzaam oog
oogenendedezorgelijke
zorgelijkeraadgeving
raadgevingvan
vanhun
het waakzaam
Zoolang er
er nergens
nergens iets
ietshaperde,
haperde,zoolang
zoolangerergeen
geenverwikkeling
verwikkeling
of stoot,
stoot, in
in
kwam
en alles
alles geleidelijk
geleidelijk voortliep
voortliep zonder
zonder hort
hort of
kwam en
algemeene
bedaardheid en
ten goeden
goeden bate
bate van
van een
een ieder
ieder—
algemeene bedaardheid
en ten
in gelatene
gelatenetevredenheid
tevredenheidwerd
werdopgevat,
opgevat,voelde
voelde
zoolang 't leven in
of zag
zag dedepastor
pastorgeen
geenreden
reden om
omzaken
zaken die
die goed
goedwaren
waren nog
nog
Waar alles
alles om
omter
terbest
bestisisininde
debeste
besteder
der
te willen
willen verbeteren.
verbeteren. Waar
parochiëen,
men geen
geen nood
noodroepen,
roepen,maar
maar veeleer
veeleer den
den
parochiëen, moest
moest men
Hemvragen
vragen dat
dat 't zoo zonder
zonder rampen
rampen en
en
Heere
danken en
en Hem
Heere danken
ongelukken
mogen voortduren.
voortduren. Als
Als het
hetdaarbij
daarbij met
met zijn
zijn
ongelukken zou
zou mogen
eigen
gezondheid en
en spijsvertering
spijsvertering in
in orde
ordewas,
was,de
demaag
maag goed
goed
eigen gezondheid
trok
en de
de jicht
jicht niet
niet kwelde
kwelde en
enColete
Coletegeen
geentuimen
tuimenofofkwade
kwade
trok en
toeren
te wenschen
wenschen over
over om
om
toeren uithaalde,
uithaalde, wat
wat bleef
bleef er
er dan
dan nog te
van 't geluk
levens volledig
volledigtetegenieten
genieten?
geluk des levens
?
't Was
goed hier
hiervoor
voor
den
pastor,gemakkelijk
gemakkelijkteteziften,
zitten,
Was goed
den
pastor,
met
zijn zwaarlijvigheid
zwaarlijvigheid den zetel
zetel te
te vullen,
vullen, bij
bij tafel,
tafel, in
in af,
af.
met zijn
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wachting van 't geen
hongerige maag
maag te
goed had.
had. Zijn
Zijn
geen de hongerige
te goed
kleine oogjes loechen in
zijn hoogrood
hoogrood wezen.
wezen. Met
Met behagelij~
in zijn
behagelij,
ken wellust
ken
wellust snoof
snoof hij
hij de
deprikkelende
prikkelendegeuren
geurendie
die uit
uit de
de keuken
het
huis doorstoorden
- de
gekruide lucht
lucht van
van gebruinde
gebruinde
doorstoorden —
de gekruide
het huis
boter
gestoofde groenten
groenten en
en gebraden
gebraden vleesch.
boter en gestoofde
Maar nu
nu liet
wat lang
Maar
liet Colete
wel wat
lang den
den noeneslinger overColete wel
over,
pastor wachtte
wachtteenenluisterde
luisterdemet
meteen
eenzekere
zekere spanning
spanning
gaan 11! De pastor
naar
de geruchten
geruchten in
in de
de richting der
gelijk iemand
iemand
naar de
der keuken, gelijk
van 't gordijn
verbeidt en aan
aan alle
alle bijkomende
bijkomende
die 't opgaan
opgaan van
gordijn verbeidt
teekenen den aanvang van
spel meent
meent teteverkennen.
verkennen.
van het spel
't Gedacht aan
aan zijn onderpastor kwam een oogenblik 's pastors
aandacht
de keuken
keukenafleiden
afleidenenenzijn
zijngemoed
gemoedbekommeren.
bekommeren.
aandacht van
van de
Die jonge
jonge schacht
schacht was
was met
met een
een veelte van
ijver en
en werkjacht
van ijver
en een
en
een thoeveel nieuwe
gedachten, versch uit 't seminarie,
nieuwe gedachten,
hier
In die
dienieuwere
nieuweregeneratie
generatieverkende
verkendede
depastor
pastor
hier toegevallen. In
den
geest niet
niet meer
meer van
van zijn
zijn eigen
eigen jongen
jongen tijd.
tijd. Mannen
Mannen met
met
den geest
of geen
geen ondervinding
ondervinding en
en nog
nogminder
minder menschelijk verweinig
weinig of
stand,
daar komen
ze nu
nu af
afmet
meteen
eengemaakte
gemaakte meening:
stand, daar
komen ze
meening : dat
alle goede
alle
goede dingen
dingen niet
niet goed
goed genoeg
genoeg zijn,
zijn, met
met 't inzicht en de
alles teteverbeteren
verbeteren -— om
deugd in
in
vooringenomenheid om
om alles
om deugd
voorraad aan
te kweek
en en
om 't kwaad
te keere te gaan
gaan
voorraad
aan te
kweeken
en om
kwaad te
dat in toekomende
toekomende tijden
tijden zou kunnen
kunnen uit
uit den
den grond
grond komen
komen11
dat
of aan
aan de
de tusschenkomst van ons Heere wordt
Aan den
den wille
wille of
Aan
er niets
niets meer
meer overgelaten
overgelaten -— ze begeeren alles
alles zelve
te bewer,
bewer~
er
zelve te
ken. Een
Een peerd dat
dat over zijn
zijn streng
streng trekt,
trekt, helpt
helpt den
den wagen
wagen
ken.
in de
de gracht,
gracht, mompelde
mompelde de
depastor.
pastor. Roeringe brengen waar
waar
in
er ruste
ruste is,
is, van
van zonde
zondeen
enkwaad
kwaad spreken en tempeesten
tempeesten bij
bij
er
als 't oude al
al ver,
verdeugdzame menschen, alla, alla
alla11 En
En als
brave, deugdzame
is en
en niet
niet en
en deugt,
deugt, dat
dat 't al
al zou
zou moeten
moeten nieuwe
nieuwe zijn
zijn
sleten is
sleten
en
en volgens
volgens den
den nieuwen
nieuw en eisch
eisch?
Praal, vertoog,
geruchte, be,
beo
? Praal,
vertoog, geruchte,
astrabansie, draailingen, boekenvlaamsch
boekenvlaamsch waarvan
waarvan de
weging, astrabansie,
eenen
kop te
te
een en niets
niets en
en verstaan
verstaan en
om de
de anderen
anderer.. den
den kop
en goed om
verkeeren I
Neen, neen,
neen, geen
geen oude
oude apen
apen leeren muilen trekken
trekken! Zoolang
oudeliedjes
liedjesdedebeste
besteblijven
blijvenen
en
hier pastor
pastor ben,
ben, zullen
zullen de
de oude
ik hier
we zullen
zullen dien
dien kerel
kerelwel
welwat
watnoten
notenvan
vanzijnen
zijnenvoois
vooishalen
halen
we
bont maakt!
maakt I
weten te
te kortvlerken als
als hij
hij het
het te
te bont
en weten
Niet dat
dat er
er oneenigheid was
was of
of kwaadwilligheid —
- een
beste, beleefde
beleefde jongen,
jongen, maar
maar te
te wikkelachtig,
wikkelachtig, te ongedurig,
ongedurig, te
te
beste,
veèl vooruit willen
veel zeker,
zeker~
willen;; —
- cdoopen»
«loopen» waar 't met »gaan«
»paw< veel
der is om
om goed
goed uit
uit tetekomen.
komen. 't Was den
den jongen
jongen eigenlijk niet
niet
der
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wijten, maar
maarden
denc<geest»,
«geest»,iets
ietsdat
datvroeger
vroegerniet
nietbestond
bestonden
ennu
nu
te wijten,
overdreven~
algemeen
onder de
dejonge
jongeschuiverluiten
schuiverIuiten:: die
dieoverdreven,
algemeen werd onder
heid
en 't gemis aan
aan bedaarde
bedaarde onderwerping,
onderwerping,—
- 't verwaarIoozen
heid en
verwaarloozen
van
raad
bij
menschen
met
ondervinding
alles
van te
te hoog
van raad bij menschen met ondervinding — alles van
door hun
huneigen
eigenkijkglas
kijkglasbeoordeelen
beoordeelen;
nietvast
vastop
op
bekijken en door
bekijken
; niet
menschelijk~
den grond
grond staan,
staan, geen
geen rekening
rekening houden
houden met
met de
demenschelijk,
den
heid
van de
de menschen
menschen;; heiligen
heiligen willen
willen worden
worden die
die geen
geen
heid van
grond
genaken, die
zweven in
in de
delucht
luchtenen
werkelijke
grond genaken,
die zweven
hethet
werkelijke
leven wegcijferen
wegcijferen uit
uit het
het bestaan
bestaan;; en
endan
dandie
dieoverdreven,
overdreven,
leven
nauwgezette
fijne muniteiten
muniteiten in al
al hun
hun doen
doen
nauwgezefte keurigheid
keurigheid en
en fijne
vrees en
en verlegen,
verIegen~
en
laten, bij
bij die
die verschbakken
verschbakken kerels
kerels;; hun vrees
en laten,
heid
van te
te misdoen,
misdoen, kwaad
kwaad zien
zien ininkleinigheden
kleinighedenen
enhet
het hoog
hoog
heid van
opvatten
uit 't bisdom komt
komten
en overal
overal en
en in
in alles
alles
opvaften van
van alles
alles wat uit
de zonde
zonde van
van achter
achter de
dehoeken
hoekenzien
ziengrijnzen
grijnzen als
alseen
eenspook
spookI J
Ta,
Ta, in
in onzen
onzen tijd
tijdgingen
gingenwe
weereranders
andersdoor
doorenenbreeder
breeder:
Ta, Ta,
:
op. En
En hij
hij loech
loech in
in zijn
zijn eigen
eigen om
om de
de
we pakten
pakten 't ronder
ronder op.
streken
zij in
in hun
hunjongen
jongentijd
tijdhadden
haddenuitgericht
uitgerichtenenininzijn
zijn
streken die
die zij
poenige, gezonde,
gezonde, vaste,
vaste, menschelijkheid,
menschelijkheid, schokschouderde
schokschouderde de
de
poenige,
heel dat
dat peuterige
peuterige win,
win.
pastor minachtend
minachtend bij
bij 't gedacht
pastor
gedacht aan
aan heel
keltje, aan
aan die
die bende
bende bleekbekken,
bleekbekken,die
dieiedereen
iedereenop
opstraffe
straffevan
van
keltje,
zedelijke
minderweerdigheid wilden
opleggen niets
nietsdan
danwater
water
zedelijke minderweerdigheid
wilden opleggen
hunkop
kopniet,
niet,aan
aanmenschelijke
menschelijkege,
ge~
te
drinken, die zelf,
zelf, voor
voor hun
te drinken,
denken dorsten
dorsten en
enheel
heeldedewereld
wereldkwamen
kwamenopruischen
opruischen
noegens denken
in eene
eeneoverdrevene
overdrevenevergeestelijking
vergeestelijking van
van 't menschdom. We
zullen 't wel
zien de
de pooten
pooten breken,
breken, meende
meende de
de pastor.
pastor. Ge,
Ge~
wel zien
lukkig
dat alles
alles nanaeen
eentijd
tijdweer
weerininzijn
zijnnatuurlijken
natuurIijken plooi
plooi
lukkig dat
springt
en de
denatuur
natuur van
vande
demenschen
menschenmet
metzulke
zulkemiddeltjes
middeltjes
springt en
niet
te
veranderen
valt
J
niet te veranderen vain
Een steek
steek in
indedemaagholte
maagholtekwam
kwamhem
hemopschrikken.
opschrikken.Ja,
Ja,maar
maar
Een
ver JI Er
Er moest
moest iets
iets gebeurd
gebeurd zijn?
zijn? of
ofzou
zou
nu dreef
dreef Colete
Colete 't te ver
nu
ze wel
wel iets
ietsbijzonders
bijzondersuitgefineerd
uitgefineerdhebben
hebbenvoor
voorvan
van den
den noen?
noen?
Hij
verwachtte zich aan
aan iets
iets bijzonders
bijzonders;; wat
wat mocht
mocht ereranders
anders
Hij verwachtte
aan
haperen?? want de
demeid
meidwas
wasaltijd
altijdstipt
stiptop
optijd.
tijd.Hij
Hijtrachfte
trachtte
aan haperen
't nog
nog teteraden
raden met
met den
den neus
neusen
ensnoffelde.
snoffelde. Anders
Anders wist
wisthij
hij
zelden
op voorhand
voorhand 't geen
de pot
potkookte.
kookte. In
Inden
denkelder
kelder
geen de
zelden op
ging de
de pastor
pastornooit
nooittenzij
tenzij voor
voor den
denwijn
wijn en
enverder
verder liet
liet hij
hij
ging
vollemeesterschap
meesterschap aan
aan de
de meid.
meid. Primo
Primo omdat
omdat ze
ze 't goed
de volle
deed;; secondo omdat
omdat hij
hijalzoo
alzooelken
eIkendag
dagvoor
vooreene
eeneverrassing
verrassing
deed
stond
en hij
hijelk
elknoenmaal
noenmaalaanschouwen
aanschouwen kon
kon als
alseen
eenraadsel
raadsel
stond en
hij op
optetelossen
lossenkreeg
kreeg;; tertio
tertio omdat
omdat Colete
Colete het
het zoo
zoobegeerde,
begeerde,
dat hij
omdat
zij den
den sleutel
sleutel van
van 't raadsel
zich zelf be,
beraadsel wilde
wilde voor
voor zich
omdat zij
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om alzoo
al zoo de
de deugd
deugd te
te hebben
hebben den
den pastor
pastor in
in de
de onzeker,
onzeker.
houden om
te laten
latenenentetekunnen
kunnenoptreden
optredenals
alsde
deoplossing
oplossingininpersoon
persoon
heid te
met de illusie
illusie dat
dat de
despannende
spannendeverwachting
verwachting op
ophaar
haarzelf
zelfge,
ge.
met
Het streelde
streelde haar
haar gevoel
gevoelvan
vaneigenweerde
eigenweerdeom
omalzoo
alzoo
richt was.
was. Het
richt
al
de verantwoordelijkheid
verantwoordelijkheid tetedragen
dragenenenden
denlast
lastder
derschikking
schikking
al de
alleen
zich zelf
zelf te
te mogen
mogen nemen.
nemen. Colete
Colete was
was bewust
bewustvan
van
alleen op
op zich
haar
weerdigheid
en
bekend
met
hare
hooge
hoedanigheden
haar weerdigheid en bekend met hare hooge hoedanigheden
zij
van goede
goede belegster,
belegster, en
en haar
haar geest
geest van
van uitvinding
uitvinding schatte
schatte zij
van
ten minste
minste zoo
als de
de bedrevenheid
bedrevenheid die
zij bezat
bezat in de
de
ten
zoo hoog als
die zij
kookkunst.
Ha 11 -— Nu
N u meende
meende dedepastor
pastoriets
ietste te
onderscheiden;;
-— Ha
onderscheiden
boven het
het teedere
teederegeluid
geluidvan
vanden
den
prazelendenkanarievogel
kanarievogel
boven
prazelenden
zwaardere getik
de hangklok
hangklok was
was er
er iets
iets als
als het
het
en 't zwaardere
getik van
van de
welbekend geruchte
het opdienen
opdienen van
van 't eerste
gerecht
welbekend
geruchte dat
dat het
eerste gerecht
had zich
zich niet
nietbedrogen
bedrogen
gewoonlijk
Ja, de
de pastor
pastor had
gewoonlijk voorafging.
voorafging. Ja,
want daar
daar was
was Finet,
Finet, die
die zich
zich nooit
nooit bedroog
bedroog in
inde
devoortee,
voortee.
want
kens;
langharig, stokoude schoothondje
schoothondje was
wasonfeilbaar
onfeilbaarinin
kens ; het
het langharig,
zulke gewaarwordingen
gewaarwordingen -— het
rechte zich
zich op
op uit
uitzijn
zijnmandje,
mandje,
zulke
het rechte
de voorpooten,
voorpooten, daarna
daarna 't achtergelent en kwam
kwam
geeuwde, rok
rok de
geeuwde,
op het
het
bij den
den pastor
pastor zijn
mooi staan
staan op
bij
zijn inken
inken doen
doen en
en mooi
gekende plaatsje,
plaatsje, nevens
nevens den
den zetel,
zetel,waar
waardede
«kruimelsder
der
gekende
c(kruimels
op
tafel» uit
uit de
dehoogte
hoogteneer
neerzouden
zoudenvallen.
vallen. Colete
Colete daagde
daagde op
tafelz
met een
een wezen
wezenalsalseeneen
natbedauwdepioenbloem
pioenbloemversluierd
versluierd
met
natbedauwde
in de
de opstijgende
opstijgende dampen
dampen van
vanden
densoepkom.
soepkom. Zij
Zij zou
zouhare
hare
in
en de
deredenen
redenenharer
harervertraging
vertraging medegedeeld
medegedeeld
verontschuldiging en
hebben, maar
maar de
de pastor
pastor zat
zatmet
metgevouwen
gevouwenhanden
handenen
enprevelde
prevelde
hebben,
zijn
terwijl zijn
zijn blik
blik den
denzilveren
zilverenpollepel
pollepelvolgde,
volgde,daar
daar
zijn gebed terwijl
hij plosde
plosde ininhet
het
surkelgroeneoppervlak
oppervlakmet
metdedeambergele
ambergele
hij
surkelgroene
spiegeling
er weer
weer volladen
volladen naar
naar boven
bovenkwam
kwam om
om met
met
spiegeling en
en er
bord
vol
te
storten.
vasten
geut
's
pastors
pastors bord
te storten.
vasten
Het bord
bord werd
werdhem
hemvoorgeschoven
voorgeschovenjuist
juistop
op 't gepaste oogen.
oogen,
dat zijne
zijne hand
hand het
hetteeken
teekender
derbenedictie
benedictiemaakte
maakte over
over 't
blik dat
blik
geen
hij nuften
nutten ging.
ging.
geen hij
soepgeurde
geurdeals
alseen
eenkwade
kwadeverleiding,
verleiding, maar
maar ze
ze was
was tete
De soep
heet om er
er maar
maar seffens
seffens in
in tetelepelen
lepelenen
endaardoor
daardoorwerkte
werktezij
zij
heet
de hongerige
hongerige maag
maag van
van den
denpastor
pastorals
alsde
debelofte
beloftevan
vaneene
eene
op de
heerlijkheid waar
waar hij
eerst verlustigen
verlustigen mocht
mocht in
in 't genot
heerlijkheid
hij zich eerst
van
den prikkelenden
prikkelenden geur
geur van
van de
de groene
groene zurkel
zurkel en
en de
de zoete,
zoete.
van den
datereralaldooreen
dooreenwalmde
walmde
rige erwtjes
erwtjes en
en het
het vinnige
vinnigevleessap
vleessapdat
rige
als een
een symphonie
symphonie van
vanorgeltonen
orgeltonen die
die de
de belofte
beloftebehelsden
behelsdenvan
van
als
iets heerlijks
heerlijks voor den
den smaak.
smaak.
iets
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gewend 's pastors
dienen met
met
was gewend
pastors noenmaal
noenmaal op
op te dienen
Colete was
Heurlange
langeenenbreede
breedegestalte
gestalteverscheen
verscheenen
enverdween
verdween
statigheid. Heur
in het
in
het deurgat
deurgat zonder
zonder veel
veelgerucht
geruchtenenzezevermeed
vermeedzooveel
zooveel
mogelijk alle
gepraat om
om den
den pastor
pastor zijne
zijne aandacht
aandacht niet
niet afaftete
mogelijk
alle gepraat
hij proefde
proefde en
om zich
zich zelf
zelf niet
niet te
te ver,
ver#
wenden van
van 't geen
geen hij
en om
wenden
geten
in 't geen
al hare
hare opleftendheid
oplettendheid en
engespannen
gespannenaandacht
aandacht
geten in
geen al
vergde.
woord—- eene
eenewaarschuwing
waarschuwing als
als er
er een
een
vergde. Een
Een enkel
enkel woord
omvast
vasttetenemen,
nemen,—- eene
eeneinlichting
inlichtingwaar
waar
potje te warm
warm was
was om
potje
ze
ze twijfelde
twijfelde of
ofereriets
ietsgenoeg
genoeggezouten
gezouten ofofgepeperd
gepeperd was,
was, en
en
zij de
degoedkeuring
goedkeuringverlangde
verlangde
een
wachtend gebaar
gebaar waarmede
waarmede zij
een wachtend
haar de volle
volle zekerheid
zekerheid nog
nog niet
nietgaf
gafvan
van
van een
een gerecht
gerecht dat haar
van
pastors smaak.
smaak. Hare
Hare woorden
woorden waren
waren bescheiden,
bescheiden, gedempt
gedempt
's pastors
onder menschen
menschen die
die door
door
van toon,
toon, maar
maar onbevangen
onbevangen gelijk
gelijk onder
van
lange vertrouwelijk
vertrouwelijk samenzijn
samenzijn de
de vormelijkheid
vormelijkheid van
van meester
meester
lange
tot knecht
knecht sinds
sinds lang
langhebben
hebbenlaten
latenvaren
varentot
totmeerder
meerder gemak
gemak
van
beider partijen.
partijen. Tusschen
T usschen hun's
hun's getweëen
getweëen was
was de
de stilte
stilte
van beider
niet drukkend
drukkend en
en noopte
noopte nooit
nooit tot
tot het
het uit,
uit.
zwijgen niet
van 't zwijgen
vanpraat
praatom
om
spreken
van eene
eene oppervlakkige
oppervlakkige mededeeling
mededeeling ofofvan
spreken van
Degewoonte
gewoontehad
hadhet
hetzoover
zoo vergebracht
gebracht bij
bij Colete
Colete
den
den praat.
praat. De
dat
zij zonder
zonder haren
haren staat
staat van
van ondergeschiktheid
ondergeschiktheid te
te buiten
buiten tete
dat zij
gaan,
den pastor
pastor aanzien
aanzien kon
kon als
alshet
hetbetere
beteredeel
deelvan
vanhaar
haar
gaan, den
eigen wezen,
wezen, de
deoorzaak
oorzaakenendede
redenvan
vanhaar
haarbezigheid,
bezigheid,waar,
waar.
reden
ofvoor
voorteteleven.
leven.
buiten er
er niets
niets bestond
bestond om
om aan
aan te
te denken
denken of
buiten
Ze
voelde zich
zichéén
éénmet
met
hemenen
heelemaalvan
vanhem
hemafhan,
afhan~
Ze voelde
hem
heelemaal
kelijk. Maar
Maar dat
was ook
ook haar
haar fierheid
fierheid;; ze
ze kende
kendehaar
haar plaats
plaats
kelijk.
dat was
en
als een
een kloeke
kloeke verdediger
verdediger van
van 's pastors
en 's pastors
en als
pastors goed
goed en
heil,
zou ze
ze geen
geenduim
duimachteruit
achteruit wijken
wijken en
enheur
heurrechten
rechten van
van
heil, zou
beschermster verdedigen
al ware
ware 't tegen den pastor
pastor zelf.
zelf. Haar
Haar
beschermster
verdedigen al
leven
en het
het zijne,
zijne, met
met gebruiken
gebruiken en
engewoonten,
gewoonten,was
wasininijzer,
ijzer.
leven en
vaste
stelregels gegroeid
gegroeid en
niets noch
noch iemand
iemand en
en de
de pastor
pastor
vaste stelregels
en niets
allerminst,
wagen daar
daar een
eenschrede
schredebuiten
buitentetezetten
zetten
allerminst, mocht
mocht het wagen
dat zij
zij verwerend
verwerend en
endreigend
dreigendoptrad.
optrad.Van
Vanlangerhand
langerhand
zonder
zonder dat
zij alzoo
alzoo haar
haar meesterschap
meesterschap uitgebreid
uitgebreid en de
de pastor
pastor had
had
had
had zij
zij had
had
onbewust
en geleidelijk
geleidelijkalles
allesmaar
maarafgestaan
afgestaan 't geen
onbewust en
geen zij
op 't einde
best bij
bij en
en
ingenomen.
bevond er
er zich
zich op
ingenomen. Hij
Hij beyond
einde nog
nog best
't
gekomen
dat
hij
niets
meer
doen
durfde
of
zoover
was
gekomen dat hij niets meer doen durfde of
zoover was
aangaan wat
wat huiselijke
huiselijke zaken
zaken betrof,
betrof, zonder
zonder Colete's
Colete's oordeel
oordeel
aangaan
dat
te raadplegen
raadplegen en
en haar
haar gedachte
gedachte in
te winnen.
winnen. Hij
Hij wist
wist dat
te
in te
zij
zijn goed
goedwilde
wildeenendat
datzeze
meerverstand
verstandhad
hadvan
vanzaken
zaken
zij zijn
meer
Zoowerd
werdden
denvrede
vredenooit
nooitgestoord
gestoorden
enzij
zijbleven
bleven
dan
hij zelf.
zelf. Zoo
dan hij
De pastor
pastor liet
liethaar
haar 't meesterschap
van weerskanten
weerskanten voldaan.
van
voldaan. De
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en
zij trachfte
trachtteden
denpastor
pastorvan
vandat
datovergelatene
overgelatenemeesterschap
meesterschap
en zij
vergoeden door
door al
al hare
hare behendigheid
behendigheid en
enkunsten
kunstentetezijnen
zijnen
te vergoeden
bate
bate aan
aan te
te wenden.
wenden.
Zij diende
diende de
de verschillende
verschillende kleine
kleine porties
porties op
op in
in kleine
kleine
Zij
dat dedepastor
pastorgeen
geenliefhebber
liefhebber was
was van
van
schoteltjes.
wist dat
schoteltjes. Zij
Zij wist
«veel»,
maar van
van «fijny
«fijn» en
en van
vanafwisseling
afwisseling ininde
degerechten
gerechten
owed», maar
hadhijhij
eene
kunstenaresvan
vaneersten
eersten
hield.
En aan
aan Colete
Coletehad
hield. En
eene
kunstenares
rang,
waar het
het vindingrijk
vindingrijk talent
talentgepaard
gepaardwas
wasmet
meteen
een wondere
wondere
rang, waar
gave die
die al
al wat
wathaar
haar vingers
vingers raakten,
raakten, eene
eenevoornaamheid
voornaamheid gaf
gaf
gave
aan
den smaak
smaak zelfs
zelfsder
dergewoonste
gewoonstespijzen.
spijzen. De
Deafwisseling
afwisseling
aan den
ze tot
tot in
in 't onmogelijke
breiden, en in
in 't samen~
wist
onmogelijke uit
uit te
te breiden,
samen,
wist ze
stellen
gerechten tot
tot een
eenafgeronden
afgeronden maaltijd,
maaltijd, wist
wistzij
zij een
een
stellen der gerechten
zekeren
te leggen
leggen —- iets
ietsdat
datmet
metzachten
zachteninzet
inzetbegon,
begon,
zekeren stijl
stiji te
een degelijk
degelijkmiddenstuk
middenstukvoortgezet
voortgezetwerd
werden
enmet
metgroeiende
groeiende
door een
Alnaar
naargelang
gelangder
derseizoenen
seizoenen
verfijning naar
naar het
het einde
eindeoverging.
overging.Al
verfijning
die
den voorraad
voorraad in
in den
den kelder
kelder en
en den
dentuin
tuinwijzigden,
wijzigden, wist
wist
die den
zij telkens
telkens opnieuw,
opnieuw, langs
langs eene
eene voorgetrokken
voorgetrokken lijn,
lijn, de
demenig,
menig~
zij
vuldigheid harer
harer kunstwerken
kunstwerken te
te vernieuwen.
vernieuwen.
De pastor
pastor stond
stond alzoo
alzoo elken
elk en middag
middag voor
vooreene
eenenieuwe
nieuwe
verrassing
telkens hij
hij van
van eene
eeneconferentie
conferentie uit
uitde
denaburige
naburige
verrassing en
en telkens
pastoriën terug
keerde, verklaarde
verklaarde hij
hij nergens
nergens beter
beter te
te eten
eten
pastoriën
terug keerde,
thuisII
dan thuis
Die stille
stille goedkeuring
goedkeuring was
was Colete's
Colete's eenige
eenigebelooning,
belooning,meer
meer
niet voor
voor hare
hare moeite
moeite en
eninspanning.
inspanning. In
Inhare
hare
begeerde zij
begeerde
zij niet
meening
hoorde dit
dit zoo
zoobij
bijdedezaak
zaakenenininhare
hareredeneering
redeneering
meening hoorde
was de
de pastor,
pastor, de
detuin
tuinenendedekelder
kelderereralleen
alleenom
omdedekeuken
keuken—
was
de
meid moest
moest maar
maar zien
zien er
er iets
iets goeds
goeds van
van tetemaken
maken!
de meid
Vandaag kreeg
pastor na
na de
desoep
soepeen
eenbundeltje
bundeltje
Vandaag
kreeg de
de pastor
aspergen
met
harde
eieren
in
de
boter.
Daarmede
had
hij alal
aspergen met harde eieren in de boter. Daarmede had hij
vergeten dat
dat Colete
Colete hem
hemwat
watlaten
latenwachten
wachten had.
had. Er
Er volgde
volgde
vergeten
een zwijnspootje
zwijnspootje met
metkaassaus
kaassausenenselderie
selderie;
daarna een
eenkippetje
kippetje
; daarna
in den
den pot,
pot,van
van
passe
bruin,
met
amberkleurigemirabellen.
mirabellen.
in
passe
bruin,
met
amberkleurige
tusschengerecht kwam
kwam er
er een
eenstukje
stukjeleverpastei
leverpastei en
en een
een
Als tusschengerecht
het andere
andere had
had de
de
snippelingje edamsche
edamsche kaas.
kaas. 't Eene gelijk
gelijk het
pastor overgoten
overgoten met
met een
een ferm
ferm glas
glasbier
bieren
en·met
meteen
eenhalve
halve
pastor
Op gewone
gewone dagen,
dagen, als
als er
er geen
geen
flesch
steenouden bordeaux.
bordeaux. Op
flesch steenouden
of
overkomst
was,
gebruikte
de
pastoor
nooit
anderen
kermis
kermis overkomst was, gebruikte de pastoor nooit anderen
wijn. Op
Op die
diewijze
wijzewilde
wilde
zich
vrijwarenvoor
voorjichtaan,
jichtaan~
wijn.
hijhij
zich
vrijwaren
vallen
en den
denbourgogne
bourgogneoverhouden
overhouden voor
voorbijzondere
bijzondere om,
om~
vallen en
standigheden.
pastor meende
meende dat
dat 't afgeloopen was en
standigheden. Als
Als de pastor
uitgestrekt, aan
genoegens der
der spijsverteering
spijsverteering begon
begon te
te
uitgestrekt,
aan de
de genoegens
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denken, kwam
kwam Colete
Colete opdagen met
met een
een of
ofander
ander toevoegseltje.
toevoegseitje.
denken,
Vandaag was
was 't't een schotel
schotel geslegen
geslegen room
room met
met een
een grooten
Vandaag
macaron en daarna
daarna aardbeien
aardbeien met
met witte
witte suiker.
suiker.
macaron
Depastor
pastor bezag
bezag het
Van dan
dan voort
voort kwam
kwam de
de ontspanning.
ontspanning. De
Van
laatst opgediende
opgediende als
als iemand
iemand die
die niet
niet goed
goedweet
weetwat
watermede
ermede
laatst
aan te
te vangen en toonde
toonde spijt
spijt om
om 't niet eerder
eerder geweten
geweten tete
aan
hebben, —
- maar
maar hij
met er
er zijn
zijn dienaar aan te doen.
doen.
hij eindigde
eindigde toch met
hebben,
Colete, die elken
elk en maaltijd
maaltijd aanschouwde als
als 't opvoeren
Voor Colete,
datereriets
ietskan
kanmislukken
mislukken
een tooneelstuk,
tooneelstuk, met den
den angst
angst dat
van een
om al
al 't geen
geen dat
dat ze
ze tezelfdertijd
tezelfdertijd
en de
de gespannen
gespannen aandacht
aandacht om
en
bezorgen en
in 't oog te
te houden
houden had,
had, —
- voor haar
haar was
was het
het
bezorgen
en in
werker
die
afloop, het genot
genot van
van den
den trouwhertigen
trouwhertigen
na elken afloop,
zijn afgedane
afgedane taak
taak met
met fierheid schouwen
schouwen mag
mag en
en zeggen
zeggen::
op zijn
nooit, ze
goed was!
was! Colete schoffelde
schoffelde nooit,
ze toonde
toonde zich
zich
dat 't goed
omdat heur tijd
tijd op
op voorhand
voorhand uitgemeten
uitgemeten was
was
gejaagd, omdat
nooit gejaagd,
minuten overschot
overschot tegen
tegen onverwachte
onverwachte voorvallen.
voorvallen.
met eenige minuten
Door lange
lange ondervinding
ondervinding wist
wist zij
zij van
van buiten
buitenhoe
hoelang
lang de
de
Door
pastor er
er aan
aan deed om
om zulk of zulk een gerecht te verorberen
pastor
zood at hij
hij nooit
nooit schellen
schellen moest
moest en
en zij
zij nooit
nooittetevroeg
vroegkwam
kwam
zoodat
om af
af te
te dienen.
dienen.
om
haar grootste
grootste voldoening
voldoening verliep
verliep elk
elk noenmaal zonder
Tot haar
onderbreking, met afgepaste
afgepaste poozen, in schoonen regelmaat.
onderbreking,
einde naderde,
naderde,
Naarmate de
de «vertooning»
en 't einde
vorderde en
avertooning» vorderde
Naarmate
ontspande
strakke ernst
ernst van
van haar
haar gelaat
gelaat en
en bleekte
bleekte de
de
ontspande de
de strakke
hoogroode
vlam die
heel haar
haar wezen
wezen gekleurd
gekleurd had.
had. Bij
Bij 't
die heel
hoogroode vlam
nagerecht
er al
al een
een glimlach
glimlach en
en verzoette
verzoette haar
haar blik
blik
nagerecht ontstond
ontstond er
de beenen
en zoogauw de
pastor zijn
zijn zetel
zetel achteruit
achteruit schoof, de
de pastor
uitstrekte,
handen afwreef
afwreef en
en naar
naar zijn
zijn goudsche pijp
uitstrekte, de
de handen
oud,
die zij
reikte,
verscheen
Colete
met
de
koffie,
die
zij in een
een oud_
met de
reikte, verscheen
Dienieuwe
nieuwegeur
geurbracht
bracht
doornijksch tasje
kopje uitschonk.
uitschonk. Die
tasje met kopje
dan kwam
andere stemming
stemming in
in de
de kamer;
kwam Colete
kamer ; dan
ineens
ineens de andere
en gemilderd,
gewoonlijk heel
en al
al los en
gemilderd, vriendelijk,
vriendelijk, plaatste
plaatste
heel en
zij
rechtover den
den pastor,
pastor, met
metde
dehanden
handen op
optafel
tafelgesteund
gesteund
zij zich rechtover
ze begon
begon 't een
te vragen,
vragen, van
van
en
ander te vertellen of te
een of 't ander
en ze
't loopende
nieuws of
of de
de gebeurtenissen
gebeurtenissen uit
uit het
het dorp.
dorp.
loopende nieuws
en de vrees
De plechtigheid
plechtigheid was
was nu
nu afgeloopen en
vrees om
om Colete
nu ook
ookvergaan
vergaan bij
bij den
den pastor.
pastor.
te
storen in
in haar
haar ernst,
ernst, was
was nu
te storen
hield zij
zij zelf
zelf niet
niet veel
veel van
van
Gelijk
alle goede kookkunstenaars hield
Gelijk alle
proevend had
had zij
zij hare
hare bekomst
bekomst en voor
eten;
en al proevend
eten ; tusschenin en
Hij hield
't overige
zij met
met den
den geur.
geur. -— Hij
hield er dus
dus aan
aan
overige leefde
leefde zij
en 't was
de gewoonte
gewoonte dat
dat ze,
ze, om
om wat
watuit
uitteterusten,
rusten, de
de
was de
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dronk met
met hem
hem aan
aan tafel.
tafel. Maar
Maar ze
zedeed
deedhet
hetaltijd
altijd
koffie dronk
rechtstaande en
het nooit
nooit gewaagd
gewaagd zich
zichteteverstouten
verstouten
rechtstaande
en had
had het
Destonde
stondevan
vande
de koffie
koffie
om
met haar
haar meester
meester bij
bij te zitten.
zitten. De
om met
was
haar beste
beste van
van heel
heel den
dendag
dag;
danhelderde
helderdehaar
haargemoed
gemoed
was haar
; dan
en
de pastor
pastor benuttigde
benuttigde die
die gelegenheid
gelegenheid dan
dan ook
ookgewoonlijk
gewoonlijk
en de
om haar
haar aan
aan te
te spreken
spreken over
over 't geen
hij
noemde:
de netelige
netelige
geen hij noemde : de
zaken.
zijn pijp
pijp uitgerookt
uitgerookt was,
was, ging
ginghij
hijzijn
zijnnoendutje
noendutjenemen
nemen
Als zijn
in den
den zetel
zetel en,
en, binst
binst die
dieuitgestorven
uitgestorven stilte,
stilte, trok
trok Colete
Colete dan
dan
schotelswaschte
waschte en
en haar
haar
terug
in haar
haar domein,
domein, waar
waarzezededeschotels
terug in
ze
keuken weer
weer glimmende
glimmende net
en ininorde
ordebracht,
bracht,zoodat
zoodat ze
keuken
net en
een vreemde
vreemde bezoekster
bezoekster had
had mogen
mogengezien
gezienzijn
zijn!
door een
!
N u ook,
ook, juist
juist gelijk
gelijk op
op gewone
gewonedagen
dagen had
had Colete
Coletehare
hare rol
rol
Nu
gespeeld
en noch
noch dedepastor,
pastor,verslonden
verslonden in
in 't geen
hem zoo
zoo
geen hem
gespeeld en
hevig belangde
belangde en
enlustte,
lustte,noch
nochFinet
Finetdie
diealdoor
aldoormet
metsmeekende
smeekende
oogen, kwispelsteertend
kwispelsteertend tegen
tegen 's pastors
pastors bil aangeleund,
aangeleund, had
had
oogen,
staan
twee had
had er
er iets
ietsvan
vangemerkt
gemerkt
staan schooien,
schooien, -— geen
geen van
van de twee
ge~
werk ge.
welke kracht
kracht van
van zelfbeheersching
zelfbeheersching Colete had
had in
in 't werk
welke
steld
om haren
haren aard
aard te
te bedwingen.
bedwingen.Geen
Geenwoord,
woord,geen
geengebaar,
gebaar,
steld om
of bord
bord en
en
geen zenuwachtige
zenuwachtige snok,
geen tikje
tikje aan
aan schotel
schotel of
geen
snok, geen
wat had
had zij
zij vet..
ver$
geen dropje
dropje gemorsd
gemorsd in
in 't schenken.
schenken. Maar
Maar wat
geen
langd
smaken van
van de mededeeling
mededeeling die zij,
zij, tot
tot
langd om 't genot
genot te smaken
en 't gepaste
oogenblik, gereed
gereed hield
hield!! Hoe was
was
gepaste oogenblik,
op 't laatste
laatste en
of de
depastor
pastor
hare
nieuwsgierigheid gespannen
te weten
weten of
hare nieuwsgierigheid
gespannen om
om te
al
zou ingelicht
ingelicht zijn
zijn!1 Zij
Zij had
had hem
hem bespied
bespied onder
onder't'topdienen,
opdienen,
al zou
maar
bemerkt; ; en
dan had
had de
deernst
ernstvan
vanhare
hareplicht
plicht
maar niets
niets bemerkt
en dan
gewonnen op
op den
dendrang
drangvan
vanhaar
haargemoed,
gemoed, —
- nog
nog liever
liever
't gewonnen
te derven
derven en
en 't geweld van
van het
hetverlangen
verlangen tetetrotseeren
trotseeren
alles
alles te
de rust
rust van
vanden
denmaaltijd
maaltijd gestoord
gestoord
dan 't schoone verloop
verloop en de
Bij elk
elkafgediend
afgediend gerecht
gerecht had
hadzijzijzich
zichhet
hetkoffie.
koffie$
te zien.
zien. Bij
te
tooneeltje voorgespiegeld
verzoeking en
met den
den
tooneeltje
voorgespiegeldals
als eene
eene verzoeking
en met
naar dat gelegen
gelegen oogenblik,
oogenblik,waarop
waarop
troost van
van 't vooruitzicht
vooruitzicht naar
zij met
met gemak
gemak heel
heeldedezaak
zaakzoude
zoudekunnnen
kunnnenbespreken,
bespreken, had
had
zij
zij
altijd maar
maar nieuwen
nieuwen moed
moed gekregen
gekregen om
omtetewachten
wachten tot
tot
zij altijd
het einde.
einde.
N u stond
stond Colete
Colete in
inde
degewenschte
gewenschtehouding,
houding,met
metdedearmen
armen
Nu
over tafel
tafel geleund
geleund als
als op
optwee
tweepikkels
pikkelstegenover
tegenover den
den pastor
pastor
over
die met
met de
de pijp
pijp opgesteken
opgesteken als
alseen
eenscepter,
scepfer,ininblauwe
blauwewolken
wolken
gehuld
was als
als een
eenbovenaardsche
bovenaardsche wezen.
wezen. Zij
Zij had
had het
het heel
heel
gehuld was
ze 't doen
zou om
om met
methet
het nieuws
nieuws
den
middag overlegd,
overlegd, hoe ze
den middag
doen zou
den grootsten
grootsten indruk
indruk te
te maken,
maken, maar
maar nu
nu dat
dat ze
ze 't loslaten
den
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mocht, vervoerde
de voldoening
mocht,
vervoerde de
voldoening haar
haar en
en ze
zedacht
dacht niet
niet aan
aan
woorden,
noch aan
aan wijze
wijze van
van zeggen.
zeggen.
woorden, noch
Weet ge al
al 't nieuws
nieuws?
stout weg.
weg.
-— Weet
? 11 klonk
klonk het stout
-— Welk
nieuws?
Neen,
de
verwondering
was niet
niet ge,
ge.
Welk nieuws ? Neen, de verwondering was
uitdrukkingen van
van 's pastors
veinsd,
uitdrukkingen
veinsd, —
- Colete
Colete kende
kende alaldede
ze las
las er
er de
de gedachten
gedachten in
in de
delijnen
lijnen gelijk
gelijk de
deteekens
teekens
wezen; ; ze
wezen
op eene
eene landkaatt
landkaart —
- hij
hij wist
wist van
vanniets
niets!
I
afgeloopen, verweet
verweet zij,
zij, plagend.
plagend.
En gij
gij hebt
hebt heel
heel 't dorp afgeloopen,
— En
van niets
niets;; wat
wat is er?
er?
-— 'k Weet van
-— Koornaert is al
al zijn
zijn toebak
toebakgestolen
gestolen!
!
pastor keek
keek even
evenop,op,
maarschrikte
schrikteniet
nietboven
bovenmate.
mate.
De pastor
maar
Dat was
; maar
was nu
nu juist
juistzulk
zulkgeen
geenverpletterende
verpletterendezaak
zaak;
maarwacht,
wacht,
Colete wist
wel hoe
hoe ze
ze 't doen
moest om
om de
de spanning
spanning ge,
ge.
Colete
wist wel
doen moest
zouhet
hettottoteen
eenhoogtepunt
hoogtepunt
leidelijk te
doen stijgen,
stijgen, —
- zezezou
leidelijk
te doen
weten te brengen
brengen en het
het dan
dan ophouden
ophouden als
alseen
eenmuisje
muisjeboven
boven
weten
verwachttedat
datdedepastor
pastoreen
een
den
kop van
van dedepoes.
poes.
den kop
— -ZeZe
verwachtte
ander wezen
wezen zou
zou zetten.
zetten.
ander
twee, drie
drie dagen
dagennaareen
naareen gebeurd.
gebeurd ....
-— 't Is
Is twee,
...
—
Ja
!?
.
.
.
- Ja!? ..
-— .De dieven
dieven zijn
zijn ingebroken
ingebroken al
al door
door de
de haag,
haag, z'z' hebben
hebben
ze zijn
zijn erermeê
meêvertrokken.
vertrokken ....
den toebak
toebak afgebiaard
afgeblaard en ze
den
...
Ze zegde
zegde dat
datopopschijnbaar
schijnbaarkalmen
kalmen toon
toon om
om zich
zich wat
wat te
te
Ze
hersnappen over
den geweldigen
geweldigen inzet
inzet en
en om
omharen
haren eindin,
eindin.
hersnappen
over den
druk
te missen.
missen.
druk niet te
pastor bezag
bezag haar
haar en
en blies
blieseene
eenerookgulp
rookgulp uit
uit met
met 't
De pastor
gebaar
alsof hij
hij vragen
vragen wilde: is 't uit of
of komt
komt er
er nog
nogiets
ietsachter
achter?
?
gebaar alsof
Colete slorpte
met
kleine
teugjes
haar
koffie;
omdat
hij
zoo
slorpte met kleine teugjes haar koffie ; omdat hij zoo
ze er
er eerst
eerst nog
nog wat
watover.
over.
heet was,
was, blies
blies ze
heet
-— Dat
wil nu
nujuist
juistpassen
passen dat
dathet
hetgebeurd
gebeurd isis den
denavond
avond
Dat wil
dat de
de wet
wethier
hiervergaard
vergaard was
wasom
omden
dennieuwen
nieuwenburgemeester
burgemeester
dat
noemen ....
te noemen.
...
Dat was
was een
eenzijsprong
zijsprong—
- een
eenlokaas
lokaasdat
datzezeuitwierp
uitwierpmaar
maar
de
pastor beet
beet er
er niet
niet in.
in.
de pastor
Uheu!! gromde
hij.
- Uheu
—
gromde hij.
niet weinig
weinig geruchte
geruchte maken
maken op
opdedegemeente
gemeente!
- 't Zal
—
Zal niet
!
Voor dien
dien toebak
toebak ?? 't Is niet
niet plezierig
plezierig voor
voorKoornaert,
Koornaert,
-— Voor
bijzonderlijk
een liefhebber
liefhebber zijt
zijt en
enereralalde
demoeite
moeite
bijzonderlijkals
als ge
ge zulk een
voor
gedaan hebt
hebt om
om de
de schoonste
schoonste planten
planten van
van de
de streke
streke te
te
voor gedaan
kweeken.
precies dadde
dadde —
- als
als 't maar
diefte
-— 't Is
maar een
een gewone diefte
Is precies
was.
..
maar
't
schijnt
dat
er
jaloezie
zou
onder
zitten
schijnt dat er jaloezie zou onder zitten. ....
...
was . . . maar
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- Hoe zoo
zoo dat
dat?
vroeg de
depastor
pastor die
dieongeduldig
ongeduldigwerd
werden
en
? vroeg
—
geen kronkelingen
kronkelingen gediend
gediend was.
was.
met geen
- 'k Geef uu honderduizend
honderduizend jaar
jaar om
om teteraden
raden wie
wiehem
hem
—
gestolen heeft
heeft1J
gestolen
- We gaan
gaanzoolange
zoolangeniet
nietleven
leven1J—
- toe,
toe, vooruit
vooruit ermee
ermee of
of
—
zeg dat
dat ge
ge 't niet en
enweet
weet1J
- Hoe
Hoe dat
dat ereru uniemand
niemandhethet
nieuwsverteld
verteldenenheeft
heeft?
nieuws
?
—
dorp is er
er vol
vol van.
van.
heel 't dorp
ben er te
te
- 'k En
En hebbe
hebbe geen
geen mensch
mensch ontmoet
ontmoet en
en 'k ben
—
en 'k heb
nuchtend langs
langs Koornaerts
Koornaerts tuin voorbij
voorbij gegaan
gegaan ....
nuchtend
. . en
dengemeenteraad
gemeenteraadgesproken
gesproken1J
heel den
- Koornaert toch
toch niet?
niet?
—
- Neen,
Neen, maar
maar Favere,
Favere, Messiaen,
Messiaen, De Cock,
Cock, de
denotaris
notaris en
en
—
dokter.
den dokter.
dokter? J1 en
late was
was 't dan
dan??
en hoe late
— Den dokter?
- Rond negen
negen ....
wacht?,
ja ....
. . wacht
?, ja
..
—
- 0,
0, dan
dan was 't nog niet
niet gekend
gekend J
—
En nu
nu wilde
wildeColete
Coleteharen
harenslag
slagslaan,
slaan,alles
allesineens
ineensloslaten,
loslaten,
En
pastor doen
doen schrikken,
schrikken, hem
hemoverbluffen
overbluffen—- heel
heelde
de noene,
noene~
den pastor
rust storen
storen die
die in
in een
eenlaag
laagvan
vanblauwe
blauwelucht,
lucht,kilometers
kilometers
rust
hoog, de
de pastorie
pastorie beveiligde
beveiligde—
- den
den gewonen
gewonen gang
gang van
van den
den
hoog,
dag
stop zeften
zetten enendede
beroeringlaten
latendoorbreken
doorbrekenmet
metden
den
dag stop
beroering
te laten
laten
dam
te lichten
lichten die
die belet
belet had
had 't schandaal
schandaal tot
tot hier te
dam te
er vèbr
voor stond,
stond, onderging
onderging een
een on,
onuitstroomen. Colete,
uitstroomen.
Colete, nu
nu ze
ze er
bewusten aandrang
aandrang en
en 't geen
ze zich
zich eerst
eerst voorgesteld
voorgesteld had
had
geen ze
bewusten
uit
uit te
te roepen
roepen als
als een
een triomf,
triomf, kwam
kwam er
er nu
nu uit
uitmet
meteen
eenzweem
zweem
van
meêwarigheid in
toon.
van meêwarigheid
in den toon.
de dokter
dokter die
die 't zou gedaan
gedaan
-— Volgens dat
dat 't schijnt, 't is
is de
hebben.
-— Alla, alla,
alla, alla
alla 1I riep
en hij
hij smeet
smeet zijn
zijn lijf voorover
riep de pastor en
in
den zetel
zetelenenkeek
keekminachtend
minachtendalalover
overden
denopgetrokken
opgetrokken
in den
schouder,
naar zulken praat.
praat.
schouder, naar
verklaarde Colete
Colete
-— 'K ga
zeggenwat
water er
gebeurdis,is,verklaarde
ga uu zeggen
gebeurd
beslist,
met de
de zekerheid
zekerheid van
van iemand
iemand die
die weet
weet dat
dat de
de feiten
feiten
beslist, met
overtuigend
zijn, en
en de
de waarheid
waarheid onloochenbaar.
onloochenbaar.
overtuigend zijn,
er huiszoeking
huiszoeking gedaan
gedaan en
en den
den
-— De
gendarmen hebben
hebben er
D'e gendarmen
toebak
hof, in
in een
een kot
kot gesloten
gesloten ....
toebak zat
zat weggestekm
weggesteken in
in den
den hof,
De pastor
pastor staakte
staakte 't wiepelen en
van achterover
achterover kwamen
kwamen
en van
de
twee voorste
voorste pikkels
pikkels van
van den
den zetel
zetel grond
grondgenaken
genaken zoodat
zoodat
de twee
zijn
buik ea
enzijne
zijnearmen
armen weer
weer tegen
tegen de
de tafel
tafel drongen.
drongen. De
De
zijn buik
lange
pijp daalde
daalde uit
uit de
de hoogte
hoogte neer.
neer.
lange pijp
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En dan?
— En
dan;; dat
Sarel de
dechampefter
champetter den
den toebak
toebak drie
drie
— Ja,
Ja, . ..
. . dan
dat Sarel
kruiwagens vol, weggevoerd
kruiwagens
weggevoerd heeft
heeftenenweer
weernaar
naarKoornaerts
Koornaerts
gebracht. .'.. . en
dat 't proces
proces nu
aan den
den gang
gang gaat
gaat en
en dat
dat de
de
gebracht
en dat
nu aan
dokter
er
leelijk
zal
tegen
vliegen.
Dat
't
uit
zal
zijn
met
hem
dokter er leelijk zal
vliegen. Dat
met hem 1I
-— Tut,
Tut, tut,
tut, tut,
tut, 't is onmogelijk,
onmogelijk, 'k heb
er de
de gendarmen
gendarmen
heb er
ontmoet, ze
kwamen binnen
er uit
uit ging
ging —
- maar
maar 't't is
is
ontmoet,
ze kwamen
binnen toen
toen ik
ik er
voor Busschere
Busschere dat
dat ze
ze ererkwamen.
kwamen. Alla,
Alla, toe,
toe, dat
datmoet
moet een
een
voor
vergissing
zijn I1 Ge zult
zult het
hetwel
welhooren
hooren1 I
vergissing zijn
-— 'k Vertel
wat er
er gebeurd
gebeurd is.
is. 'k En heb
heb het
het niet
niet gezien,
gezien,
Vertel u wat
maar 'k weet
van die
die 't gezien heeft.
heeft.
weet het van
De pastor
pastor zat
zat in
in gedachten,
gedachten, tetezoeken
zoeken om
om 't geval een wezen
van waarschijnlijkheid
waarschijnlijkheid te
geven.
van
te geven.
—
- 'k Weet
wonder wat
wat juffer
juffer Elvire
Elvire daar
daar nu
nu van
van gaat
gaat
Weet wonder
Dat zal
zal nu
nuook
ookgedaan
gedaanzijn
zijn
zeggen?? merkte
merkte Colete schamper.
schamper. Dat
zeggen
met
menheer Albert
thuis komt
komt I.... En
Enmenheer
menheer den
den
met menheer
Albert als
als hij thuis
onderpastor
een stapje
stapje verder.
verder.
onderpastor... ,., waagde
waagde zij
zij nog een
-— Menheer de
onderpastor heeft
daar niets
te zien.
zien.
de onderpastor
heeft daar
niets in te
Hij heeft
zien
1 verstoutte
-— Hij
heeft er
er maar
maar veel
veel teteveel
veelininte te
zien
I verstouttezich
zich
de
meid die
diebijbijdat
datwoord
woordhaar
haarkalmte
kalmtescheen
scheenteteverliezen.
verliezen.
de meid
Waarom gaat
keeren daags
daags?? De
Demenschen
menschen
Waarom
gaat hij
hij er
er dan
dan vier
vier keeren
zeggen dat
dat hij
hijgaat
gaatom
omdedesjuffer
'juffer heur
heur lesse
lesse van
van 't huwelijk
zeggen
te leggen
leggen1I dat
dat nonkel
nonkelenentante
tantedaar
daarteteweinig
weinigondervinding
ondervinding
uit te
van hebben.
hebben. En
En met
met mijn
mijn eigen
eigen ooren
ooren heb
heb ik
ik een
eensloeber
sloeber uit
uit
van
't Gangske gehoord, —
- maar
maar 'k en durf
durf het
hetniet
nietherhalen.
herhalen ....
...
- Wat zei
zei hij
hij ? Wat
Wat hebt
hebtgij
gijgehoord
gehoord?
?
—
- Dat de
dekapelaan
kapelaanererzelf
zelfmee
meeverkeert,
verkeert, zoolang
zoolangtot
totmenheer
menheer
—
AIbert
thuis komt
komt I
Albert thuis
-— Dat isisálálkwaadsprekerij,
kwaadsprekerij, Colete.
Colete. Maar
Maar 't gedacht aan
aan
dat
ongehoord
geval
had
hem
weer
te
pakken.
dat ongehoord geval had hem weer te pakken.
-— 'k Moete daar
zegdehij.
hij. Zijn
Zijntusschen,
tusschen.
daar meer
meer van
van weten Izegde
werendat
dat
komst was er
er misschien
misschien hoogdringend
hoogdringend om
omiets
ietsafaf
komst
teteweren
kwade
hebben. Hij
Hij hechtte
hechtte er
geen geloof
geloof
kwade gevolgen
gevolgen kon
kon hebben.
er nog geen
aan maar
maar hij
hij voorzag
voorzag toch
toch reeds
reedsdedemogelijkheid
mogelijkheid van
van een
een
aan
onverschil,
misverstand, iets
dat veete
veete kon
konverwekken
verwekken en
en
onverschil, een misverstand,
iets dat
oneenigheid
twee in
in processe
processe komen
komen en
en
oneenigheidI 1Verbeeld
Verbeelduu dat
dat die
die twee
moet alleszins
alleszins
nu met
met die
die benoeming
benoeming nog
nog juist
juist erbij
erbij J...
nu
1... Dat
Dat moet
vermeden worden.
worden.
vermeden
Hij
zou erernog
nogwat
watover
overnadenken,
nadenken, in
in 't lommerhuisje of
Hij zou
de voorkamer
voorkamer wat
wat gaan
gaan liggen.
liggen. Maar
Maar aan
aan rust
rust viel niet
niet te
te
in de
denken; ; de
loomheid die hem
hem gewoonlijk
gewoonlijk na
na 't eten overviel
denken
de loomheid
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en in slaap
en
slaap bracht,
bracht, was
was door
door den
denschok
schokafgeschud.
afgeschud. Hij
Hijmoest
moest
op de
op
de beenen
beenen zijn,
zijn, wandelen,
wandelen, beweging
beweginghebben.
hebben.
-— Ge
moet het
het uuweeral
weeralniet
niette te
aantrekken, uu niet
niet
Ge moet
felfel
aantrekken,
zenuwachtig
ziek maken,
maken, —
- 'k zie 't al komen
komen!1 vermaande
zenuwachtig en ziek
de meid
de
meid die
die haar
haar verwacht
verwacht uitwerksel
uitwerksel bekomen
bekomen hebbend,
hebbend, nu
nu
zij opgestookt
opgestookt had.
had.
wilde bedaren
bedaren 't geen
geen zij
gerustgelaten
gelatenteteworden.
worden.
-— Ik
ga in
in den
denhof,
hof,zegde
zegdehijhijomom
Ik ga
gerust
In de
In
de lommerlanen
lommerlanen en
en lommerhoekjes
lommerhoekjes hing
hingde
destilte
stiltevan
van den
den
noenestond
men kon
konereraan
aanniets
nietsvermoeden
vermoedendat
datererentwat
entwat
noenestond en men
gaande
op 't dorp.
Depastor
pastortrachfte
trachtte't'tnog
nogteteverwerpen
verwerpen
gaande was
was op
dorp. De
omdat hij
omdat
hij de
demoeilijkheid
moeilijkheidontzag
ontzagzijner
zijnertusschenkomst.
tusschenkomst. Hij
Hij
overlegde
hoe 't te
doen. —
- Eerst
Eerst bij
bij den
den dokter
doktergaan,
gaan, daar
daar
overlegde hoe
te doen.
was
hij best
best thuis,
thuis, daar
daar kon
konhij
hijkouten
kouten iningemoede
gemoede en
en de
de
was hij
toedracht der zaak
; die
toedracht
zaak vernemen.
vernemen. Vandaar
Vandaarbij
bijKoornaert
Koornaert;
diewas
was
een
zwijger, die alonder
alonder uitkeek
uitkeek en
eniets
ietsgeborgen
geborgenhield
hieldachter
achter
een zwijger,
zijn aangezicht
zijn
aangezicht;; een
een koppigaard
koppigaard met
met zofte
zotte invallen,
invallen, die
diebevreesd
bevreesd
was en mijde
was
mijde maar
maar als
als hij
hij iets
iets vasthield,
vasthield, die
die 't niet
zou laten
laten
niet zou
schieten
pastor niet
niet 1! Maar
Maar nu
nu zou
zou hij
hij hem
hem
schieten -— ook
ook voor
voor den pastor
redens doen verstaan,
verstaan, hem
hem overtuigen,
overtuigen, hem
hemvoor
vooroogen
oogenleggen
leggen
redens
wat er
er van
van afhing.
afhing. De
Depastor
pastorrekende
rekendegenoeg
genoegopop't 'tuitwerksel
uitwerksel
wat
van zijn
zijn gezag
gezag en
en redeneering
redeneering om
omalles
alles nog
nog in
in 't beste te keeren
van
was 't zake
zake dat er
er 't kwaad
kwaad reeds mede
mede gemoeid
gemoeid was.
was. En
En dan
dan
werd hij
hij plots
plots ongerust,
ongerust, gejaagd,
gejaagd, bij
bij 't gedacht
gedacht dat er
er ver
ver$
werd
wikkelingen konden
konden komen,
komen,dat
datdedetwee
tweemalkaar
malkaarontrnoeten
ontmoeten
wikkelingen
konden
konden en aan
aan 't schelden
zou 't te laat
laat zijn
zijn
scheldengaan,...
gaan, ...en
en dàn
an zou
om
om er
er nog
nogiets
ietsaan
aanteteverhelpen
verhelpen!I Hij
Hij moest
moest er
er in
in elk
elk geval
geval
onmiddelijk naartoe.
naartoe.
Hij nam
nam zijn
zijn hoed
hoed en
en stok
stok en
enwaagde
waagde zich
zich door
door de
degang.
gang.
Hij
Maar
daar stond
stond Colete
Colete hem
af.
Maar daar
hem den
den weg
weg af.
- G'en zult toch
toch zeker
zeker nooit
nooit1?
I? Heb
Hebikikhet
hetniet
niet
gevreesd?1
—
gevreesd?1
In 't felste
felste van de
de brandende
brandende zon,
zon, met
met 't eten
in... 't is
eten nog in...
dood tetevallen
vallen1I
om dood
—
; 'k ga,
doet, Colete,
Colete,laat
laatmij
mijmaar
maar;
ga, 't't is mijn
mijn plicht,
plicht,
- Het doet,
latezijn
zijn11
binnen een uur
uur kan
kan 't te late
binnen
—
- Ewel, haalt er
er dan
danmaar
maaruwe
uwedood
doodaan
aan11z'z'En
Enzijn
zijn zooveel
zooveel
niet weerd,
weerd, met
hun stommen
stommen toebak
ik het
hetgeweten
geweten
niet
met hun
toebak! I Had
Had ik
'k hield
hield het voor
voor mij
mij en
en 'k en sprak
sprak geen
geen woord
woord11
pastor kwam
kwambuiten
buitenmet
metzijn
zijnzware
zware gestalte
gestalte en
en 't was
De pastor
als
als in
in een
een oven,
oven,zoo
zoostoofde
stoofdede
dehifte
hitte op
op 't wifte
witte zand
zand van
van
weg.
den weg.
Hij zag
zag er
er tegen
tegen op
op om
om dien
dien langen
langen weg
weg tetedoen,
doen,over
overde
de
Hij
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plaats naar
naar den
Driesch, maar
maar de
de drang
drang en
en't'tvooruitzicht
vooruitzicht om
om
plaats
den Driesch,
met zijne
gafhem
hemden
den
zijne tusschenkomst
tusschenkomst een
een onheil
onheiltetevermijden,
vermijden,gaf
moed om
om de
de hifte
hittetetetrotseeren.
trotseeren.
moed
in 't uitoefenen
van
Pastor
Maenhout was heel
heel nauwgezet
nauwgezet in
Pastor Maenhout
uitoefenen van
op de
deparochie
parochie beschouwde
beschouwdehij
hij
zijn ambt.
ambt. Zijne
Zijne zending
zending hier
hier op
zijn
als eene
eene gewichtige
gewichtige taak,
taak, waar
waarde
dewelstand
welstandenendedezaligheid
zaligheidder
der
als
parochianen van
Zijn gezag
gezag strekte
strekte hij
hij over
overalle
allezaken
zaken
parochianen
van afhing.
afhing. Zijn
want
in zijne
zijne oogen
oogenwas
washet
hetwereldsche
wereldschemet
methet
hetgeestelijke
geestelijke
want in
zijn rechtstreeks
rechtstreeks uit,
uit.
zoo nauw
nauw verbonden
verbonden dat
dat 't eene altijd
zoo
altijd zijn
Waarzijn
zijnbemoeizucht
bemoeizucht
werksel te weeg
weeg bracht
bracht op
ophet
hetandere.
andere.Waar
werksel
en
eigenzin het
hethem
hemingaf
ingafom
omover
overparochiezaken
parochiezaken met
met eene
eene
en eigenzin
te komen,
komen, was
washij
hijzelf
zelfervan
ervan
persoonlijke meening
persoonlijke
meening vooruit
vooruit te
overtuigd
dat die
die zaken
zaken onder
onder zijn
zijn gezag
gezag vielen
vielen en
en het
het hem
hem
overtuigd dat
van ambtswege
ambtswege toekwam
toekwam daar
daar zijne
zijne uitspraak
uitspraak over
over te
te doen
doen en
en
van
Aanpersoonlijke
persoonlijkeijdelheid,
ijdelheid,aan
aan
laatste beslissing
beslissing te
te geven.
geven. Aan
de laatste
heerschzucht, of
of dat
datererhem
hemiemand
iemandmet
metzooiets
zooi etsbelastte,
belastte,kwam
kwam
heerschzucht,
Gods
ambtenaaren
en
nooit in
in zijn
zijn gedachte.
gedachte. Als
Alspastor
pastorwas
washijhijGods
ambtenaar
aldus
aldus gerechtigd
gerechtigd om
om heel
heeldedeparochie
parochieteteberedderen,
beredderen, en
en de
de
parochianen te
bestieren over wie
wie hij
hij dan
danook
ookzielenlast
zielenlasten
ende
de
parochianen
te bestieren
Dieaanmatiging
aanmatiging werd
werd
verantwoordelijkheid tete dragen
dragen had.
had. Die
verantwoordelijkheid
zijn rond
rond en
enopbeurend
opbeurend gemoed,
gemoed, door
door
meestal
vergoelijkt door zijn
meestal vergoelijkt
breedheid van
van zijne
zijneopvafting
opvattingenenzijn
zijngoedgemeend
goedgemeendinzicht.
inzicht.
de breedheid
op voorhand
voorhand alles
alles in
in 't beste keeren,
keeren, twijfelde
nooit
Hij
liet op
Hij liet
twijfelde nooit
aan iets
iets en
en nam
nam alles
alles al
al den
den goeden
goeden kant.
kant. Tot
Tot nu
nu nog
noghad
had
aan
rond.
men zich
zich altijd
altijd en
enoveral
overalinschikkelijk
inschikkelijkgetoond
getoondvoor
voorzijn
zijn rond,
men
borstig optreden.
optreden. Hij
Hij kende
kende zijne
zijneparochianen,
parochianen, bezat
bezathun
hun ver,
ver.
borstig
ze
te
pakken
en
langs
waar
de
moeilijk.
trouwen,
wist
hoe
trouwen, wist hoe ze te pakken en langs waar de moeilijk,
konden ontgaan
ontgaanworden.
worden.Als
Als
naarzijn
zijnzin
zinuitdraaide
uitdraaide
heden konden
hethet
naar
de rust
rustmaar
maarniet
nietverstoord
verstoordwerd,
werd,ondervonden
ondervondende
demenschen
menschen
en de
hunpastor
pastorbezat,
bezat,hoe
hoegedienstig
gedienstig
dan
welk een
een goed
goedhert
herthun
dan ook welk
en
hulpveerdig hij
hunnen opzichte.
had hij
hij
en hulpveerdig
hij was
was te
te hunnen
opzichte. Daarbij
Daarbij had
den naam
naam met
alles weg te
te kunnen
kunnen en
en alalwie
wieininmoeilijkheid
moeilijkheid
den
met alles
er nooit
nooitaan
aantottothem
hemzijn
zijntoevlucht
toevluchttetenemen.
nemen.
verkeerde, dubde er
verkeerde,
Talrijk waren
waren de
de gevallen
gevallenwaar
waarhij
hijverbrodde
verbroddezaken
zaken in
in 't rechte
Talrijk
gebracht had,
had, waar
waar niemand
niemand doen
doen aan
aan zag
zag en
en meer
meer dan
dan één
één
gebracht
had
ondervonden hoe
ver zijn
zijn invloed
invloed strekte
strekte als
alshij
hij van
van
had ondervonden
hoe ver
hoogerhand iets bekomen
bekomen moest.
moest.
hoogerhand
zijne glorie
glorie in
in om
om 't geen hij
hij
Hij
stelde er
er ten
tenandere
anderealalzijne
Hij stelde
opde
deschifterendst
schitterendstmogelijkste
mogelijkstemanier
manier
als ambtsplichten
ambtsplichten aanzag,
aanzag, op
uit
te voeren.
voeren. Hij
Hij ontzag
ontzag zich
zich last
last noch
noch moeite,
moeite, —
- zou
zou zelf
zelf
uit te
de
gevallen opzoeken
opzoeken om
omzich
zichdienstbaar
dienstbaartetekunnen
kunnenmaken
maken
de gevallen
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en
hij was
was vooral
vooral kwaad
kwaad als
als hij ergens vernemen kon
kon dat
dat men
men
en hij
verzuimd zijne
zijne
tusschenkomst verwaarloosd
of verzuimd
zijne hulp
verwaarloosd had
had of
zijne tusschenkomst
Dieoverdreven
overdreven ijver
ijver en
en de
de zucht
zucht om
om goed
goed te
te
in te
te roepen.
roepen. Die
in
stichten,
had als
als keerzijde
keerzijde dat
dat hij
hij niet
niet goed
goed andere
andere hulp
hulp of
of
stichten, had
medewerking
de zijne dulden
Hij was
was ijver~
dulden kon.
kon. Hij
ijver,
medewerking nevens
nevens de
oefenen der
zuchtig en
en wilde
wilde alleenheerscher zijn
der lief,
lief~
zijn in 't oefenen
zuchtig
dadigheid, of ten
ten minste,
minste, moest
moestzij
zijonder
onderzijn
zijntoezicht
toezicht en
en goed.
goed~
keuring geschieden.
geschieden.
keuring
dat ze
ze hem
hem als
als
Daarom
had het
het mager,
mager, zwarte
zwarte manneke
manneke dat
Daarom had
af den
denpastor
pastor zoo
zoo
kapelaan
eersten af
kapelaan gezonden
gezonden hadden,
hadden, van
van eersten
Hetwas
wasdedetegenstelling
tegenstellingvan
vanzijn
zijneigen
eigen
ontstemd
en verontrust.
verontrust. Het
ontstemd en
gemakkelijk, rond
en breed
breedgemoed.
gemoed.Zenuwachtig,
Zenuwachtig,gejaagd,
gejaagd,
gemakkelijk,
rond en
bezield voor 't nieuwe en
en ongedurig,
ongedurig,gereed
gereed om
om al
al 't bestaande
bezield
omver te
werpen als
als afgediend
afgediend en verouderd.
verouderd. De
De pastor
pastor had
had
omver
te werpen
om hem
hem eens
eens duchtig
duchtigtetewijzen
wijzenwaar
waarzijn
zijn
het allang gereed
gereed om
ge~
was, maar
maar hij
hij wachtte
goede ge,
plaats was,
wachfte nog altijd naar eene goede
legenheid;
- hij
er tot
tothiertoe
hiertoegeen
geenpak
pak op,
op, -— geen enkel
legenheid ; —
hij had er
vond of
ofininvlakke
vlakke tegenstrij~
geval
waar hij
hij hem
hem in
in opstand
opstand vond
tegenstrij,
geval waar
denpastor
pastorvooral
vooral tegenstak,
tegenstak, 't was den nieuwen
digheid. 't Geen den
nieuw soort
soort ascetisme met
het on,
on#
geest uit
uit 't seminarie,
geest
seminarie, dat nieuw
met het
afhankelijke
in gewetenszaken;
verwaandheid van inzicht
inzicht
afhankelijke in
gewetenszaken ; die verwaandheid
en
een best~weten
een minachting
minachting en
en een
een onverdoken
en een
best,weten met
met een
rook.
misprijzen voor
wat naar
naar 't oude rook.
misprijzen
voor alles wat
die knapen
knapen van
van d'eerste broek maar
maar onbekommerd
En dat die
En
hun
eigen weg
weg gingen
gingen en
en hun
hun eigen
eigen gedacht
gedacht deden,
deden, alsof
alsof ze
ze
hun eigen
met
hun pastor
pastor niets
niets te
te maken
maken hadden
hadden I1 In 't begin
begin had
had het
het
met hun
geworden en
en de
de
eenige onrust
verwekt, maar
maar nu
nu was
was 't wrevel geworden
onrust verwekt,
pastor gevoelde
gevoelde zich
zich in
ineen
eentoestand
toestand alsof
alsofer
erhem
hem een
eendeel
deel
pastor
van
zijn meesterschap
meesterschap werd
werd ontnomen
ontnomen en,
en, in
in plaats
plaats van
van een
van zijn
bescheiden helper,
hij in
in zijn
zijn onderpastor iets
een
bescheiden
helper, had
had hij
iets als een
toezichter, die
zich verstoutte
zienswijze tegen
tegen die
die
die zich
verstoufte zijn
zijn eigen zienswijze
van de
de overheid
overheid te
doen opwegen.
opwegen. Is
Is dat
dat nu
nu een
een telg van het
van
te doen
nieuwe ras?
hij zich
zich afgevraagd.
afgevraagd. En
En met
met spijt
spijthad
hadhij
hij de
de
ras ? had
had hij
vergelijking
met den
den voorgaanden kapelaan, -— een
vergelijking gemaakt
gemaakt met
stille, gemakkelijke
gemakkelijke mensch, die
zich geheel
geheel aan
aan zijn
zijn pastor
pastor
die zich
overliet,
overliet, die gewillig,
gewillig, maar niets
eigen hand
hand dreef,
dreef, raad
raad
niets op eigen
vroeg
over moeilijke
moeilijke gevallen
gevallen en
endedeondervinding
ondervinding van
van zijn
zijn
vroeg over
Dien
kapelaan
gebruikte
pastor
Maen~
pastor
wist
te
achten.
pastor wist te achten. Dien kapelaan gebruikte pastor Maen,
hout als noodhulp
noodhulp en
en eigenlijk maar
het uitzicht, want hij
hout
maar om
om het
voelde zich
voelde
zich zelf
zelf wel
wel mansch genoeg
overal de
de eerste
eerste en
en
genoeg om overal
laatste te
te zijn.
zijn.
de laatste
IL
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Met
een breed
breed gebaar
gebaarenengemoedelijke
gemoedelijkebromstem
bromstem had
had hij
hij
Met een
aan
nieuwen geestelijke
geestelijke ook
ook den
dentoon
toonaangegeven
aangegevenen
enhem
hem
aan den
den nieuwen
ingelicht over
over de parochianen
gemaand om
om alles
ingelicht
parochianen; ; gemaand
alles maar
maar in de
de
oude
rust te
te laten.
laten. Hij
Hijhad
hadgetracht
getracht ererde
destijfheid
stijfheid en
en de
de
oude rust
ernstige
af teteborstelen
borstelenenenden
denschuchteren
schuchteren
ernstige strengheid
strengheid wat
wat af
Depastor
pastor
nieuweling
zijn ronden,
ronden, vetten
vetten lach
lach laten
laten hooren.
hooren. De
nieuweling zijn
had
hem als
als raad
raadgegeven
gegeven:
goedteteleeren
leeren eten
eten en
endrinken
drinken
had hem
: goed
om
alzoo goede
goedegedachten,
gedachten,gezonde
gezondezinnen
zinnentetekrijgen
krijgen en
en kloek
kloek
om alzoo
op
de pooten
pooten tete blijven
blijven ...
...dat
dathij
hijzich
zichthuis
thuisverzetten
verzettenmoest,
moest,
op de
de leute
onder de
decollega's
collega's en
en liever
liever een
een pot
pot te
te
de
leute zou
zouzoeken
zoeken onder
kaarten
rooken dan
dan heele
heele dagen
dagen in de
de boeken
boeken
kaartenen
en een
een pijp
pijp te
te rooken
er wel
wel mee!
mee!
te studeeren!
Was er
te
studeeren! Heere,mei!
Heere-mei! 't Was
Het jonge
jonge seminaristje
seminaristje had
had zich
zichhalf
halfverontweerdigd
verontweerdigdininzijn
zijn
dathij
hijmet
met's'sheeren
heeren
beter-weten
gehouden en
en getoond
getoond dat
beter,weten schuil
schuil gehouden
pastors
gulheid niet
niet gediend
gediend was.
was. Zijn
Zijn fijne
fijne lipjes
lipjes waren
waren ge,
gepastors gulheid
sloten en
en met
metvastberadene
vastberadene boudheid
boudheidhad
hadhij
hijverklaard
verklaard:: geheel,
geheelonthouder
zijn, bier
bier noch
noch wijn
wijnnoch
nochtabak
tabaktetegebruiken,
gebruiken,
onthouder te
te zijn,
en dat
en
dat hij
hij voor
voor 't overige
best
oordeel
en
kon
hoe
zijn tijd
tijd te
te
overige
oordeelen kon hoe zijn
verbezigen. Pg.!
Paf! dan
dan was
washij
hijzoo
zoozwaar
zwaarbeginnen
beginnenopsnijden
opsnijden
verbezigen.
met
met zijne
zijne geleerdheid
geleerdheid en
cn 't gewicht zijner
zijner geestelijke
geestelijke zending,
zending,
zonder
aleens maar
maar den schijn
schijn aan
aan te
te nemen
nemenererden
denpastor
pastorbij
bij
zonder aleens
dathij
hij
te pas
pas tetebrengen.
brengen.Daarmede
Daarmedewist
wistiedereen
iedereengenoeg
genoegdat
te
besloten was zijn
zijn eigen
eigen wegen
wegentetegaan
gaanenendat
datzonder
zonderen
entegen
tegen
besloten
noodig was.
was. Die
Die eerste
eerste kennismaking
kennismaking was
was al
al
wie ook,
ook, als
als 't
wie
't noodig
oorlogsverklaring geweest,
geweest, die
diewantrouwen
wantrouwenen
enverkoeling
verkoeling
eene oorlogsverklaring
gewekt had
had onder
onder de
de twee
twee partijen
partijen en
en sedertdien
sedertdien was
was elk
elk op
op
gewekt
zijn
zijn weerhouden
weerhouden gebleven.
gebleven.
pastor bleek
bleek de
deman
manniet
nietom
omzich
zichdoor
dooreen
eennuchter
nuchter
De pastor
snaakje te laten
laten verschrikken.
verschrikken. Hij
Hijhad
haderereerst
eerstwat
watverwonderd
verwonderd
snaakje
op staan
staan kijken,
kijken, enendaarna
daarnamet
metzijn
zijngoedmoedigen
goedmoedigen lach
lach in
in
op
zich zelf
zelf gemompeld
gemompeld:: dat
dat alles
alles wel
welterecht
terechtzou
zoukomen
komenmet
met
zich
den tijd,
tijd, dat
dat 't koelen
koelen zou zonder
zonder blazen
blazen en
en al
al dat
dat boeken,
boekenden
verstand wel
zou wegvallen
wegvallen en
enplaats
plaats maken
maken voor
voor gezond
gezond
verstand
wel zou
en menschelijk
menschelijk inzicht.
inzicht.
oordeel en
Maar hij
had het
het gauw
gauwondervonden
ondervondenen
ende
degevolgen
gevolgenwaren
waren
Maar
hij had
Waar de
depastor
pastorvroeger
vroegeroveral
overal de
deeerste
eersteen
ende
de
uitgebleven. Waar
niet uitgebleven.
nu overal
overal te
te laat.
laat. Hij
Hijwilde
wildehet
hetvoor
voor
bijzonderste was,
was, kwam
kwam hij
hij nu
bijzonderste
niemand bekennen
bekennen —
- het
het was
was beneden
benedenzijne
zijneweerdigheid
weerdigheidzich
zich
niemand
aan zoo
zoo iets
ietstetestoren
storen—- maar
maarhij
hij voelde
voelde zich,
zich, door
door 't inwerken
aan
door
van die
die jonkheid,
jonkheid, opgebruischt
opgebruischt uit
uit zijne
zijne gemakzucht
gemakzucht en
en door
van
wedijver aangespoord
aangespoord om
omzijn
zijnrang
rangen
enheerschap
heerschaptetehandhaven.
handhaven.
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-— Die kleine
kleine sprinkhaan,
sprinkhaan, gromde
gromde de pastor
pastor mis
mis te
te vreden,
vreden,
dat
weert zich
zich gelijk
gelijk een
een worm,
worm, studeert
studeert heele
heelenachten,
nachten,isisbij
bij
dat weert
ofslaapt
slaapt niet
niet en
en zou
zou heel
heel
dage overal
overal omtrent,
omtrent, eet,
eet, drinkt,
drinkt, of
dage
Wegaan
gaan ne
ne
de parochie
parochie omkeeren
omkeeren eer
eer ik het
het gewaar
gewaar worde
worde1I We
dat geweld
geweldwel
welzal
zalmeégaan
meêgaanen
enwààr
wààr het
het
keer
zien hoelang
hoelang dat
keer zien
zal op
op uitdraaien.
uitdraaien. Hij
Hij meent
meent vervloedig
vervloedig en
enhij
hijaanziet
aanziet alle
alle
zal
menschen
zondaars die recht
recht naar
naar hun
hun verdoemenis
verdoemenis gaan.
gaan.
menschen als
als zondaars
Dat komt
komt hier
hier tempeesten
tempeesten gelijk
gelijk in
in 't laatste
zoodat
laatste oordeel, zoodat
de
parochianen er
den daver
daver op
op het
hetlijf
lijfkrijgen
krijgen en
en ik
ik dan
dan
de parochianen
er den
hun
geschokt gemoed
gemoedweer
weermag
magbedaren
bedaren!! .. .... Hij
Hijglimlachte
glimlachte
hun geschokt
dat nutteloos
nutteloos spectakel,
spectakel, geloofde
geloofde niet
nietaan
aan
meedoogend om
al dat
meedoogend
om al
de uitwerksels,
uitwerksels, maar
maar tezelfder
tezelfder tijde
tijde moest
moesthij
hij getuigen
getuigenonwillens
onwillens
meêgesleurd
een weg
weg waar
waar hij
hij niet
nietheen
heenwilde.
wilde.
meégesleurdte
te worden
worden op
op een
onder de
de voeten
voetenwegnemen
wegnemenen
eneer
eerhij
hij
Hij
voelde zich
zich 't veld
Hij voelde
veld onder
't afwenden
afwenden kon,
waren er
in de
de kerk
kerk en
en op
op de
deparochie
parochie alal
kon, waren
er in
gesticht en
endingen
dingenuitgevonden
uitgevondenwaar
waargeen
geen duivel
duivel
nieuwigheden gesticht
ooit aan
aan dacht.
dacht. De
Demenschen
menschen werden
werden het
hetopgedrongen
opgedrongenen
enals
als
geschikt en
en ge,
ge~
de
pastor ervan
ervan bewetend
bewetend gerocht,
gerocht, was
was 't al
de pastor
al geschikt
regeld zonder
zonder hij
hij er
er een
een kijk
kijkover
overgekregen
gekregenhad
hadofofzijne
zijnestem
stem
regeld
brengen kon.
kon. Het
Hetwas
waseene
eeneoverrompeling
overrompeling;; hij
hij
in 't kapitel
kapitel brengen
doorwedijver
wedijver en
enwerklust
werklust
voelde
zich overvallen,
overvallen, bekampt
bekampt door
voelde zich
waar niemand
was. En
En 't geen
waar de
de gezonde,
gezonde,
waar
niemand aan
aan gewend
gewend was.
geen waar
meest door leed,
leed, 't was:
ouderwetsche
pastor inwendig
inwendig 't meest
ouderwetsche pastor
was : het
openhartige rechtzinnigheid,
rechtzinnigheid, het
hetgemis
gemisaan
aan vertrouwen
vertrouwen
gemis aan openhartige
bij zijn
zijn kapelaan.
kapelaan. De
Deonverholene
onverholenekleinachting,
kleinachting,het
hetmisprijzen
misprijzen
bij
voor
al wat
wathij
hijzelf
zelfininzijn
zijntwintigjarig
twintigjarigpastorschap
pastorschap hier
hier met
met
voor al
veel werkijver
werkijver en
en doorzicht
doorzicht had
had teteweeg
weeggebracht
gebracht en
en uitgevoerd.
uitgevoerd.
overgave, de
deonderwerping
onderwerping ontbrak
ontbrak bij
bij dien
dienbezielden,
bezielden,
De overgave,
werklustigen jongeling
jongeling;; er
er was
was een
eenverwaande
verwaandeeigenliefde,
eigenliefde,een
een
werklustigen
zelfvertrouwen om
verbluffen; ; iets
dat aan
aan weder,
weder.
zelfvertrouwen
om iemand
iemand te
te verbluffen
iets dat
met zijn
zijn eigen
spannigheid
bitterheid om
om alal 't geen met
spannigheid geleek,
geleek, een bifterheid
levensinzichten niet strookte.
strookte. Er
Erontbrak
ontbrakmaar
maar één ding meer:
meer:
levensinzichten
dat
hij zijn
zijn pastor
pastor de
delesleszou
zouspellen
spellenenen
zijn
dat hij
zijn
liefliefhebberijen
hebberijen
en
gezonde opvafting
opvatting laken
lakenzou
zou;
alhoewelde
depastor
pastorheel
heel goed
goed
en gezonde
; alhoewel
dat de
dekapelaan
kapelaanzijn
zijneigen
eigenlevensregel
levensregel als
als een
een
merken
merken kon
kon dat
dat van
van zijn
zijnoverheid.
overheid.
voorbeeld wilde stellen
stellen tegen
tegen dat
voorbeeld
We zullen
zullen er
er ons
ons geen
geenkwaad
kwaadbloed
bloedininmaken,
maken,had
hadpastor
pastor
Maenhout nog
nogeens
eensgemompeld,
gemompeld,en
ener
erons
onsslapen
slapenniet
nietvoor
voorlaten
laten!!
Liever
zijn gemak
gemak en
en rust
rust gestoord
gestoord tetezien,
zien,verkoos
verkooshij
hij
Liever dan
dan zijn
de verdraagzaamheid
verdraagzaamheid te oefenen
oefenen;; elderwaards
elderwaards te
te kijken,
kijken, om
om
niet
niet te
te zien
zien 't geen
hem tegenstak.
tegenstak. Hij
was wijs
wijs genoeg
genoeg om
om
geen hem
Hij was
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geen
zwarigheid te maken
maken en
en zijn
zijngeluk
geluktetelaten
latenafhangen
afhangen
geen zwarigheid
van iets
dat buiten
buiten hem
hem stond.
stond. «Recht
de schoenen,
schoenen, doen
doen
van
iets dat
aRecht in
in de
wat we moeten
verder ... zien
moeten en
en verder...
dat we
we pastor
pastor blijven !» had
wat
zien dat
hij gezegd
gesteld in
in de dingen
hij
gezegd en voort
voort zijn
zijn behagen
behagen gesteld
dingen die
die 't
behagen weerdig zijn.
Langzamerhand was
pastor gaan
gaan
zijn. Langzamerhand
was de pastor
berusten
nieuwen toestand
toestand en
enhij
hij ging
ging zijn
zijn ouden
ouden gang
gang
berusten in
in den nieuwen
datalles
allesderen
derenkon.
kon.Maar
Maarhij
hij bleef
alsof er
er hem
hem niets
niets van
vandat
bleef toch
op zijne hoede om
om zijn
zijnmeesterschap
meesterschap niet
niet te
te laten ondermijnen.
Nu weer,
geval met
Nu
weer, in
in 't geval
met Koornaert kwam
onrust bij
bij
kwam die onrust
den pastor
den
pastor op,
op, eene vrees
er daar
daar een
een andere
andereraadgever
raadgever
vrees dat er
hem
voor zou
zou zijn
zijnenendedeinvloed
invloedvan
vanden
denpastor
pastormaar
maar van
van
hem voor
tweeden rang
tweeden
rang zou
zou aangerekend
aangerekend worden.
Hij zou
Hij
zou anders
anders liever
liever thuis
thuis gebleven
gebleven zijn;
het niet
zijn ; hij
hij deed het
Ontstelde wezens
geern. Ontstelde
wezens zien,
zien, verslagenheid
verslagenheid en
enverdriet
verdrietbij
bij
een ander
een
ander deden
deden hem
hem mede
mede lijden,
lijden,maar
maar nu
nu meer
meer dan
dan ooit
ooit
eischte de weerdigheid van
het ambt
ambt zijne
tusschenkomst.
van het
zijne tusschenkomst.
En daarbij,
was hij
En
daarbij, was
hij die
die menschen niet allen zielsdiep genegen
genegen?
?
Waren
ze niet
niet braaf?
braaf? Zou
Zou het
het niet
niet doodjammer zijn
dat
er
Waren ze
zijn
er
een ongeluk
door ruzie
ruzie en
en misverstand en
wat
een
ongeluk verwekt
verwekt werd
werd door
en wat
schoone zaak
dat nutteloos
nutteloos kwaad
kwaad kon
kon vermeden
vermeden worden!?
zaak als dat
worden 1?
Hij kwam al
in zweet
zweet op
op 't kasteelken
kasteelken aan
en met
met den
den
al in
aan en
datererbijbijden
dendokter
dokteriets
ietshaperde.
haperde. Bij
Bij
eersten blik
zag hij
hij dat
eersten
blik zag
mevrouw
mevrouw lag het
het leed
leed erergedoken
gedokenonder
ondereen
eenzweem
zweemvan
vanangst
angst
en verontweerdiging.
Als vanzelf
vanzelf voelde
voelde de
de pastor
pastor zijn
zijn eigen
eigengelaat
gelaat de
deplooi
plooi
Als
aannemen die
paste in
in de
deomstandigheid.
omstandigheid. Hij
Hij onderging
onderging het
het
aannemen
die paste
ongemak van
van iemand
iemand die
die zijne deelneming
moet betuigen
betuigen eer
eer
deelneming moet
hij
hij weet
weet hoe
hoe diep
diep het
hetverdriet
verdriet zijne vrienden
vrienden getroffen
getroffen heeft,
heeft,
hoe zwaar
zwaar ze
ze het
hetopnemen
opnemen -— hij
hij aarzelde
aarzelde in
in 't aanslaan
of hoe
van den
den toon.
toon.Eindelijk
Eindelijk begon
begonhij
hijmet
metmaar
maarkortweg
kortweg uitleg
uitleg
van
hij
te vragen
vragen en
en een
een ongeloovig wezen
wezen te
te zetten bij 't geen hij
te
zooeven
Dokter Blondeel kon niets
niets anders
anders
zoo even vernomen
vernomen had.
had. Dokter
wat er
er gebeurd
gebeurd was
was —
- hoe
hoe hij
hij in
in de
de zaak
zaak
dan mededeelen wat
betrokken werd,
niet weten
weten of
of raden!
raden J Bij alle verdere
verdere
betrokken
werd, kon
kon hij
hij niet
vermoeden trok
trok de
de dokter
dokter de
deschouders
schouders op.
op. Hij
Hij
vraag of vermoeden
vraag
hield het
het nog
nog altijd
altijd als
als eene grap
grap en wilde
wilde zich
zich weerhouden
weerhouden
hield
dezaak
zaakernstig
ernstiginintetegaan
gaanom
omdan
danlater
laterniet
niettetemoeten
moeten
op de
men
dat hij
hij er
er in
in geloopen was !! Van Koornaert zou men
hooren dat
toch niet
niet verwachten
verwachten dat
dat hij
hij zijn
zijn besten
bestenvriend
vriend eenige
't toch
schande zou
zou willen
willen aandoen
aandoen en
en den
den dokter
dokter uit
uit tetegeven
geven als
als
schande
J
dief,
ware
toch
al
te
gek
dief, ware toch al te gek 1
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De pastor
pastor meende
meende het
het ook.
ook. Ze
Zewaren
warengister
gisterimmers
immerssamen
samen
ter pastorie
ter
pastorie geweest
geweest -— ge
weet ininwelke
welkeconditiën.
conditiën.Maar
Maar
ge weet
geem diep
JJustina,
ustina, die geern
diep in
zaken zocht,
zocht, meende
meende toch
toch dat
dat
in de zaken
het een
het
een opgezet
opgezet spel
spel kon
kon zijn,
zijn, waar
waar de
de benoeming van burge.
burge,
zou onder
meester zou
onder schuilen. Of wel moest
kleingeestige
moest het een kleingeestige
jaloezie
zijn
waarvan
hij
ons
verdenken
zou,
omdat
wij hem
hem
jaloezie zijn waarvan hij ons verdenken zou, omdat wij
zijn toebak wilden misjonnen en
schade bijbrengen
bijbrengen omdat
omdat hij
hij
en schade
den schoonsten
had?!
dokter.
?! meende
den
schoonsten kweek had
meende de dokter.
Tut, tut,
tut, tut,
tut, dat
dat zijn
zijn kinderaad
jes, merkte
pastor;;
-— Tut,
kinderaadjes,
merkte de pastor
Koornaert is
toch ernstiger,
ernstiger, hij
hij weet
weet wel
wel wat
wat er
eraan
aan gelegen
gelegen
is toch
is ? Zijt
Zijt ge Koornaert niet gaan
is?
gaan spreken?
spreken ?
Ik meende
-— Ik
meende het
het te
te doen,
menheer pastor;
mijn
doen, menheer
pastor ; 't was
was mijn
inval ; maar
maar dan
dan heb
't
was
aan
hem
eerste inval;
heb ik
ik mij
mij overlet
:
overlet :
was aan hem
om mij
gendarmen
mij tete komen
komenspreken,
spreken, eer
eerhij
hijererdede
gendarmenmede
mede
om
wat denkt
gij ? Onder vrienden
bemoeide -— wat
denkt gij?
vrienden -— moest
hij me
me
moest hij
toch
niet gaan
gaan verdenken
verdenken eer
eer mij
mij gesproken
gesproken te
te hebben!
toch niet
Ja, als
-— Ja,
als ge u bedenkt,
opuw
uwrecht
rechtgesteld
gesteldzijt,
zijt,merkte
merkte
bedenkt, en op
maar : met
een woord
woord tetespreken
sprekenwint
wintmen
men
de pastor,
pastor, -— 't is maar:
met een
soms meer
zaak kon
kon
in te
zien . .... En
soms
meer dan
dan met
met zijn
zijn recht in
te zien.
En de zaak
toch
toch als
als een
een grap
grap opgenomen
opgenomen worden ....
..
-— Nu zou
zou ik
ikniet
nietmeer
meerkunnen,
kunnen, menheer pastor.
pastor. Dat Koor.
Koor,
naert mij
mij verdenkt
verdenkt van
van 't is gelijk wat,
wat, 'k zal het niet gelooven,
maar,
moest hij
hij mij
handelen?
maar, moest
mij de
de beleediging aandoen, zoo te handelen
?
-— Wie weet
weet welke
welke zijne inzichten
inzichten waren,
waren, dokter.
dokter.
—
- Ik weet
weet het
het niet,
niet,mijnheer
mijnheer pastor,
pastor, en
ennu
numoet
moetikikhet
hetniet
niet
meer
meer weten,
weten, 't gaat
gaat mij
mij niet
niet aan.
aan. Hij
Hij heeft zijn toebak
toe bak hier
gevonden, hij
hij heeft hem terug
terug —
- nu moet
moet hij
hij maar
maar aanvangen
aanvangen
wat
God hem
hem ingeeft. Ik
Ik heb
heb de
de zaak
zaak met
met Justina
J ustina besproken
wat God
en we
we zijn
zijn alzoo overeen gekomen
gekomen:: ik en
en zette
zette geen
geen voet
voet uit
uit
het huis,
huis, en
en spreek
spreek er
er met
metgeen
geen mensch over en
en late
late Koomaert
Koornaert
doen
doen wat
wat hij
hij kan.
kan.
—
- Maar,
Maar, maar,
maar, dokter,
dokter, luister
luister eens
eens hier
hier:: Koomaert
Koornaert zal
zal het
het
nooit zooverre drijven —
onbedachtheid geweest,
geweest,
- 't is eene onbedachtheid
'k ben 't zeker. Maar
Maar hier
de zaak
zaak:: de ruzie
ruzie moet
moet in
in alle
alle
hier is de
geval vermeden
een slecht
slecht gekozen
gekozen oogenblik
vermeden worden —
- 't't is een
om oneenigheid
beo
oneenigheid te stichten
stichten —
- we staan
staan immers
immers met
met die be,
noeming
noeming v•56r
vóór de deur
deur ....
..
—
- Menheer pastor,
pastor, voorloopig
voorloopig zou
zou ik
ik begeeren
begeeren over die
die
benoeming
benoeming niet
niet te
te hooren spreken
spreken —
- we moeten
moeten eerst
eerst zien
zien
hoe
hoe de
de zaken
zaken uitdraaien
uitdraaien 1
- Uitdraaien?!
Uitdraaien?! ze zullen
zullen goed
goeduitdraaien,
uitdraaien, g'en
g'en twijfelt
twijfeltdaar
daar
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toch niet
niet aan,
aan, zeker?
zeker? 'k ga
nu recht
recht bij
bij uwen
uwen gebuur
gebuur en
en ge
ge
toch
ga nu
staan de
dezaken
zaken alaleffen.
effen.
zult wel zien
zien:: eer
eer het
het avond
avond isis staan
zult
te hopen,
hopen,menheer
menheerpastor,
pastor,ikikenenvrage
vrageniets
nietsbeter,
beter,
- 't Ware te
—
doorzulk
zulkbedied
bediedmijn
mijneere
eerevan
van
alhoewel ik
ik nooit
nooit en
envreeze
vreeze door
alhoewel
treffelijk
man
te
zien
berooven
de
menschen
hebben
toch
treffelijk man te zien berooven — de menschen hebben toch
oordeel?
wel zooveel
zoo veel gezond
gezond oordeel
wel
?
-— Ja,
neen, dat
dat mag
magniet!
niet!dat
dat
moet
vermedenworden
worden!
Ja, neen,
moet
vermeden
I
Denk
eens wat
wat een
een beroering
beroering op
op de
de gemeente!
gemeente! We
Wemoeten
moeten
Denk eens
dat
verhinderen, dokter,
moet mee
mee helpen!
helpen!
dat verhinderen,
dokter, en
en ge moet
-— Gelijk
gezeid heb,
heb,menheer
menheer pastor
pastor: : ik
ik en
en heb
heb
Gelijk ik
ik uu gezeid
Koomaert in
niets misdaan,
misdaan, hij
hij heeft
heeftgeen
geende
deminste
minstereden
reden
Koornaert
in niets
om
mij teteverdenken
verdenken van
van eenig
eenig kwaad
kwaad inzicht
inzicht ...
en nu
nu en
en
om mij
. . . en
ben ik zelfs
zelfs niet
niet benieuwd
benieuwd te
te weten
weten hoe
hoe gij
gijmijn
mijn gebuur
gebuur ge,
ge$
ben
vonden en
en gelaten
gelaten hebt.
hebt.
vonden
pastor stond
stond op
op;
hijhad
hadjuist
juistden
dentijd
tijdgenomen
genomen zijn
zijn
De pastor
; hij
zweet te
te laten
latenindrogen
indrogenenenzonder
zonderiets
ietstetewillen
willengebruiken,
gebruiken,
zweet
In
gejaagd om
zaak afgedaan
afgedaan te
hij voort.
voort. In
gejaagd
om de
de zaak
te krijgen,
krijgen, wilde
wilde hij
een haai
haai en
en een
een draai
draai zou
zou hij
hij de
dezaak
zaakvereffend
vereffend hebben.
hebben. Er
Er
een
Weeral de
de grootste
grootste fout
fout::
was
misverstand, anders
was een misverstand,
anders niets.
niets. Weeral
handelen in
in eene
eenehaastigheid,
haastigheid,ininplaats
plaatsvan
vanmalkaar
malkaartetespreken.
spreken.
handelen
Dat waren
waren nu
nu twee
twee vrienden,
vrienden,twee
tweegeburen,
geburen,menschen
menschendie
dieop
op
het punt
punt waren
waren aan
aan elkaar
elkaar verwant
verwant te
te geraken
geraken door
door een
een
het
hunner kinderen.
kinderen.... . 0,
0,wat
watwaren
warendedemenschelijke
menschelijke
huwelijk hunner
huwelijk
inzichten
broos om voor
voor eene
eene kleinigheid
kleinigheid alles
alles wat
wat zoo
zoo
inzichten toch
toch broos
sterk
vaneen te
te breken
breken zonder
zondernood
noodofofreden
reden!
sterk verbonden
verbonden scheen, vaneen
!
En wat
wat was
was de
de diepere
diepere oorzaak
oorzaak van
van alles
alles?? —
- de
de hoogmoed,
hoogmoed,
En
dat
elk gesteld
gesteld was
wasopopzijn
zijnstuk
stukenenniet
nietwilde
wildetoegeven.
toegeven ...
dat elk
..
lijk twee
twee kamphanen,
kamphanen, seffens
seffens aan
aanvechten
vechtendenken
denkenininplaats
plaatsvan
van
lijk
aan
verzoening. En
En dan
dan moest
moestdedemiddelaar
middelaarkomen,
komen, een
eenderde
derde
aan verzoening.
persoon die er
er niet
nietininbetrokken
betrokkenwas,
was,om
omdedetwee
tweepartijen
partijen
persoon
weer tot elkaar
elkaar toe te
te halen.
halen.
weer
De pastor
pastor twijfelde
twijfelde er
er niet
nietaan
aanofof't 'tzou
zouvoor
voorhem
hemeene
eene
schoone gelegenheid
gelegenheidzijn
zijn den
denherderlijken
herderlijken invloed
invloed uit
uit te
te oefenen.
oefenen.
Ware er
er enkel
enkel een
een paar
paar stappen
stappen afstand
afstand geweest
geweest tusschen
tusschen de
de
Ware
voordeur van
dokter en
en die
die van
van Koornaert,
Koomaert, hij
hij zou
zou met
met
voordeur
van den
den dokter
die gevoelens
gevoelens van
vanovertuiging
overtuigingbinnengetreden
binnengetreden zijn
zijn en
en zijne
zijne
die
werking
iemand die zeker
zeker is
is zijn
zijn
werking stevig
stevig aangevat
aangevat hebben,
hebben, als
als iemand
doel te
te bereiken.
bereiken. Hij
Hij moest
moest echter
echter den
den hoek
hoek om,
om, over
over heel
heel
doel
heerenhuisvan
van den
den
de lengte
lengte van
van 's dokters
warande eer
eer hij
hij't'theerenhuis
de
dokters warande
tijd om
om de
dezaak
zaakteteoverletten
overletten
rentenier bereiken
rentenier
bereiken kon;
kon ; hij
hij had
had tijd
dokter en
en bleef
bleef in
in
en
hij kende
kende nu
nudedegesteltenis
gesteltenisvan
vanden
dendokter
en hij
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't onzekere, allerhande
over de
de gesteltenis
gesteltenis en
en
allerhande gissingen
gissingen maken
maken over
inzichten van
van Koornaert.
Koornaert. De
Detwijfel
twijfelhad
hadden
dentijd
tijdom
ombinnen
binnen
de inzichten
te geraken
geraken en
en de
de schoone
schoone overtuiging
overtuiging smolt
smolt weg
weg bij
bijden
den
te
Kon wel
wel erger
erger zijn
zijn
pastor —
- hij
hij wist
wist niet
niet wat
wat tetedenken.
denken. 't Kon
pastor
dan
hij 't
vermoedde 1Koornaert
Koornaert was
eene van
van die
dieeigen=
eigen.
't vermoedde
was eene
dan hij
tot
zinnige, gesloten
gesloten naturen,
naturen, die
dieeen
eengedacht
gedachtbebroeden
bebroedenininstilte
stiltetot
het vast
vast zit
zit ininhun
hunhoofd
hoofd
eene
wezenlijkheidwordt
wordtwaaraan
waaraan
enen
eene
wezenlijkheid
Op
een
buitenstaander niet
leuteren. Op
een buitenstaander
niet meer
meer proeven
proeven moet
moet te
te leuteren.
voorhand
elken aanval
aanval afgeschampt
afgeschampt omdat
omdat ze
ze geen
geen
voorhand wordt
wordt elken
meer tegenkanting
tegenkanting zij
zijontmoeten,
ontmoeten,
redeneering
redeneering aanhooren.
aanhooren. Hee meer
zij zich
zich alleen
alleen voelen
voelen in
in hunne
hunne overtuiging,
overtuiging, des
des te
te
hoe
meer zij
hoe meer
koppiger
worden zij.
zij. Ze
Zevinden
vindendat
dathethet
dan
eerst
zijnbelang=
belang.
koppiger worden
dan
eerst
zijn
gedacht in
in hunnen
hunnenkop,
kop,zouden
zoudenzij
zij
rijk wezen
krijgt en met
met 't'tgedacht
rijk
wezen krijgt
zich liever
liever dood
doodtegen
tegendede
murenloopen
loopendan
danereraan
aanteteverzaken.
verzaken.
zich
muren
De pastor
pastor trachfte
trachtte vooral
vooral de
debeweegredens
beweegredens te
te vinden
vinden voor
voor
Koornaerts handeling.
het eene
eenevan
vandie
diezotte
zotteinvallen
invallen
Koornaerts
handeling.Was
Was het
gelijk het
het aan
aan oude
oudevrijgezellen
vrijgezellen meer
meer voorkomt
voorkomt en
en waar
waar de
de
gelijk
hettoegeven
toegeven aan
aan een
eenplotsen
plotsen
gevolgen niet
niet voorzien
voorzien zijn
zijn—
- het
gevolgen
opden
denzelfden
zelfdenstond,
stond,
aandrang
opkomen en
enhet
hetloslaten
loslatenop
aandrang -— het opkomen
van een
een kwade
kwade begeerte,
begeerte, eene
eenedrift,
drift, dedenoodzaak
noodzaakom
omeens
eens
van
vooruit te
te komen
komen enenden
denloop
loop
der
dingente te
verstoren?
vooruit
der
dingen
verstoren
?—
geheime noodzaak
noodzaak —
- gelijk
gelijk ze
ze kan
kanontstaan
ontstaanbij
bijdederecht=
recht.
Die geheime
schapenste menschen,
menschen, eene
eene begeerte
begeerte om
om opspraak
opspraak te
te verwekken?
verwekken?
pastor kende
kende de
deverborgen
verborgenroerselen
roerselendie
die diepe
diepe in
in 't men.
De pastor
men=
schelijk
den duivel
duivel die
die het
hetbeest
beest
schelijk hart
hart bedolven
bedolven liggen
liggen -— den
kwaad
ontketent
en het
het perverse
perverse genot
genotdoet
doetontstaan
ontstaanom
om't 'tkwaad
ontketent en
meester te
laten en
ende
deoude,
oude,afgedragene
afgedragenebraafheid
braafheid weg
weg tete
meester
te laten
om de
de ruste
ruste verstoord
verstoord te
te zien,
zien, waarin
waarin men
men
gooien;
gooien ; 't genot
genot om
al te lang
lang gedut
gedut heeft
heeft als
als in
in een
eengelukstaat
gelukstaat die
die ineens
ineens tegen,
tegen.
al
steekt
om zijn
zijn eentonigheid
eentonigheid en
enverdrietig
verdrietig wordt
wordt en
enwalgelijk
walgelijk
steekt om
zucht naar
naar iets
iets nieuws
nieuws kon
konalzoo
alzoobuiten=
buitenals
lauw water.
water. De zucht
als lauw
Sporigheden
begaan en
en een
een begeerte
begeertewekken
wekkenom
omtetever=
versporigheden doen
doen begaan
nielen
geen waaraan
waaraan men
meneen
eenheel
heelmenschenleven
menschenlevengewerkt
gewerkt
nielen 't't geen
Dekinderen
kinderenen
ende
deheel
heeleenvoudigen
eenvoudigen
heeft om het op te
te bouwen. De
kennen en.
en· ondergaan
waanzin en slaan
slaan soms
soms alles
alles kapot
kapot
kennen
ondergaan dien
dien waanzin
wat eerst
eerst hunne
hunne vreugde
vreugde en
en fierheid
fierheid uitmiek,
uitmiek, om
omdaarna
daarna zienling
zienling
hun
ongeluk in te
te loopen.
loopen.
hun ongeluk
Als het
het eens
eensdedeobstinatie
obstinatiewas
wasenendedeverachting
verachting van
van alle
alle
Als
menschelijke rede,
Koornaert?? Maar
Maar waarom?
waarom? Koornaert
Koornaert
menschelijke
rede, bij Koornaert
was
toch een
een bezadigd,
bezadigd, stilgeaarde
stilgeaarde man?
man? Ja,
Ja,maar
maar't'twas
waswel
wel
was toch
meer gebeurd dat
dat stilgeaarde
stilgeaarde menschen,
menschen,die
dieeen
eenheelen
heelenleeftijd
leeftijd
meer
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hun eerbaren
eerbaren gang
gang gingen,
gingen, dan
dan opeens
opeens hun
hun binnenste
binnenste bloot
bloot
hun
Hetwas
was
geven met
met dingen
dingen die
die niemand
niemand ooit
ooitvermoeden
vermoeden kon.
kon. Het
geven
hier een
een bloote
blooteveronderstelling
veronderstelling —
- alles
alles kon
kon ook
ook onder
onder een
een
hier
beschouwd worden,
worden, en
en dat
dat was
wasver
verhet
hetwaar,
waar~
ander
ander oogpunt
oogpunt beschouwd
schijnlijkste.
weet of
ofhoe
hoeeenvoudig
eenvoudigalles
allesineenstak
ineenstak?? Maar
Maar
schijnlijkste. Wie
Wie weet
er
vuns de toch
toch iets
iets als
alseen
eenargwaan
argwaanbij
bijden
denpastor
pastoren
endat
datkon
kon
er vunsde
't gedachtaan
aanKoornaerts
Koornaerts
hij
maar niet
niet verdrijven.
verdrijven. En
Enbijbij't gedacht
hij maar
zuster,
aan juffrouw
juffrouw Agatha,
Agatha, verergerde
verergerde 's pastors onrustigheid
zuster, aan
Datwas
waseen
een
anderefactor
factorinindedezaak,
zaak,waarmede
waarmede alle
alle
nog. Dat
nog.
andere
verwikkelingen
en ondoorspeurbare
ondoorspeurbare wegen
wegenverloren
verloren liepen.
liepen. Zij
Zij
verwikkelingen en
kon er
er wel
welden
denstoot
stoottoe
toegegeven
gegevenhebben
hebben en
eneen
eenhandje
handje in
in
kon
zaken houden.
houden. Vrouwen
Vrouwen zijn
zijn zoo
zoo gauw
gauw vatbaar
vatbaar voor
voor eer,
eer~
de zaken
zucht en
en als
als een
een gedacht
gedacht ininhunne
hunnehersenen
hersenennestelt,
nestelt,weten
weten ze,
ze,
zucht
Daar tegen
tegen
langs
verre omwegen
omwegen soms,
soms, haar
haar doel te
te bereiken.
bereiken. Daar
langs verre
voelde de
de pastor
pastor zich
zich minder
minderbestand
bestand;; zijne
zijnerondborstigheid
rondborstigheid
en eenvoudig
eenvoudig gemoed
gemoed kon
kondiedie
kronkelingenniet
nietvolgen
volgen—
en
kronkelingen
hij was
was gewend
gewend in
in alles
alles de
derechte
rechtelijn
lijntetetrekken.
trekken.
hij
Maar.. .... maar,
wie weet
weet;; nu,
nu, we
we zullen
zullen zien,
zien, besloot
besloot hij.
hij.
maar, wie
Maar
Vooreerst
wilde hij
hij vlakaf
vlakaf uitleg
uitleg vragen
vragen en
en desnoods
desnoods alalzijn
zijn
Vooreerst wilde
gezag
gebruiken om te
te bekomen
bekomen 't geen
Het was
was
gezag gebruiken
geen hij
hij wilde.
wilde. Het
zijn plicht
plicht ten
ten andere
andere!! Daar
Daar hield
hield hij
hij zich
zich op
op 't laatste
zijn
laatste oogen~
oogen,
blik
van overtuigd
overtuigd en
en hij
hijtwijfelde
twijfelde niet
nietofofdedeweerdigheid
weerdigheid
blik van
indrukmaken.
maken.
van
zijn optreden
optreden zou den
den noodigen
noodigenindruk
van zijn
Hij
stond véfik
vóór 't hek
van het
hetrenteniershuis
renteniershuisen
belde.
hek van
en belde.
Hij stond
De pastor
pastor was
was gewend
gewendlangs
langsdedevoordeur
voordeurbinnen
binnen tetegaan.
gaan.
Alhoewel hij
hij den
den weg
weg kende
kende en
en wist
wistlangs
langs waar
waar de
de gewone
gewone
Alhoewel
was, miek
miek hij
hijnooit
nooitgebruik
gebruikvan
vanhet
het zijdspoortje,
zijdspoortje, omdat
omdat
ingang was,
hij
er op
opgesteld
gesteldwas
waszijn
zijnbezoek
bezoekeene
eenezekere
zekereplechtige
plechtige vor,
vor~
hij er
melijkheid tete geven
er een
een zekere
zekere afstand
afstand zou blijven
blijven be,
be~
melijkheid
geven en
en er
staan
om
niet
in
't
vertrouwelijke
te
vallen
en
inbreuk
te
doen
vertrouwelijke vallen en inbreuk te doen
staan om
in
aan
weerdheid van
vanzijne
zijneverschijning.
verschijning.
aan de weerdheid
In
hut van
van een
eenwerkman
werkmantrachfte
trachtte de
depastor
pastorjuist
juistdie
diever,
ver~
ln de hut
trouwelijkheid ten
uiterste te
te drijven
drijven en
enzich
zichzooveel
zooveelmogelijk
mogelijk
trouwelijkheid
ten uiterste
voorkomend
gemeenzaam te
te toonen,
toon en, —
- daar
daar viel
viel hij
hij met
met
voorkomend en gemeenzaam
deur in
in huis,
huis, en
enzette
zettededemenschen
menschenopopeen
eengemakkelijken
gemakkelijken
de deur
voet. Maar
Maar met
met lieden
lieden van
van stand
stand die
dieeen
eenzeker
zekergezag
gezagkonden
konden
voet.
op zijn
zijn weerhouden
weerhouden om
omzijn
zijn
uitoefenen, was
was de
de pastor
pastor altijd
altijd op
uitoefenen,
weerdigheid
niet bij
bij in
inteteschieten,
schieten,—- hij
hijwilde
wildevrij
vrijblijven
blijven
weerdigheid er
er niet
waar~
om zijn
zijn meening
meeninguit
uittetespreken
sprekenenenzelfs
zelfsonaangename
onaangenamewaar,
om
heden te zeggen
zeggen als
als 't
noodig bleek.
bleek. In
In zijn
zijn eigen
eigen huis
huisechter
echter
't noodig
heden
oefende de pastor,
pastor, met
met elk
elkend
endeen,
een,voluit
voluitdedevriendelijkheid.
vriendelijkheid.
oefende
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had de pastor
Tegenover Koornaert had
pastor zich
zich nooit
nooit heel
heel gemak,
gemak~
kelijk gevoeld
de houding
houdingvan
vanden
denrentenier
rentenier en
enzijn
zijn voor~
gevoeld en de
voor,
naam
doende zuster
zuster met
met het
hetpronkzuchtige
pronkzuchtige meissejong had
naam doende
op
hij
nooit goed
goed kunnen
kunnen uitstaan.
uitstaan. Hij
Hij kwam
kwam er
er niet
niet veel
veel op
hij nooit
bezoek,
was er
er weinig
weinig mede
mede in
in betrek
betrek omdat
omdat heel
heel den
den huis,
huis~
bezoek, was
houd
hem gesloten
gesloten scheen,
scheen, tetevormelijk
vormelijk en
en men
men nooit
nooit wist
wist
houd hem
hoe men
hoe
men die
die lieden
lieden voor
voor had.
had. Telkens
Telkensvoelde
voeldehij
hij het
het bij
bij
't binnenkomen
reeds:: met
gemaakte plechtigheid
plechtigheid en af,
af~
binnenkomen reeds
met hun gemaakte
gepaste beleefdheid
gepaste
beleefdheid sloegen
sloegen ze
ze alle
allenatuurlijke
natuurlijke uiting
uiting lam
lam en
en
de
samenspraak werd
werd eene onbenulligheid,
een aaneenrijgsel
de samenspraak
onbenulligheid, een
van ongemeende volzinnen.
Nu weer,
weer, terwijl
terwijlhij
hijbinnengeleid
binnengeleidwerd,
werd, overviel
overviel hem
hem die
die
koudwater
waterwerd
werdzijn
zijnopgewekt,
opgewekt~
stemming:
een ketel
ketel koud
stemming : als
als met een
heid afgekoeld -— hij
zich den
den moed
moedreeds
reedsontzinken
ontzinken
hij voelde zich
van eer
van
eer hij
hij een
een woord
woord gesproken
gesproken had.
had.
T
oen juffer
juffer Agatha
Agatha hem
hem met
met haar
haargewoon
gewoonglimlachend
glimlachend
Toen
wezen
en haar
haarvriendelijke
vriendelijke buigingen
buigingen ontving,
ontving, werd
werd hij
hij nog
nog
wezen en
meer in zijn eigen
meer
vormelijkheid teruggeduwd
teruggeduwd en
en hij
hij vreesde
vreesde
eigen vormelijkheid
reeds
reeds dat
dat het bij
bij een
een beleefdheids,bezoek
beleefdheids~bezoek blijven
zonder
blijven zou, zonder
meer.
Deed
ze nu
nu niet
nietjuist
juist alsof
alsofhij
hij eene
omhaling kwam
Deed ze
eene omhaling
kwam doen
op ronde
rondewas
was voor
voor de
de Voorplanting
St. Pieterspenning
voor St.
Pieterspenning of op
des geloofs? Als
opdien
dientoon
toonvoortging,
voortging, kon
kon hij
hij haar
haar
Als het
het op
iets vragen
vragen voor den
den Bedekten
Bedekten Arme
Arme en
en haar
haar bedanken
bedanken voor
voor
iets
de milddadige gift en
en zoo-zoo
vertrekken 1 Hij wist
wist maar
maar niet
niet
zoo,zoo vertrekken
juffer
hoe het
het aan
aan te
te pakken.
pakken. Met
Metstrengheid
strengheid zou hij
hoe
hij de oude
oude juffer
afschrikken en
misschien een
een verkeerd
verkeerd uitwerksel te
te weeg
weeg
afschrikken
en misschien
of luidruchtig onver,
onverbrengen. Moest hij
hij het
het gemoedelijk
gemoedelijk doen,
doen, of
brengen.
schillig of op
op vaderlijken
vaderlijken toon?
toon? Hij
Hij was
was niet
niet zeker van
van zijn
zijn
inzet en
en vreesde
vreesde den
den toon
toon mis
mis tete slaan.
slaan.
Bij
Bij de
de koele
koele mededeeling dat Seraphien in
in den
den hof
hof bezig
bezig
was
was en
en Elvire boven aan
aan 't werk,
werk, had
al de
de gelegen,
gelegenhad hij
hij ook
ook al
heid laten
laten voorbij
voorbij gaan
gaan om maar
maar seffens
seffens toe
toe te
te springen
springen met
met
het
het voorstel
voorstel om
om Seraphien
Seraphien in
in den
den hof te
te gaan
gaan vinden.
Nu
vinden. Nu
was 't te
te laat
laat en
en ineens
ineens kreeg
kreeg hij
hij de
de meening dat
dat ze
ze hem hier
verdoken hielden.
Of was
was de
de
verwacht hadden
verwacht
haddenen
en zich
zich verdoken
hielden. Of
kapelaan
misschien
reeds
voor
geweest
en
waren
de
besluiten
kapelaan misschien reeds
geweest en waren de besluiten
reeds genomen?
genomen? Nu wierp
wierp de
de pastor
pastor plots
plots alle vrees en voor,
voor~
zichtigheid af en
en daar
daar de
de gewone
gewone woorden
woorden over
overweer
weer en
en hitte
op den
denman
man af:
toch gesproken
gesproken waren,
waren, vroeg
vroeg hij
hij haar
haar op
nu toch
—
- Wat nieuws
nieuws op
op de
deparochie,
parochie, juffer
juffer?
Agatha had
had onder,
onder~
? Agatha
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al den tijd gehad
gehad om
om zich
tusschen al
zich te
te overletten en heur
heur gege,
dachten
hadden derbinst een
rappen kringloop
kringloop gedaan
gedaan om te
te
dachten hadden
een rappen
te schikken.
schikken. Kwam
Kwamde
depastor
pastorover
over de
de diefte
zoeken hoe 't best
zoeken
best te
spreken, dan
dan was
was het
het goed dat
dat Seraphien
wegbleef—
- dat zo
...
spreken,
Seraphien wegbleef
zou
ze zelf
afhandelen ; maar.
. . . als
ze
zelf wel
wel afhandelen;
maar ....
de
reden
van
't
bezoek
als
reden van 't
nu eens
gold?? Wel dan
dan nog was
was 't maar
nu
eens het
hetburgemeesterschap
burgemeesterschap gold
best dat
best
dat zij
zij hem
hem zelf
zelf tetewoord
woordstond.
stond.Van
Vanwelk
welknieuws
nieuws
gewagen ?
wilde hij
wilde
hij nu
nu gewagen?
-— Ja, menheer pastor,
gemeente is vol
vol nieuws
nieuws en
en van
van
pastor, de gemeente
alle slag!
alle
slag!
-— Sedert
laatste vergaring
vergaring in
pastorie zou
er al
al iets
iets
Sedert de laatste
in de
de pastorie
zou er
wat ik
ik er
er moet
moet van
van denken
....
in
omloop zijn,
zijn, -— 'k en weet niet wat
in omloop
denken. . . .
pastor, de menschen zijn er altijd
-— Ja, menheer pastor,
mede
altijd gauw mede
. . . . als ze 't zelf mogen helpen schikken.
gemoeid, bijzonderlijk
bijzonderlijk ....
Er
was een
een gespannen
gespannen hapering
hapering langs
langs de
de twee
tweekanten,
kanten, —
Er was
Agatha
meer uithouden:
Agatha kon 't niet meer
uithouden :
-— Wilt gij
Seraphien spreken, menheer pastor?
gij Seraphien
pastor ?
-— Ba, 'k kwam
eens zien,
zien, of
ofvernemen
vernemen hoe
hoe hij
hij het
het stelt,
stelt,
kwam eens
maar als
als hij
hij bezig
maar
bezig is,
is, laat
laat hem
hem maar ...
...
ga roep
-— Pelagie, ga
roep eens
eens menheer
menheer !! riep Agatha
Agatha naar
naar de meid,
door
de gang.
gang. Zeg
Zeg dat
dat menheer pastor
Zoo gauw
gauw
door de
pastorhier
hieris.
is. Zoo
het bevel
bevel gegeven
gegeven was,
was, vond
vond de
depastor
pastor zijn
zijn woorden
woorden om
om de
de
het
bespreking inin te
was op een
een toon
toon van
van meêwarig,
meêwarig~
bespreking
te leiden.
leiden. Het
Het was
in deelneming
deelneming over
over een
een ongeluk
ongeluk dat
dat hem
hem zelf
zelf zou
zou
heid, als
als in
getroffen
getroffen hebben.
hebben.
Was benieuwd
benieuwd te
te weten
wetenwat
watereralalwaarheid
waarheid isis van
van
- 'k Was
—
geen er
er gezegd
gezegd wordt
wordt —
- ik hoorde
hoorde van
van diefte,
diefte, —
- dat
dat moet
moet
't geen
heele ontsteltenis
ontsteltenis geweest zijn
zijn voor
voor u, juffrouw
juffrouw?
eene heele
?
- 't Is
Is te
te zeggen, antwoordde
antwoordde Agatha,
ik
heb
er
niets van
van
—
Agatha, heb er niets
geweten, naderhand
naderhand eerst
eerst kwam
kwam het
het verschot
verschot;; —
- maar 't is
geweten,
smaad bijzonderlijk
bijzonderlijk en
en Seraphien trekt
trekt het zich
zich erg
erg aan
aan;;
de smaad
een liefhebber
liefhebber en
en zulke
zulke schoone groeite
groeite —
- 't is voor de
zulk een
dat 't gedaan
gedaan is
uit nijd,
nijd, dat
dat
weerde niet,
niet, maar,
maar, als
als ge
ge weet
weet dat
weerde
is uit
ons affront
affront uit
uit zijn
zijn!!
er menschen op ons
pastor veegde
veegde met
met zijn
zijn grooten,
grooten, rooden
rooden neusdoek
neusdoek het
De pastor
zweet van
van zijn
zijn kalen
kalen schedel
schedel en
en uit
uit den
denronden
rondenhals.
hals.
zweet
die toebak
toe bak bij
bij den
den dokter
dokter verdoken
verdoken zat
zat?!
- Maar
Maar ....
—
.... hoe die
?!
en verstaat
verstaat niemand
niemand!! bij
bij den dokter
dokter?
vervelende
dat en
? dat is een vervelende
gebeurtenis. Niemand
kan toch
toch den
dendokter
doktervan
vanoneerlijke
oneerlijke
gebeurtenis.
Niemand kan
gebuurenennare
nare
dingen beschuldigen,
beschuldigen, en
en daarbij,
daarbij, hij
hij isisuw
uwgebuur
dingen
....
vriend ..
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De pastor
pastor waagde
waagde een
een verstolen
verstolen blik
blik naar
naar 't't wezen
wezen van
van de
juffrouw,
maar geen
geen lijntje
lijntje ontspande
ontspande echter
echter en
en heur
heur oogen
oogen
juffrouw, maar
bleven neergeslagen
bleven
neergeslagen in plechtigen
plechtigen ernst.
ernst.
-— Wij
moeten ons
ons daar
daar niets
nietsvan
vanaantrekken
aantrekken —
- 't't gerecht
Wij moeten
gerecht
zal dat
zal
dat uitwijzen
uitwijzen;; —
- we kunnen
kunnen het
het toch
toch niet
nietlaten
latenvoorbij,
voorbij.
gaan en weerloos
..
gaan
weerloos blijven
blijven ....
-— Neen,
neen, zeker
zeker niet
niet!! Maar
Maar ...
verdenkt toch
toch den
den
Neen, neen,
. . . ge verdenkt
dokter niet
niet van
dokter
van .... ?
-— Wc
verdenken niemand,
niemand, menheer
menheer pastor
pastor;; hoe
hoe zouden
zouden
We verdenken
?
verdenken?
we iemand
iemand verdenken
Maar wordt hij
?
-— Maar
hij aangeklaagd
aangeklaagd?
-— We moeten
moeten niemand
niemandaanklagen.
aanklagen. De
Degendarmen
gendarmenzijn
zijn gaan
gaan
ze hebben
hebben den
dentoebak
toebakgevonden
gevondenenenweer
weernaar
naar
zoeken,
zoeken, en
en ze
huis gebracht.
gebracht.
— Zoo,
Zoo, zoo
..
zoo ....
-— Wij hebben
er hem
hem toch
tochniet
nietgedregen
gedregenofof
moeten
«wij»
hebben er
moeten
c<wij»
ons misschien
gebeurd is?
ons
misschien verontschuldigen
verontschuldigen voor
voor 't geen
geen gebeurd
merkte Agatha
Agatha een
een beetje
merkte
beetje bitter
bitter en
en met
metinzicht.
inzicht.
-— Neen,
N een, neen,
neen, maar
maar men
men zou
zou soms
soms al
al veel
veel doen
doen om
om de
de
rust en
en den
den vrede
vredeniet
niettetestoren
storen...
als men
men 't achteraf
be.
rust
. . . als
achteraf be,
schouwt,
hangt het
het soms
soms aan
aaneen
eenwoord,
woord, —
- en
en we
wemoeten
moeten
schouwt, hangt
denken aan
aan de
degevolgen
gevolgen;; zulk
zulk een
eennietigheid
nietigheid kan
kan soms
soms een
een
denken
kostelijkste ....
heel leven
leven bederven,
bederven, en de
de vrede
vrede isis toch
toch 't kostelijkste
heel
..
Seraphien trad
trad binnen
binnen op zijne
zijne sliffers,
sliffers, zwabberend
zwabberend in
in zijn
zijn
broek en met
met het
het witte
wittehemd
hemdwaaruit
waaruitzijn
zijnmagere,
magere,gebruinde
gebruinde
broek
hals en
en zijn
zijn hoekige
hoekige kop
kop met
metscherpen
scherpen neus
neus en
enwijde
wijdeooren,
ooren,
hals
zweetenenhield
hieldzijn
zijnstrooien,
strooien.
nuchter uitstak.
uitstak. Hij
Hij was
was heel
heelinin't 't
nuchter
zweet
hoed in
in de
dehand,
hand,zijne
zijneoogen
oogenstonden
stondendwaas
dwaas en
enhij
hij zag
zag er
er
hoed
uit als
als iemand
iemand die
die verzeeuwd
verzeeuwd isis en
enniet
nietgeslapen
geslapenheeft.
heeft.Zijne
Zijne
uit
gebaren waren
waren onzeker
onzeker en
en zijne
zijne oogleden
oogledenverpinkten
verpinktengedurig,
gedurig,
gebaren
terwijl de zenuwsnokjes
zenuwsnokjes zijne
zijne onderlip
onderlipdeden
dedenklutsen.
klutsen.Hij
Hijwas
was
terwijl
schijnbaar
aangedaan en
en om
beven zijner
zijner handen
handen te ver,
ver.
schijnbaar aangedaan
om 't beven
duiken zocht
zocht hij
hij steun
steun bij
bij de
detafel.
tafel.
duiken
pastor die
die nu
nujuist
juistdoor
doordedeverklaring
verklaringvan
vandedejuffrouw
juffrouw
De pastor
hoogdragenden toon
toon in
in tete
ontstemd was
en gereed
gereed om
omopophoogdragenden
ontstemd
was en
vallen
vallen en
en zijn
zijn gezag
gezag in
in 't werk
werk te stellen,
stellen, veranderde
veranderde opeens
opeens
van inzicht.
inzicht. Seraphien
Seraphien stond
stond daar
daar als
als een
een ootmoedige
ootmoedige sul
sul—van
dooreene
eenedubbele
dubbeleramp
ramp:
ver.
diep ongelukkig
: 't ver,
ongelukkig —
- geslegen
geslegen door
van zijn
zijn schoone
schoone opbrengst
opbrengst waarover
waarover hij
hij zoo
zootrotsch
trotsch was
was
lies van
deverwikkeling
verwikkelingwaarbij
waarbijzijn
zijnbeste
bestevriend
vriendinineen
eenonverklaar,
onverklaar.
en de
baren toestand
toestand gebracht
gebracht werd.
niets anders
anders dan
dan
baren
werd. Hij
Hij scheen
scheen niets
?
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te betreuren
te
betreuren dat
dat de
de zaak
zaakzulk
zulkeen
eennoodlottige
noodlottige wending
wending ge,
genomen had.
nomen
had.
De pastor
pastor herhaalde
herhaalde dan
dan ook
ook 't geen
hij aan
aan juffer
juffer Agatha
Agatha
geen hij
gezegd
had en
en Seraphien,
Seraphien, aleven
aleven bondig,
bondig, met
met 't zelfde
weer.
gezegd had
zelfde weer,
na::
houden,
maar bedeesder,
bedeesder, goedmoediger,
goedmoediger, sprak
sprak zijn
zijn zuster
zuster na
houden, maar
-— We moeten
moeten wachten,
wachten, menheer
menheer pastor,
pastor, we
we moeten
moeten 't
afwachten ; we
afwachten;
zien ererniet
nietklaar
klaarin,in,wewe
staanversteld!
versteld!....
we zien
staan
..
't Is 't minste
den toebak
toebak—
- daar
daaren
endenken
denkenwe
weniet
nietaan,
aan,
minste van den
. . . . 't is al
al gedaan
gedaan om
ommij
mijtetevernederen
vernederenof
ofbelachelijk
belachelijk te
te
maar ....
maken ; 'k zou
willen zien
zien dat
dat de
deschande
schande op
opden
dendader
dader
maken;
zou nog willen
terugvalt.
De toon
toon was
was veranderd
veranderd onder
onder 't spreken en
en bij
bij dien
dien laatsten
laatsten
uitval had
had Koornaert
Koornaert iets
ietsvan
vanzijn
zijnbinnentste
binnentstegestelt'enis
gesteltenis ver,
ver.
uitval
pastor had
hadgezien
gezienhoe
hoeerereen
eenvenijnige
venijnigesprankel
sprankel
raden.
raden. De pastor
moest hij
hij er
er op
op
in Koornaert's
in
Koornaert's oogen
oogen geglommen
geglommen had.
had. Wat moest
zeggen? Alwaar
Alwaarertusschen
ertusschentetekomen
komen?
Erwas
washier
hieriets
ietsgebeurd,
gebeurd,
? Er
iets
iets gaande
gaande of
of iets
iets aan
aan 't broeden, waar
waar de
de pastor
pastor geen
geen inzicht
inzicht
Was erereen
eenplotse
plotseveete
veeteontstaan
ontstaan en
en wie
wie had
had ze
ze
over
had. Was
over had.
verwekt of
of waar
waar lagen
lagen de
de redenen
redenen?? Hadden
Hadden ze
ze getwist?
getwist? Bij
Bij
verwekt
den
dokter had
had dedepastor
pastorniets
nietsdan
daneen
eenrechtmatig
rechtmatig gevoel
gevoel
den dokter
ontdekt
van gekwetste
gekwetste eerbaarheid
eerbaarheid;; hier
hier echter
echter was
was ereriets
iets
ontdekt van
zieden
anders
tabakdiefte, hier
hier was
was er
er kwaad
kwaad aan
aan 't'tzieden
anders dan
dan eene tabakdiefte,
dat van
van dieper
dieper kwam.
kwam. De
Depastor
pastorvermoedde
vermoeddeiets
ietsals
als een
een belegd
belegd
dat
plan, waar
waar hij
kijk over
over kreeg.
kreeg. Hier
Hieralthans
althans was
washij
hij uit,
uit.
plan,
hij geen kijk
moeten van
van den
den
gepraat —
- het
het vertrouwen
vertrouwen ontbrak
ontbrak —
- 't zou
gepraat
zou moeten
anderen kant
kant komen
komen;; den
den dokter
dokter moest
moesthij
hijbewerken.
bewerken. Hij
Hij
anderen
waagde nog
nog wat
wat redenen
redenenom
omdedevoordeelen
voordeelenvan
vanden
denvrede
vrede
waagde
doen uitkomen
uitkomen met
met toespeling
toespeling op de
de gevolgen
gevolgen en
en de
devet.,
ver.
te doen
der twee
tweejongelieden,
jongelieden,maar
maarzoo
zoobedekt
bedekten
endoorzichtig
doorzichtig
houding der
het hoorde.
hoorde.En
EnSeraphien
Seraphiennoch
noch
zijnzuster
zustergebaarden
gebaardenhet
het
gelijk het
zijn
Depastor
pastorwendde
wenddehet
hetop
opeen
eenandere
anderemanier,
manier, begon
begon
begrijpen. De
te begrijpen.
dokter goed
goed gesteld
gesteld
inschikkelijkheid, verklaarde
verklaarde dat
over inschikkelijkheid,
dat de
de dokter
zijn....
maargeen
geeneen
eenreden
redendie
diegrond
grond
was
. . . . maar
was en
en toegevend
toegevendzou
zouzijn
genaakte —
- ze
ze waren
warentetevast
vastininhunne
hunneovertuiging.
overtuiging.Een
Eenvoorstel
voorstel
genaakte
doen aan
aan Seraphien
Seraphien om
om den
den dokter
dokter tetegaan
gaanspreken,
spreken, scheen,
scheen,
doen
datdede
pastor
niet
wagendurfde.
durfde.
van hier
hier gezien,
gezien, zoo
zoogek
gekdat
van
pastor
hethet
niet
vvagen
onderden
denscherm
schermvan
vanhet
hetaangedane
aangedane
stonden er
er alle
alletwee
tweeonder
Ze stonden
onrecht hunne
hunne inzichten
inzichten van
vanwraakneming
wraaknemingteteverduiken
verduiken en
en
onrecht
ophethet
gelaat
verklaardeKoornaert,
Koornaert,
met de
de argeloosheid
argeloosheid op
met
gelaat
verklaarde
nuchter weg
weg::
-— We'n
We'n zouden
zouden er
er nooit aan
aan gedacht
gedacht hebben,
hebben, of wie
wie zou
zou
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er aan
aan denken
denken alalginder
ginder te
te gaan
gaan zoeken? 't Is een geirnde
geirnde
er
toeval geweest
geweest en
en 't is toen
toen nog
nog aan
aan dtn champetter
champetter te
te wijten
toeval
heeft en
en ware
ware 't niet
niet geweest van
van dat
dat
speur gevolgd
gevolgd heeft
die 't speur
enkel toebakblaarken op
den negge
negge van
van den
den muur,
muur, 't en ware
op den
gekomen 1I
misschien nooit
aan den
den dag
dag gekomen
misschien
nooit aan
pastor kon
konvertrekken
vertrekken in
in de
deovertuiging
overtuigingniets
nietsbewerkt
bewerkt
De pastor
te
hebben en
en met
metdede
bangeverwachting
verwachting op
op den
den hoop
hoop toe
toe
te hebben
bange
voor
de zware
zware gevolgen.
gevolgen.
voor de
maar rechts
rechts was
was hij
hij buiten
buiten de deur,
deur, op
op het
het gaanpad
Nog maar
niet als
en
nog aan
aan 't buitenhek niet
als hij
hijgewaar
gewaar werd
werd dat
dat het
het
en nog
reeds viel
viel het
het hem
hem in
in niets
niets gezegd
gezegd tetehebben
hebben
mis was
was I1 Nu reeds
mis
geen hij
hij gereed
gereed gemaakt
gemaakt had en
en dat
dat er van zijn stouten
van 't geen
moed, niets
niets terecht
terecht was
was gekomen.
gekomen. Het
Hetkwam
kwam er
erniet
niet bij
bij tete
moed,
had de
de woorden
woorden in
in 't gesprek
kunnen brengen
brengen;;
pas, hij
hij had
gesprek niet kunnen
pas,
was eene heel
andere stemming
stemming dan
die hij verwacht
heel andere
dan deze die
het was
had.
En nu
nu kwamen
kwamen de
dewoorden
woordendie
dieovertuigen
overtuigenmoesten,
moesten,hem
hem
had. En
laat was,
was, en
en niet
niet meer
meer hel.
als
een vloed
vloed te
te binnen,
binnen, als
als 't te
als een
te laat
hel,
pen kon.
kon.
pen
De pastor
pastor vertrok
vertrok misnoegd,
misnoegd,gestoord
gestoordenenongerust,
ongerust,halfluide
halfluide
koutend met zich
zich zelf.
zelf.
koutend

o
0

Seraphien en
Agatha, integendeel,
integendeel, triomfeerden! Agatha
en Agatha,
bijzonderlijk.
hij kwam
kwam ons
ons uithooren, hij
kwam ons
ons
-— Ziet
ge 't nu:
Ziet ge
nu : hij
hij kwam
uithooren, hij
eersthiernevens
hiernevens geweest
geweest -— misschien
hij isis eerst
misschien wel
dokter omdat
omdat hij
hij bang
bang wordt
gezonden door
gezonden
door den dokter
wordt1I
Seraphien liet
zich bedoen
bedoen met
metgewilligheid
gewilligheiden
enovertuigen
overtuigen
liet zich
door
zijn zuster
zuster dat
dat 't gebeurd was
en
verloopen
gelijk
ze
door zijn
was en
gelijk ze
't begeerden.
Bij alle
alle twee
twee ontstond
ontstond dezelfde
dezelfde drang
drang om
om hun
hun gemoed
gemoed te
te
Bij
luchten,
elkaar te overpraten
overpraten en
op te
te winden.
winden.Stuk
Stukvoor
voor
luchten, om
om elkaar
en op
zij toe
toe en
enbekenden
bekendenelkaar
elkaar 't
ze nog gedoken
stuk
gaven zij
stuk gaven
't geen
geen ze
hadden gehouden:
ware inzichten
inzichten van
van hun
hun hart
hart -— het
gehouden : de
de ware
omtoe
toetetegeven
gevenaan
aan 't geen ze in hun diepste
diepste binnenste
binnenste
genoegen om
zij beschaamd
beschaamd
hadden gevoeld
gevoeld als
als eene begeerte
waarover zij
hadden
begeerte waarover
nu eerst
eerst uitpakken
uitpakken durfden.
durfden. Met
Met een
een
waren en
waarmede zij
waren
en waarmede
zij nu
hadden
zij
elkaar
getoetst
en
bij
enkel
woord,
met
een
blik
enkel woord, met een blik hadden zij elkaar getoetst en bij
den
een gelijk
gelijkbij
bijden
denandere
andere -— maar
heel verschillende
verschillende
den een
maar uit heel
beweegredenen -— was 't't hunne
wederzijdsche voldoening
en
hunne wederzijdsche
voldoening en
ze 't besloten hadden
hadden:: hun stand te nemen
dankbaarheid omdat ze
dankbaarheid
dokter dien
dien ze
zevoortaan
voortaan als
alshun
hunvijand
vijandzouden
zouden
tegenover
tegenover den
den dokter
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aanzien en
hun voornemen
voornemen om
om al
al over
over het
het hoofd
hoofd van
van dien
dien
aanzien
en hun
vijand te bekomen
bekomen 't'tgeen
geen waarnaar
waarnaar zij
zij verlangden.
verlangden.
vijand
Ze
voelden zich
zich als
alstwee
tweekinderen,
kinderen,die
dieopgewonden,
opgewonden, vol
vol
Ze voelden
zij
begeestering
staan
voor
iets
nieuws,
iets
onbekends,
waarin
begeestering staan voor iets nieuws, iets onbekends, waarin zij
zich werpen
werpen zonder
zonder te willen
willen denken
denken aan
aan de
de nadeelen
nadeelen of
ofde
de
zich
kwade gevolgen.
gevolgen.
kwade
Haat
ofkwade
kwadeinzichten
inzichtenbekenden
bekendenzijzijelkaar
elkaar niet
niet—
- van
van
Haat of
't
gevoel waren
waren zij
zij zich
zich niet
nietbewust
bewust—
- zeze
't eigenlijke
eigenlijke zondige
zondige gevoel
hielden
diep en
entrachften
trachtten het
hetteteomwinden
omwindenmet
metde
deneven,
neven.
hielden het diep
grond van
van hunne
hunnehandeling
handelinggaven
gavenzij
zij't'twezen
wezenvan
van
zaken. De grond
zaken.
hunwerd
werdaangedaan.
aangedaan.
een
rechtmatig gevolg aan
aan de
de oneer
oneerdie
diehun
een rechtmatig
De diepere
diepere reden
reden bij
bijAgatha
Agathawas
wasdedekans
kansnajagen
najagenom
om't't burg,
burg.
meesterschap aan
dokter te benemen
benemen;; bij
bij Seraphien
Seraphien was
was
meesterschap
aan den
den dokter
't de
gelegenheid om
om schuil
schuilteteblijven
blijven en
endedeaandacht
aandacht af
aftete
't
de gelegenheid
geen hij
hij nu
nuaanzag
aanzagals
alszijn
zijnschelmstuk.
schelmstuk. Elk
Elkvan
van
wenden
van 't't geen
wenden van
uit zijne
zijne richting
richting zonden
zonden zij
zij hunne
hunnebewijsredenen
bewijsredenen en
en van
van
uit
malkaar ontvingen
de overtuigende
overtuigende woorden
woorden die
die hunne
hunne
malkaar
ontvingen zij
zij de
meening moesten
moesten sterken,
sterken, en
enzezeluisterden
luisterdennaar
naarmalkaar
malkaar met
met
meening
wederzijdsche instemming
instemming en
en dankbaar
dankbaar behagen.
behagen.
met wederzijdsche
Seraphien was
eerste om
om het
het den
den pastor
pastor aan
aan teterekenen
rekenen
was de eerste
dat hij
hij de
de partij
partij van
van den
dendokter
doktergekozen
gekozenhad
hadenenmet
methem
hemzou
zou
dat
indrukhad
hadhij
hij namelijk
namelijk opgedaan
opgedaan den
den avond
avond
mees pannen. Dien
Dien indruk
meespannen.
nuwerd
werdhijhijinin
vermoedengesterkt
gesterktdoor
door
de pastorie
pastorie en
en nu
in de
datdat
vermoeden
die ongelegene
ongelegene tusschenkomst
tusschenkomst tetezijnen
zijnenvoordeele.
voordeele.Eene
Eenereden
reden
koppig vol
houden en
en niet
niet toe
toe te
te geven,
geven, was
was
te meer
meer om
te
om koppig
vol te houden
hem dat.
dat. Om
Om Agatha
Agatha teteovertuigen
overtuigen mocht
mocht er
er nu
nu ook
ookwel
wel
hem
iets losgelaten
losgelaten worden
worden van
van 't geen
pastor geschikt
geschikt had
had in
in
iets
geen de pastor
zake
der
benoeming.
Agatha
echter
was
ver
genoeg
opge.
zake der benoeming. Agatha echter was ver genoeg opge,
te zien.
zien.
wonden om
om 't verkeerde
wonden
verkeerde van
van hare
hare opvatting
opvafting niet
niet in te
zij begreep
begreep hoe
hoede
dezaak
zaakvan
vaneerstenaf
eerstenafgeregeld
geregeldwerd,
werd, zag
zag
N u zij
Nu
zij er
er eene
eenereden
redentetemeer
meerininom
omhare
hareovertuiging
overtuigingtetesterken
sterken
zij
eene zekerheid
hare meening
meening dat
dat de
de dokter
dokter
en
nu was
was 't
en nu
't eene
zekerheid in
in hare
zijn
medekamper had
willen beleedigen
beleedigenen
envernederen.
vernederen.
zijn medekamper
had willen
die een
een
-— Hij
meende er
er reeds
reeds bovenop
bovenop te
te zijn,
zijn, maar
maar ....
Hij meende
. . die
put
delft
valt
er
zelf
in.
Ge
zaagt
wel
hoe
de
pastor
zelf
geen
put delft valt er zelf in. Ge zaagt wel hoe de pastor zelf geen
zaak een
een aanzicht
aanzicht te
N u voelt
voelt hij
hij reeds
reeds
kans zag
kans
zag de
de zaak
te geven!
geven ! Nu
aftetekomen
komen!
hoe
moeilijk het
het zal
zal zijn
zijn er
er met
met eere
eere van
van af
hoe moeilijk
!
-— Zij
Zij hebben
hebben het
het gezocht
gezocht —
- zij
zij hebben
hebben het
het zich
zich zelf
zelfaan,
aan.
geloofde
gedaan!
verklaarde Seraphien
Seraphien alsof
alsof hij
hij 't waarachtig
gedaan! verklaarde
waarachtig geloofde
niet verhelpen
verhelpen kon.
kon.
en 't niet
Koornaerts waren
waren altijd
altijd en
alom
van
De Koornaerts
en al
om 't even
even gesloten van
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aard en
en eigenzinnig. Toen
aard
Toenze
zenog
nogallen
allentetezamen
zamenop
opde
deboerderij
boerderij
leefden, broers
broers en
en zusters
zusters ondereen,
ondereen, bleef
bleefelk
elkafzonderlijk,
afzonderlijk,als
als
leefden,
op zichzelf,
zichzelf, eigen
eigengedachten
gedachten brouwen
brouwen en
en eigen
eigen
eene
eenheid op
eene eenheid
Methun
hun
meeningen
dragen zonder er
er iemand
iemand binnen
binnen te
te laten.
laten. Met
meeningen dragen
paarden zij
zij tevens
tevens eene
eene geheime
geheimevrees
vrees
onafhankelijkheidsgevoel paarden
voor 't spiedend
en voor
voor de
demeening
meeningvan
vanmalkander.
malkander.
spiedend oog
oog en
zij gesloten
gesloten bleven
bleven en
enafsnauwden
afsnauwden alwie
alwie zich
zich met
met
Alhoewel
Alhoewel zij
iets bemoeien
bemoeien wilde
wilde van
van eigen
eigenzaken,
zaken,voerden
voerden zij,
zij, den
den een
een
iets
over
andere een
een sterk
sterk ontzag
ontzag uit
uit en
enalalhunne
hunneuitwendige
uitwendige
over den andere
lijn om
om in
in de
deoogen
oogen en
en de
de
daden
daden waren
waren gericht
gerichtop
op eene
eene lijn
meening
broer en
en zuster,
zuster, tetevoldoen
voldoenaan
aan 't geen
door
meening van
van broer
geen door
gewoonte en
en gebruik
gebruik inindedeoverlevering
overleveringvan
vanhet
hethuisgezin
huisgezin
gewoonte
beschouwd werd
werd als
als de
dezedelijkheidswetten.
zedelijkheidswetten. Eene
Eeneinnerlijke
innerlijke
beschouwd
fierheid,
menschelijk opzicht
opzicht dwong
dwong hen
hen eere
eeretetedoen
doenaan
aan
fierheid, een
een menschelijk
hunnen
naam en
en waar
waar zij
zij een
eenopenlijk
openlijkscheldwoord
scheldwoord of
ofver,
verhunnen naam
wijtsel
met een
een even
evenstoute
stoutegrof
grofheid
haddenafgeweerd
afgeweerd en
en
wijtsel met
heid hadden
zij het
het stille
stille vermaan
vermaan dat
dat ze
zeinineen
eenblik
blik
beantwoord, vreesden
vreesden zij
beantwoord,
of in
in een
eengebaar,
gebaar,alsalseene
eeneaf afkeuring
vanhunne
hunne daden
daden of
of
keuring van
begeerten meenden
ontwaren. Die vrees
vrees hield
hield hen
hen in
in een
een
begeerten
meenden te
te ontwaren.
of
wederzijdschen band,
alle buitensporigheid,
buitensporigheid, ten
wederzijdschen
band, die
die alle
ten goede of
ten
kwade,
onmogelijk
miek.
Strenger
dan
een
uitgesproken
ten kwade, onmogelijk miek. Strenger dan een uitgesproken
of een
een afgesproken
afgesproken levensregel
levensregel gold het
het onder
onder hen
hen;; de
de
bevel of
bevel
afgeleerd van
oudsten en
en zonder
zonder dat
dat
jongsten hadden
jongsten
hadden het
het afgeleerd
van de oudsten
iemand
van waar
waar het
kwam, of hoe
hoe het
het hen
hen bond,
bond, aan,
aaniemand wist
wist van
het kwam,
veerdden
de eigene
eigene lucht
lucht uit
uitdedeboerenkeuken,
boerenkeuken,als
als
veerdden zij
zij het
het als de
hing, en
en bleven
bleven er
er
eene
eigene dampkring
dampkring die
die over
over 't hof hing,
eene eigene
hun 't
onderdanig als
als aan
aan een
eenonontkoombaren
onontkoombaren dwang,
dwang, die
die hun
onderdanig
spreken
en hunne
hunne handeling
handeling verlamde
verlamde zoo
zoo gauw
gauwzij
zij
spreken belette
belette en
iets
uitwerken
wilden
van
't
geen
in
hun
gesloten
kop
was
iets uitwerken wilden van
geen
hun gesloten kop was
uitgebroed.
Wat kracht
kracht en
en inspanning
inspanning er
ervandoen
vandoenwas,
was,wat
watalalhapering
hapering
en
overleg er
er van
van noode
noode waren
waren en
en wat
wat geweld
geweld het
hetkostte
kostteom
om
en overleg
een
aanloop te
te wagen
wagenen
enmet
metiets
ietsvooruit
vooruittetekomen,
komen,wisten
wisten
een aanloop
diegenen enkel
enkel die
die hun
hundroom
droomten
ten·
uitvoerhadden
haddengebracht.
gebracht.
diegenen
uitvoer
De keus
De
keus van
van 't
oogenblik, de
stemming die
eigen isis aan
aan 't
't oogenblik,
de stemming
die eigen
jaargetijde, de dag
dagen
oftegenwerkende
tegenwerkende
jaargetijde,
en 't uur,
uur, waren
waren als
als medemede, of
handelingen te
te beschouwen
ontwerp moesten
moesten
handelingen
beschouwen die
die 't opgevoerde ontwerp
de eene
eeneofof
andererichting.
richting.Zulke
Zulke
doen
uitvallen in
in de
doen uitvallen
in in
de de
andere
gewichti~elevensonderneming,
levensonderneming, werd
werdaltijd
altijd
mededeeling,
elke gewichtige
mededeeling, elke
met wantrouwen
wantrouwen en in
in afkeurenden
afkeurenden geest
geestopgevat
opgevat;
deredens
redens
met
; de
had men
men gereed. Met
Met een
een grol of
of een
een schouder,
schouderweerleggen had
om te weerleggen
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schok
of een
een minachtend
minachtend gemompel
gemompel werd
werd heel de
de zware
zware op,
op~
schok of
zet van
een voorstel
zet
van zulk een
voorstel soms
soms omver
omver gegooid
gegooid zoodat er
iets meer
meer van
van terecht
terecht kwam.
kwam.
nooit iets
koop van
van een
een
Alzoo werden naareen
naareen afgehandeld
afgehandeld:: den
den koop
stuk
land, het
hetvoorstel
voorstel van
van hun
hun huwelijk,
huwelijk, het
het uitkeeren van
stuk land,
het
erfdeel waarmede de
een na
na den
denandere
andere was
wasafgekomen.
afgekomen.
het erfdeel
de een
werd de
deoudste
oudstezuster
zuster van
van Seraphien door dien zwijgenden
Zoo werd
familieraad met
afkeurend gebaar
gebaar uit
uit hare
hare vooropgestelde
familieraad
met een
een afkeurend
een
richting gegooid
en zoo
zoo gebeurde
gebeurde 't dat ze naderhand
richfing
gegooid en
naderhand in
in een
ze vroeger
vroeger ontzien
ontzien had,
had,
vlaag van
van wanhoop,
wanhoop, trotseerend 't geen ze
vlaag
haar ongeluk
ongeluk was
geloopen.
zienling haar
was in
in geloop
en.
Bij Seraphien en
Agatha was
was er
er nu
nu nog
nogiets
ietslevend
levend van
van
en Agatha
dwanggeest uit
het ouderlijke
ouderlijke gezin.
gezin. Zij
Zij
dien wederzijdschen
wederzijdschen dwanggeest
uit het
Al hunne
hunnehandelingen
handelingen
hielden van
van elkaar
elkaar en
en vreesden
vreesden elkaar.
elkaar. Al
hielden
bloot den
den een
een voor
voorden
denandere,
andere,maar
maar
en
inzichten lagen
lagen bloot
en inzichten
zij hun
hun binnenste
binnenste voor
voorelkaar
elkaar gesloten
gesloten -—
daarentegen
daarentegen hielden
hielden zij
zij weigerlijk
een broeinest
broeinest van gedachten
gedachten en
en opvattingen
opvaftingen die zij
verborgen
er iets gerijpt
gerijpt was
was in
in 't binnenste
verborgen hielden.
hielden. Telkens
Telkens er
van
den eene,
kostte 't nog
de zelfde
zelfde moeite
moeite om 't aan
aan de
nog de
eene, kostte
van den
goedkeuring van
den andere
andere teteonderwerpen
onderwerpen en
en bekend
bekend tete
goedkeuring
van den
maken;; —
- en
dan nog
nogbleven
blevendedeinnerlijke
innerlijkebeweegredenen
beweegredenen
en dan
maken
veelal voor
voor elkaar
elkaar verborgen.
verborgen.
veelal
Zoo
kwam het
het dat
dat ze
zenu
nuop
opeen
eenlijn
lijnstonden
stonden om naar 't
Zoo kwam
zelfde doel
doel tetetrachten
trachten en
enuit
uitheel
heelverschillende
verschillenderichting
richtingvet.,
ver$
zelfde
trokken waren,
waren, zonder
zonder dat
een van
van den
den andere
andere er
er iets
iets af
af
trokken
dat de
de een
trage aanslibbing
aanslibbing in
zijn hoofd
hoofd
door trage
in zijn
wist. 't Geen Seraphien door
gegaard
het als
als eene uitvoerbare
daad gerijpt
gerijpt was,
was,
uitvoerbare daad
gegaard had
had tot
tot het
daar
zou
Agatha
nooit
iets
af
weten;
hij
zelf
was
de
redenen
hij
zelf
was
de
redenen
weten ;
daar zou Agatha nooit
geen zijn
gedoofd waren
waren door
door 't geen
zijn zuster
zuster
al
vergeten omdat
omdat ze gedoofd
al vergeten
er
als hare
hare eigene
eigene opvatting
opvattinghad
had boven
boven geënt.
geEnt. Hij was gelukkig
er als
gebeurtenis
de
keus te mogen
mogen doen
doen in
in 't geen er als werkelijke gebeurtenis
de keus
aan te
nemen was
was in
in de
de zaak
zaak en
enzocht
zochtzich
zich alzoo te bevrijden
aan
te nemen
hem als de
de waarheid
waarheid opdrong.
opdrong.
zuster hem
bachten 't geen zijn zuster
in de
Zijne eigene
eigene handeling
handeling lag
lag versmoord in
de verwikkeling
verwikkeling
Zijne
en
was niet
nietmeer
meerteteverkennen
verkennen na
na die
dieonverwachte
onverwachte wending
wending
en was
was een
een slechte
slechte
die de
de zaken
zaken genomen hadden. 't Zijne,
Zijne, dat was
die
verant,
inzet geweest,
geweest, de
de noodlottige
noodlottige oorstoot waarvan
waarvan de verant~
inzet
meer te
te onderscheiden
onderscheiden was
was of
ofna
natetespeuren
speuren
niet meer
woording niet
dit verdere
verdere verloop
verloop der
dergebeurtenis.
gebeurtenis.
in dit
gevaar nog
nog bestond,
bestond, zoolang zijne
zijne veiligheid
het gevaar
Zoolang het
kon
't
den
gewetensnauwen
Koornaert niet
niet
gedekt
was,
Koornaert
niet gedekt was, kon
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man verongelijkt
werd. Ten
schelen
dat een
een rechtveerdig man
verongelijkt werd.
Ten
schelen dat
andere,
zag er
er niet
niet klaar
klaar in,
in,hij
hijvermoedde
vermoedde dat
dat het
het zoo
zoo
andere, hij
hij zag
kon gebeurd
gebeurd zijn,
zijn, gelijk
gelijk de
de zaken
zaken keerden,
keerden, en
enzijn
zijngewetens,
gewetens~
kon
rust vertrouwde
vertrouwde hij
hij in
in 't heldere
inzicht van
van zijn
zijnzuster.
zuster. Later
Later
heldere inzicht
rust
onschuld te
zou hij
hij wel
wel gelegenheid
gelegenheid krijgen
zijne onschuld
te pleiten voor
krijgen zijne
zou
bewerken. Nu
Nu waren 't
zielerust te
te bewerken.
den Opper~Heer
Opper,Heer en zijne zielerust
zijne grijphanden,
grijphanden, die
die inindierlijk
dierlijkinstinct
instinctalles
allesvastklampten
vastklamptenwat
wat
ze krijgen
krijgen konden
konden om
omboven
bovenen
enuit
uitden
dennood
noodteteblijven.
blijven. 't Geen
hij
met de
de verbeelding
verbeeldingmeermalen
meermalen had
hadmeegemaakt
meegemaakt bij
bij groote
hij met
rampen
de razende
razende wanhoop
wanhoop en
en den
den strijd
strijd om
om 't bestaan
bestaan —
rampen in
in de
't worstelen
worstelen tegen
de dood,
dood,gebeurde
gebeurdenunuininwerkelijkheid
werkelijkheidmet
met
tegen de
dezelfde
sidderende, zenuwachtige
zenuwachtige vervoering
vervoering en
en grijpkoorst
dezelfde sidderende,
bezadigd wezen
wezen en
en bedaarde
bedaarde
in zijn binnenste, maar met een kalm bezadigd
de uitdrukking
uitdrukking van
van den
denverongelijkte
verongelijktedie
diezijn
zijn
gebaren, -— met
met de
recht verweert.
verweert. Hij
Hij benijdde
benijdde 't't zijne
zijne zuster,
met zooveel
zuster, die met
recht
meer gemak
gemak en
en zooveel onschuldiger hare
hare rol te spelen had
had -—
meer
was ver
ver het
hetlichtste.
lichtste. Hij
Hijalleen,
alleen,enenbijbijstonden
stonden
haar deel
deel was
maar, werd
bewust van
van den
dentoedracht
toedrachtder
derzaken
zaken -— 't was
maar,
werd bewust
als eene deur
die bij
bijbeurten
beurten open
open ging
gingen
enhem
hemschouwen
schouwen
deur die
liet
in een
een afgrond
afgrond vol
vol tegenstrijdigheden
tegenstrijdigheden 1I Maar
liet in
Maar de nood en
de vrees
vrees hadden
hadden hem
hem eene radheid
denken gegeven en
en
radheid van
van denken
de
een
gemak van
van huichelen,
huichelen, een
eentweede
tweedenatuurlijkheid
natuurlijkheid bijgezet
bijgezet
een gemak
om zijn
zijn wezen
wezen strak
straktetehouden,
houden,waarover
waaroverhij
hij zelf
zelf verbaasd was.
Nu weer
weer na
na 't afgeslagen
pastor, voelde
voelde
afgeslagen verzoek
verzoek van
van den pastor,
Nu
de hand
hand
hij zich als
een poenige
poenige gelukszak,
wien 't al
als een
gelukszak, wien
al in de
wordt gespeeld.
gespeeld.
Wie had
had er
er gedacht
gedacht dat
dat het
het zoo
zoo zou
zou afloopen?
schijn~
afloopen ? dat schijn,
baar vreemde
vreemde en
en t.egenstrijdige
zóó in een kluwen
tegenstrijdige dingen z.ich
z,ich z661
baar
samen
zouden mengelen?
mengelen ?
samen zouden
gebeurtenissen waren
waren als
als inineen
eenwervelwind
wervelwindvoorbij
voorbij
De gebeurtenissen
geronkt en
en hadden
hadden hem
hem meêgesleurd.
hadden hem
hem belet
belet
meégesleurd. Zij
geronkt
Zij hadden
zich
uit tetespreken,
spreken,hem
hemgedwongen
gedwongenbesluiten
besluitentetenemen
nemenzonder
zonder
zich uit
tijd
beraadslagen of overleggen;
overleggen ; 't eene had het andere ge~
tijd tot beraadslagen
ge,
noodzaakt,
was er
er met
met
noodzaakt, gebonden, vernokt en verwerreld. Nu was
menschenhanden niets
meer aan
aan klaar
klaar tetekrijgen,
krijgen, 't moest maar
maar
niets meer
zouden
zien
waar
het
uit
kwam!
loopen, ze
ze zouden zien waar
uit kwam I
Daar
hij er
er ernstig over
nadacht, scheen
hem dat de
de
Daar hij
over nadacht,
scheen het
het hem
beroering al
al jaren
jaren duurde
duurde en
en de
de opgewondenheid
opgewondenheid nooit
nooit zou
zou
beroering
ophouden. Zie
Zie eens,
eens, voor
voor een
een paar
paar dagen
dagen was
was er
er nog
nog niets
ophouden.
niets 1I
't Gedacht zelf of
ofde
de onderstelling
onderstellingwas
was nog
nogniet
nietgeboren
geborenen
ennu,
nu,
een verandering
verandering inintoestanden
toestandendie
dienooit
nooitmeer
meerininden
denouden
ouden
wat een
11.
II.

21
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konden komen
komen 11 En
nog enkel
enkel het
het begin
begin bij
bij 't
plooi konden
En dat
dat was
was nog
te verwachten
verwachten stond.
stond.ErErwaren
warennog
nogbergen
bergenweg
wegteteruimen
ruimen
geen te
nieuweaanschijn,
aanschijn,
eer
alles weer
weer vlak
vlak en
en effen
effenzou
zouliggen
liggeninin
eer alles
't 't
nieuwe
en
langen tijd
tijd zou
zou 't duren
eer de
de stormwind
stormwind in
in stilte
stilte
en langen
duren nog
nog eer
nu
hij
't
overlette,
was
alles
gegaan
gelijk
veranderd
was.
En
veranderd was. En nu hij
was alles gegaan gelijk
bij groote
groote gebeurtenissen
gebeurtenissen in
in 't leven.
Het gedacht,
gedacht, de
de inval
inval
bij
leven. Het
was
ontstaan als
alseene
eeneonmogelijkheid,
onmogelijkheid,eene
eenegekke
gekkefantazie
fantazie;
was ontstaan
;
- in
een hoekje
hoekje was
was 't er
blijven huizen,
huizen, om uit
uit te
te broeden
broeden
—
in een
er blijven
en
een wezen
wezente tekrijgen
krijgenmet
meteen
een
aannemelijkvoorkomen
voorkomen—en een
aannemelijk
eene
waarscl?ijnlijkheid, maar
verte, verwaasd
verwaasd nog,
nog,
eene waarschijnlijkheid,
maarheel
heelin
in de
de verte,
steun en
en de
de overtuiging
overtuiging
onduidelijk.
onduidelijk .'.. .Tot
Tot ineens,
ineens, door
door den
den steun
woord, zijne
zijne eigen
eigen opvafting
opvatting als
als de
de hare
hare werd voor,
voorvan Agatha's woord,
enboomsterk
boomsterkovereind
overeindkwam
kwamtetestaan
staanals
als eene
eene onver,
onver.
gehouden en
af tetewenden
wenden is.
is. Nu
Nu
mijdelijke noodzaak
meer af
mijdelijke
noodzaak -— iets
iets dat
dat niet meer
hij zich
zich sterk
sterk wist
wistdoor
doorhare
haremedehulp
medehulpenenontlast
ontlastals
alsde
deeenige
eenige
hij
drager
ontwerp, was
was de
deverslapping
verslapping gekomen
gekomen en
enhad
had
drager van
van het ontwerp,
hij
gemeend dat
dat het
hetgoed
goedzou
zou
staan
achterwaardsche
hij gemeend
staan
alsals
hijhij
inin
achterwaardsche
doorzijn
zijnzuster
zuster
richting wrocht.
wrocht. Telkens
Telkens hij
hij een
eenvoornemen
voornemen door
richfing
zij zich
zich aanspande
aanspande om
om iets
iets te be,
begedeeld zag,
zag, —
- zoo
zoo gauw
gauw zij
gedeeld
komen wat
wat hij
hij zelf
zelf inwendig
inwendig begeerde,
begeerde, meende
meende hij
hij tetemoeten
moeten
komen
tegenhouden
haar de zaak
zaak alleen
alleen over
over tetelaten.
laten.Hij
Hijmoest
moest
tegenhouden om
om haar
zich maar
maar laten voortstuwen.
voortstuwen. Zijne
Zijne kracht
kracht begaf
begafwaar
waarde
dehare
hare
zich
begon, hij
hij kon
kon niet
nietsamenwerken.
samenwerken.
In 't onderhavige
kwam het hem
hem juist
juist van
van pas
pas;; met
met
onderhavige geval
geval kwam
hare bemoeiing
bemoeiing was
was juist
juist de
deverwikkeling
verwikkelingbegonnen
begonnen;; op
op 't't ge,
gehare
paste oogenblik
waren de
de twee
twee
paste
oogenblikhad
had zij
zij hem
hemafgelost
afgelostenen nu
nu waren
draden
elkaar vervlochten
vervlochten —
- zijne
zijne tusschenkomst
tusschenkomst was
was erin
erin
draden in elkaar
gesmoordeerste bedrijf
bedrijf was
was vergaan
vergaan in
in het
het tweede
tweede en
en
gesmoord— het
het eerste
nu zou
zou het
hetderde
derdeereralle
alle
vroegerespoor
spoorvan
vanuitwisschen.
uitwisschen.
nu
vroegere
er door
door
Hij
voelde zich
zichals
alseen
eenonberekenbare
onberekenbare voor
voor 't geen
Hij voelde
geen er
en
rond zich
zich gebeurd
gebeurd was
was;; met
met volle
volle overtuiging
overtuiging kon
kon hij
hij nu
nu
en rond
afgeloopen
verklaren er
geen schuld
schuld in
intetehebben.
hebben. 't Geen afgeloopen
verklaren
er geen
was kwam
kwam hem voor
voor als
als iets
ietsongelooflijks,
ongelooflijks, zoodat
zoodat hij
hij 't zich
was
beurten herhalen
herhalen moest om
om 't in
de hersenen
hersenen te
te houden
houden:: ik,
ik,
in de
beurten
Seraphien,
Koornaert heb
heb een
eenman
mandoodgeschoten,
doodgeschoten,ikikI 1. ...
Seraphien, ik Koornaert
..
N een, hij
hij kende
kende zich
zich er
erniet
niettoe
toeininstaat.
staat.'t 'tWas
Wasniet
nietgebeurd
gebeurd
Neen,
maar gedroomd!
eigen gestalte
gestaltekwam
kwamhem
hemvoor
voorden
dengeest,
geest,
maar
gedroomd ! zijn eigen
zijn
mager, hoekig
hoekig gelaat
gelaat;; —
- hij
hij stond
stonddaar,
daar,de
degodvreezende,
godvreezende,
zijn mager,
de
brave, de
de dubachfige
dubachtige Koornaert,
Koornaert, die
nooit iets
iets had
had uitge,
uitge.
de brave,
die nooit
richt tenzij
tenzij stilletjes
stilletjes te
te rentenieren
rentenieren en
endie
dieerermaar
maarwat
watfantazie
fantazie
richt
op nahield
nahield om gekke
gekke toestanden
toestanden uit te
te denken
denken en
en gestalte
gestalte te
te
geven,
voor zijn
zijn plezier.
plezier.
geven, voor
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En
was er
er eene van
die uitgedachte
uitgedachte toestanden
toestanden plots
plots in
in
van die
En nu was
leven
gekomen en
en tusschem hem
hem en
en zijne toekomst plaats
plaats gege,
leven gekomen
nomen
om zijn
zijn bestaan
bestaan eene andere
geven1I 't't Was
andere wending te geven
nomen om
niet te
te gelooven dat
het echt
echt was
wasenenblijvende
blijvendeuitwerking
uitwerking be,
be~
dat het
houden
zou. Koornaert meende
altijd dat
dat het
het in
in een
een
houden zou.
meende nog
nog altijd
rook
zou vergaan
vergaan en
en dat
dat hij
hijmet
metijle
ijlehanden
handenen
enmet
met wat angst
rook zou
en
schrik, als
als eenige overblijfselen
ontknoping
en schrik,
overblijfselen ervan,
ervan, na
na de ontknoping
zou
staan zien
zien als
als na
na een
een droom.
zou staan
nu de
dedeernis
deernis en
en 't medelijden om
Bij
beurten voelde
voelde hij
hij nu
Bij beurten
't geen
geen zijn
zijn vriend
vriend en
en gebuur
gebuur als een
een ongeluk
ongeluk was
was overgeko,
overgeko~
men.
En dan
dan weer,
weer, plots
plots erop,
erop, uit
uit eene andere afdeeling van
men. En
reeds de
dekoppigheid,
koppigheid, het
het leedvermaak,
zijne denkkamers,
denkkamers, dook reeds
hij zou
zoudoordrijven
doordrijven
de grijns
grijns van
van voldoening
voldoening om
om 't geen
geen hij
de
spijts
alles, iets zoo
zoo ingewikkeld
ingewikkelddat
datniemand
niemander
eraan
aan gelooven
spijts alles,
nureeds,
reeds,opopvoorhand,
voorhand,ongelijk
ongelijkmoest
moest
zou en
en waarin
waarin hij
hij zich
zich nu
dat hij
hij doen
doen
geven en
en zijne laagheid
bekennen. Hij
geven
laagheid bekennen.
Hij voelde dat
zou
als de
de kinderen,
kinderen, die
die doorliegen,
omdat zij,
bij toeval
toeval en
en
zou als
doorliegen, omdat
zij, bij
zonder
inzicht, begonnen
begonnen zijn
zijn te
te liegen.
liegen.
zonder inzicht,
met zijne zuster
en, zonder in~
N u koufte
koutte hij
over 't geval
hij over
geval met
zuster en,
Nu
in,
spanning
of
moeite
te
doen,
wist
hij
op
welken
toon
hij
moest
spanning
doen, wist hij op welken toon hij moest
ver~
doordraven.
waren in de
de volle
volle overtuiging
overtuiging malkaars
doordraven. Zij
Zij waren
malkaars ver,
trouwen te bezitten
bezitten en
en gezapig
gezapigmaar
maar zeker, legden
al de
de
trouwen
legden zij
zij al
hun voordeel
voordeel uit.
uit.
gevolgen in hun
gevolgen
Al heur redens
redens voelde Koornaert als eene opstapeling
opstapeling die
zij zag in
in de
de redens
redens die
dieSera,
Sera.
zijne eigene
daad bedekten
bedekten en
eigene daad
en zij
phien aanbracht,
aanbracht, niets
niets anders dan 't geen haar geheime inzichten
van dorpelijken
dorpelijken hoogmoed
hoogmoed en
vrouwelijke eerzucht
eerzucht moesten
en vrouwelijke
verbloemen.
Van
de
onredelijkheid
hunner
handeling en
en be,
be~
verbloemen. Van de onredelijkheid hunner handeling
wijsvoering, van
hun
plots
opgekomen
haat
die
overal
door.
van
plots opgekomen haat die overal door,
schemerde,
vroegen of
of gaven
gavenzijzijzich
zichgeen
geenrekening.
rekening.Zij
Zijwilden
wilden
schemerde, vroegen
alleen
elkander bijstaan
bijstaan om te
te bekomen
bekomen 't geen zij, elk
voor
alleen elkander
elk voor
Aan kwaad
kwaad of
ofaan
aan
zich,
begeerden en
en hoopten
hoopten te
te bekomen.
bekomen. Aan
zich, begeerden
zonde
dacht geen van
van beiden.
beiden.
zonde dacht

0

VERZEN.
WILLEM
MÉRODE.
WILLEM DE
DE MtRODE.

IN DEN
DENVREEMDE.
VREEMDE.
zuidewind isis zoel,
zoel,zijn
zijnlauwe
lauweademtochten
ademtochten
De zuidewind
Benauwen mijn
mijn ontroerd,
ontroerd, verlangst,verteerd
verlangst.verteerd gemoed.
gemoed.
Benauwen
De frissche
frissche vruchten,
vruchten, die mijn
mijn lippen
lippen lavend
lavend vochten,
vochten,
Verkoelen niet
brand, die in
in mijn
mijn harte
harte woedt.
woedt.
Verkoelen
niet den brand,
land isisschooner
schoonerdan
danmijn
mijnhevigste
hevigstebegeeren
begeeren:
Dit land
:
looverhooven, blank
blank van
vanblijde
blijdebioemenpracht,
bloemenpracht,
De looverhooven,
smettelooze lucht,
lucht, waar
waar wolk
wolk en
enwensch
wenschverteeren,
verteeren,
De smeftelooze
bij-begonsde wei,
wei, die
diesluimerzieken
sluimerzieken wacht.
wacht.
De bij,begonsde
Doch, als
als de
de middag
middag rust
rust en
en de
deavond
avondkalm
kalm gaat
gaat komen,
komen,
lucht doorschijnend
doorschijnend is, een
een lampbelichte
lamp. belichte ruit,
ruit,
De lucht
Hoor ik uw
uw stem,
stem, o0 zee
zee;
ontwakend uit
uitmijn
mijn droomen,
droomen,
; ontwakend
van een
een bruid.
bruid.
ik uw
uwruischingen,
ruischingen, als
als 't roepen
Volg ik
roepen van
En
aan uw
uw strand
strand geknield,
geknield, van
van uwen
uwen wind
wind omvlogen
omvlogen
En aan
zilte zand,
Buig
mijn bonzend
bonzend hoofd in
in 't vochte
vochte zilte
Buig ik mijn
wéét dit
dit land
land een
een wee,
wee, en
enheet
heetzijn
zijn schoon
schoon een
een logen,
logen,
En wiét
u, mijn
mijn koud
koudarmzalig
armzaligvaderland.
vaderland.
En
schrei naar
naar u,
En schrei

o
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JACOB.
(sprekende tot
Rahel.)
tot Rahel.)

U
w vader
vader ging
ging ter
terrust,
rust,zijn
zijnnorschen
norschentoorn
toornverslapen
verslapen;;
Uw
Uw broeders
broeders strekten
strekten reeds
reeds hun
hunarbeidsmoede
arbeidsmoedeleên
leên;
;
De herderen
herderen te veld
veld behoên
behoên huns
hunsheeren
heerenschapen,
schapen,
Lea waakt
waakt bij
bij 't kroost,
sluimert om
om haar
haar heen.
heen.
En
En Lea
kroost, dat sluimert
Kom met
met mij
dat hek
mij naar
naar dat
hek en
en vlij
vlij uunaast
naast mij
mij neder.
neder.
Kom
De lucht
lucht isis honingzoet
honingzoet van
van hooi
hooienenbloemengeur.
bloemengeur.
Mij is zoo
zoo vreemd
vreemd te
te moe,
moe, als
als moest
moest dees
de,es avond
avond weder
weder
Mij
Ik
schreiend zwerven
zwerven gaan
gaan van
van moeders
moeders dichte
dichte deur.
deur.
Ik schreiend
rijzend,
Zie,
hoe de
de zonne
zonne zinkt,
zinkt,terwijl
terwijl de
demaan,
maan, alalrijzend,
Zie, hoe
Haar koel
koel en
Haar
en kalmend
kalmend licht
licht mild
mild naar
naar beneden
beneden stort.
stort.
wijde wildemis,
wildernis,hier
hierteederlijk
teederlijkvergrijzend,
vergrijzend,
De wijde
Ligt, daar,
daar, een
een lammervacht,
lammervacht, die witgewasschen
witgewasschen wordt.
wordt.
Ligt,
was die
die avond
avondook
ook:
metspranken
spranken goud
goud bespikkeld,
bespikkeld,
Zoo was
: met
Lag
moeders
tent
voor
't
groen
van
't
duisterende
bosch.
Lag moeders
voor
van
duisterende bosch.
dunne rookspiraal,
rookspiraal, in hooger
hooger lucht
lucht ontwikkeld,
ontwikkeld,
De dunne
tegen 't donkeren,
donkeren, van
van 't laatste
laatste zonlicht ros.
ros.
Werd, tegen
lk
Ik wist,
wist, hoe vader
vader nu,
nu, vermoeid
vermoeid en
en zat
zat van
van zuchten,
zuchten,
Zijn blinde oogen
oogen hief
hiefnaar
naar 't zware tentgordijn,
tentgordijn,
Zijn
opging, nu
nudedemaagd,
maagd,voorgaande
voorgaande met
met den
denluchter,
luchter,
Dat opging,
Mijn moeder
moeder kondigde
kondigde met
met geur'gen
geur'gen avondwijn.
avondwijn.
Mijn
Hij brak
brak de bolle
bolle brood,
brood, door
door moeder
moeder hem
hem geboden,
geboden,
Hij
En gaf
gaf zich
zich zelf
zelfen
enhaar,
haar,mijn
mijnbroeder
broeder en
engespeel
gespeel;;
En
Toen
T oen was 't ontzachlijk stil, want
want elk
elk dacht
dacht aan
aan de
de ontvloden
ontvloden
Bedrieger, die,
om het
het oovrig
oovrig deel.
deel.
Bedrieger,
die, ach
ach wáár,
wiár, kloeg om
lk
Ik lag languit
languit in
in 't gras
gras te staren,
staren, hoe
hoe der
der kimme
kimme
Ontreze', alleen
de maan
maan den
dennacht
nachtinging.
inging.
Ontreze',
alleen als
als ik, de
stónd ik
ik in
in het
hetlicht,
licht,dat
datals
alseen
eenzilvrig
zilvrigglimmen
glimmen
Toen stónd
windbewogen wei
wei langs
langs alle
alle halmen
halmen hing.
hing.
In windbewogen
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nacht werd
werd hoog
hoogenenklaar,
klaar,daar
daarwas
wasgeen
geenkwaad
kwaad of
ofvreeze,
vreeze,
De nacht
Alleen mijn
mijn hart
hart was
bang en
en bevend
bevend als
als een
eenriet.
riet.
Alleen
was bang
Het land
land lag
lag wijd
wijd en
enstil
stil;; verlaten
verlaten als
als een
een weeze
weeze
daar de
de eerste
eerste klank
klank van
van 't stokkend herderslied.
herderslied.
Ging daar
angst krampte
krampte in
God, hoe
hoe zou
zou ikikzingen,
zmgen,
De angst
in mijn
mijn keel,
keel, 0o God,
Daar uit mijn
mijn stemgeluid
stemgeluid de vreeze
vreeze als
als een
een hoon
hoon
Daar
mijn God,
God,door
doormijn
mijnherinneringen
herinneringen
Mij
aanriep? o0 mijn
Mij aanriep?
Geteisterd, riep
naar uw
uw stillen
stillen hemelwoon.
hemelwoon.
Geteisterd,
riep ik naar
T oen look
look de
de slaap
slaap mijn
mijn oog, als
als ik
ik op
op een
eender
derkeien
keien
Toen
Mijn kloppend
kloppend voorhoofd
voorhoofd koelde,
koelde, liggend
liggend in
in gebed.
gebed.
Mijn
Gods englen
englen kwamen
kwamen mij
mij den
den dauwen
dauwen deken
dekenspreien,
spreien.
mij aan,
aan, gezeten
gezeten rond
rond mijn
mijn bed.
bed.
En
ieder loech
loech mij
En ieder
mij van
vanuit
uitdes
deshemels
hemelsthroone,
throone,
Daar daalde
daalde een
een leer
leer naast
naastmij
Daar
En
elke sport
sport en
en speil
speiI was
was vlietende
vlietende van
van glans,
glans,
En elke
Wanneer
er woog
woog van
van 's Heeren
heiIge zonen,
Wanneer de
de voet er
Heeren heilge
mij neergedaald,
neergedaald, weer
weer klommen
klommen tot
tot den
dentrans.
trans.
Die, naast
naast mij
En dieper
dieper in den
den droom
droom ruischte
ruischte ininverrukte
verrukte ooren
ooren
En
De nooit
nooit van
van mij
mij gehoorde
gehoorde en
entoch
tochherkende
herkende stem
stem
Van
God,
belovende
àl
's
levens
toebehooren,
Van God, belovende à1
toebehooren,
Een reizen
reizen in
Zijn rust
rust en
en wederkeer
wederkeer met
met Hem.
Hem.
Een
in Zijn
In vroegen
vroegen dag ontwaakt,
ontwaakt, zefte
zette ik den
den steen
steen ten
ten ende.
ende.
In
Ik zuiverde
zuiverde 't graniet
mijn doornet
doom et gewaad,
gewaad,
graniet met mijn
En
zalfde hem,
hem, ten dank,
dank, met
met olie,
olie, in
inellende,
ellende,
En zalfde
grooter ongeval,
ongeval, mijn
mijn wonden
wonden voet
voetontspaard.
ontspaard.
Voor grooter
En 'k sprak:
Gij mijn
mijn brood
brood gezegend,
gezegend, wis
wis zult
zultmaken,
maken,
sprak : zoo Gij
houdt een
een frisschen
frisschen dronk
dronk gereed,
gereed,
Mijn
dorsten immer
immer houdt
Mijn dorsten
Mijn
naaktheid
schutten
zult
voor
koude
en
hettig
blaken,
Mijn naaktheid schuften zult voor koude en hettig blaken,
Zal ik uu dienen
dienen God,
God, die
dievaders
vaders Heere
Heere heet.
heet.
Zal
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dikwijls rees
rees dededag,
dag,hoe
hoevaak
vaakvoelde
voeldeikikzijn
zijnzwoelte,
zwoelte,
Hoe dikwijls
ik de
de heemen
heemen vond
vond van
van 't't matriaal
matriaal geslacht,
geslacht,
Voor ik
weder zonk
zonk het
het licht,
licht, weer
weerwaaide
waaidede
deavondkoelte,
avondkoelte,
Toen, weder
bij de
de bron
brongeknield,
geknield,mijn
mijnreize
reizeoverdacht.
overdacht.
Ik bij
Daar, langs
langs het
het smalle
smalle pad,
pad, zich
zichkronklend
kronklend naar
naar de
dehuften,
hutten,
Daar,
ooi en
enram
ram omringd,
omringd, een
een lammeke
lammeke in
in der
derarm,
arm,
Van ooi
Kwaamt gij
uw vee
vee den
denavonddrank
avonddrank tetepuften.
putten.
Kwaamt
gij om
om voor uw
Toen kuste
kuste ik uw
uw gewaad
gewaad en
en snikte
snikte in
in uwen
uwenarm.
arm.
Toen
mij geroerd
geroerd uw
uw vaders
vaders woning
woning binnen.
binnen.
Gij leiddet
leiddet mij
Gij
U w ingewand
ingewand ontstak
ontstak zich
zich om
om mijn
mijn ongeval.
ongeval.
Uw
Wat kan
kan ik,
ik, Rahel,
Rahel, dan
danmij
mijdagelijks
dagelijksbezinnen
bezinnen
ik uuminnend
minnend dank,
dank, en
endankend
dankend minnen
minnen zal?
zal?
Hoe ik
vader, die
die mij
mij haat,
haat, zal
zal u
mij nooit
nooit ontrukken.
ontrukken.
ii mij
Uw vader,
Een vader
vader liát
láát de
de vrouw,
vrouw, maar
maar nooit
nooit haar
haar liefste
liefste los,
los,
Een
Op 't komend
komend scheerdersfeest,
scheerdersfeest, God zal
zal 't mij
mij doen gelukken,
Vlucht
met uu en
en't'talalnaar
naarHebrons
Hebronseikenbosch.
eiken bosch.
Vlucht ik met
Dáár,
die diepe
diepe schiuw,
schäuw,ontsluimert
ontsluimertelk
elkverlangen,
verlangen,
in die
Diår, in
Daar,
van 't herdersvolk
vaderlijke goed,
herdersvolk en 't vaderlijke
Daar, vorst van
Geef ik
ik uu immer
immer rust,
rust, die,
die, van
vanmijn
mijnarm
armomvangen,
omvangen,
nu herdenken
herdenken doet.
doet.
U aan
aan den
den diepen
diepen vrêe
vrêe van
van nu

o
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MOZES.
(Van
Nebo het
het beloofde
beloofde land
landoverziende.)
overziende.)
(Van Nebo

Hoe geeft Gij,
ik sterve,
Gij, eer ik
En
tot mijn
mijn oorsprong
oorsprong keer,
keer,
En tot
Mij
meer aan
aan mijn
mijn begeer:
begeer :
Mij meer
Eén oogwenk
heel uw
uw erve.
erve.
oogwenk heel
Ik"
dringend bidden
bidden::
Ik' kloeg, in dringend
Doe mij
mij dóór
Jordaan
cló6r de Jordaan
Met Isrels rijen
gaan,
rijen gaan,
En
strijden in hun
hun midden.
midden.
En strijden
luttel jaren
jaren
Laat
Laat mij
mij nog luttel
Verwonen
hun kring,
kring,
Verwonen in hun
Den wijden
wijden ommering
Der stil
stil gezeten
gezeten scharen.
scharen.
Doch Gij:
Gij : staak 't ijdel smeeken,
Daar
verhoor.
Daar ik u niet verhoor.
Gij gingt den volke voor
In
toren, dwaas
dwaas ontsteken.
ontsteken.
In toren,
En
ter steilste
steilste pale
pale
En nu, ter
Van Kanaans
Kanaans steile
steile grens,
grens,
mij dus
Geeft Gij
Gij mij
wensch :
chIs mijn wensch:
Het land
land ten
ten eenen male.
Dies vouw
vouw ik
ikmijne
mijne handen
handen
En
den leistaf af.
En leg den
Gij,
het leven
leven gaf,
gaf,
Gij, die het
Ontgordel mij
zijn banden.
banden.
mij zijn
en erfdeel,
erfdeel,
Hier, tusschen volk en
Wáár
mijn wensch naar strekk',
Wiår nog mijn
Maak
mij dit hoog
hoog vertrek
vertrek
Maak mij
Tot eenen stillen sterf.
peel.
sterfipeel.
Vervullend
de aardsche bede,
Vervullend de
Hoor
ook der
der ziele
ziele zucht:
Hoor ook
zucht :
Voer me
me als
als met
metarendsvlucht
arendsvlucht
Op naar
naar uw
uw hemelsch eden.
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OKTAAF STEGHERS.
STEGHERS.

steeds
nieuwe
vreugde
zag
Leentjeelk
elkjaar
jaarhet
het schoone
METET
steeds
nieuwe
vreugde
zag
Leentje
M
Zoo medeen immers
de
seizoen
aanbreken. Zoo
seizoen aanbreken.
immers gingen
gingen de
droevig.lange winteravonden
vlucht, waarop
waarop zij,
zij, meest
meest
droevig,lange
winteravonden op
op de vlucht,
alleen midden
midden de
de donkerte
donkerte die
die de
dekeuken
keukenomhing,
omhing, zoo'n
alleen
vreemde gedachten
gedachten kon hebben
hebben aan
aan een
eengeheel
geheelander
ander leven
leven
vreemde
zij hier
hier leidde
leidde en
en welk
welk zij, voelde zij
zij wel,
wel, méér lief
dan
welk zij
dan welk
Dedonkerte
donkerte week,
week, ...
gehad hebben.
hebben. De
zou gehad
. . . de klaarte, het leven
schrik in
de oogen zag zij
zij den winter
winter nade.
zegevierde. .... Met
Met schrik
in de
nade,
zwaar.
ren,
grove, ;zwarte,
ren, een grove,
zwarte, akelige man, met traag.slepende,
traag,slepende, zwaar,
helmende voeten,
die zijn
zijn gang
gang mieken als
ging hij nooit
voeten, die
als ging
geraken. . . Hij
nam iets
iets uit
uit haar
haar leven
leven weg,
weg, iets
iets on,
on.
voorbij geraken...
Hij nam
zij eerst
eerst nog
nogniet
niettetebepalen
bepalen wist;
dat zij
bestemds, dat
wist ; maar
maar het
wee.gevoel
ontwikkelde zich,
zich, en
en 'n
roteling
wee,gevoel groeide
groeide en
en ontwikkelde
'n heele roteling
zij dan,
dan, wanneer
wanneer zij
zij van
van op
op
dof.trieste dagen
doorleefde zij
van dof,trieste
dagen doorleefde
haar kamer,
kamer, het
het gezichtje
gezichtje plat
platgedrukt
gedrukttegen
tegendedekille
killeglasruiten,
glasruiten,
haar
dat
alles kon
kon overzien, waar
voorheen zoo
gulzig en
en be,
be.
dat alles
waar zij
zij voorheen
zoo gulzig
weidde, met
met een
een genot
genot als
alsbaadde
baaddezij
zij in
in
gerig de oogen over
over weidde,
de heerlijkste
heerlijkste genuchten ....
die waren
waren
. . Zij had schatten
schaften bezeten, die
zij nu
nu anderen
anderen te
te
haar
haar ontnomen,
ontnomen, en
en onendig-droef
onendig,droef meende
meende zij
zien
leven van
van .clezelfde
dezelfde pracht,
gekleed gaan
gaan in het
het zelfde
zelfde
zien leven
pracht, gekleed
goud,
dat eens
eens haar
haar geluk
geluk en
en haar
haar leven
leven had
had uitgemaakt
uitgemaakt!!
goud, dat
De winter
winter was
was hare
hare dood,
dood, enendan
dandacht
dachtzij
zij aan
aan de
de stad,
stad,
bouwde die
die ininharen
harengeest
geestop
opnaar
naardedekleine
kleinegeheugenissen
geheugenissen
bouwde
harer jeugd
en de
de vruchten
vruchten harer
harer verbeelding,
verbeelding, en
en schiep
schiep zich
zich
harer
jeugd en
daar midden-in
midden,in een ideaal.leven
een groot
groot en
en blank
blank geluk.
ideaal,leven van
van een
De koude
koude winter.adem
ineens de
de genegenheid,
genegenheid,
winter,adem verkilde
verkilde ook ineens
die
zij zoo
zoo diep
diep en
en innig
innigvoelde
voeldevoor
voorde
delieden
liedenharer
harer omge.
die zij
omge,
ving.
ving. Zij
Zij had
had niets
niets en
en niemand meer
in dat akelig tijdstip,
meer lief in
zij
zij geleek
geleek zelf
zelf eene
droef.bleeke maagd,
maagd, lusteloos zwevend
eene droefibleeke
door een
een klein
kleinreeksje
reeksjelevensdagen
levensdagen die
die haar
haar restten,
door
resften, zonder
1. Fragment
een roman.
roman. «Het
van Commerce».
Commerce».
Fragment uit
uit een
c(Het Huis van
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een traan,
een
traan, zonder
zonder een
een blik
blik voor
voor de
degraven
graven van
vanvrienden
vrienden en
en
magen rond
rond zich,
zich, om
omalleen
alleentetedenken
denkenaan
aanhaar
haar eigen
eigen triest
triest
magen
naar zijn
zijn endje
endje spoedde
bestaan, dat
bestaan,
dat naar
spoedde....
..
Maar dan
kwam de
de Lente,
Lente, en
en de
deZon,
Zon,enendedeBlauwe
BlauweLucht,
Lucht,
Maar
dan kwam
Vogelen...
En
alles
tooverde
blijheid
en
geluk
rond
en
de
en de Vogelen. . .
alles tooverde blijheid en geluk rond
op haar
haar herlevend
herlevend gelaat.
gelaat. Haar
Haar hart
hart
haar en
glimlachjes op
haar
en ook glimlachjes
verruimde,
haar blikken
blikken verteederden, en
in een
een machtig
machtig geen in
ge,
verruimde, haar
zij thans
thans alles:
hare
voel van
van liefde
liefdeomvatte
omvatte zij
voel
alles : hare
hare bekenden, hare
woonst, het
het land.
land ....
woonst,
...
Het land
landI1 ...
waren niet
nietdie
dieakkers
akkersmet
met wiegend
wiegend koorn,
. . . Dat waren
noch de
de boekweitvelden,
de vlasstukken, waar zij de
noch
noch de
boekweitvelden, noch
boeren in
in de
deherberg
herberg met
met zoo'n innige vereering en
als met
met
boeren
en als
devotie hoorde
hoorde over
over spreken.
spreken. Het
Hetland
landwas
wasvoor
voorhaar
haaralles
alles
devotie
zij uit
uithet
hetraam
raam
waar haar
haar oog overheen
overheen scheerde,
scheerde, wanneer
wanneer zij
waar
keek:: velden, weiden, bosschen. Dat was
was hire
háre liefde
liefde voor
voor het
het
keek
land, heel
heel verschillend
verschillend van
van de
de devote
devote vereering der
boeren.
land,
der boeren.
hun eenige
Zij
toch zagen
zagen er
erniets
nietsdan
dandedekansen
kansen van
van om
om hun
Zij toch
goudstukken
brengen, de
destoffelijke
stoffelijke weerde,
weerde, het
het mate,
mategoudstukken op tetebrengen,
Zij echter
echter liefde
liefde alleen
alleen die
dieweelderige
weelderigeakkers
akkers
voordeel. Zij
riëele voordeel.
hun streel
end groen
groen en
heerlijk vertoog,
vertoog, -— die dichte
dichte
om hun
om
streelend
en heerlijk
hun veel
veel hars,
hars- en
en wierookgeuren,
wierookgeuren, die helle
helle zon
zon
om hun
bosschen om
vrijelijk omwentelen in het blauwe
blauwe geluchte, ....
rijk en vrijelijk
..
om heur rijk
Thans meer
meer dan
danooit
ooitwas
wasde
deLente
Lentehaar
haar welkom. De voorbije
dubbeldroef
droefenenhatelijk
hatelijk geweest,
geweest, nu,
nu,
winter
was haar
haar ook
ook dubbel
winter was
om het
het sterven
sterven van
van «moeder»...
de zonne was
blij~
om
«moederz. . Doch
Doch de
was blij,
geestig haar
haar raam
raam komen
komen inkijken
inkijken en had
had met
met gulden
gulden gloed
gloed
geestig
haar kamer
kamer doortinteld.
Meteen was de
de rouwsluier van haar
haar
haar
doortinteld. Meteen
bestaan genomen
schreed zij
zij voort in
in e en
roes van
van nieuw
nieuw
en roes
bestaan
genomen en
en schreed
geluk en heropgewekte levenslust.
haar met duizend
duizend
Zij
moest naar
naar buiten.
buiten. De velden wenkten haar
Zij moest
groen-fluweelen
oogen die zacht-zijig
neereblikten in haar
haar hart,
hart,
zacht,zijig neereblikten
groen,fluweelen oogen
beurden verwachtingsvol
verwachtingsvol de nietige kopjes
de landbloemekens beurden
tot
haar bij
bij iederen
verschen morgenstond
bij de
de
morgenstond en
en negen
negen bij
iederen verschen
tot haar
zwart~aanvendelende avondschemering
neer;; de
zwart,aanvendelende
avondschemering ontmoedigd neer
bosschen weerklonken
de helle
roepstemmen die haar
haar
helle roepstemmen
weerklonken van
van de
..
gast, tot
tot speelgenoote op
het donzige
donzige mos.
mos ...
op het
noodden
noodden tot
tot gast,
En
zij ondernam
ondernam menigmaal,
menigmaal, steeds
steeds alleen,
alleen, lange
lange wandelinwandelin,
En zij
gen door
door dedeverkwikkende
verkwikkende natuur,
natuur, waar
waar de
de jonge
jonge Lente
Lente als
als
gen
een
weelderige Zee
deugdelijk in te
te tooveren zat.
een weelderige
Zee deugdelijk
noeste zwoegen
zwoegen der
der boeren
boeren op
op het
het veld,
veld, met
met
zag het noeste
En 'zij zag
krachten werkend
werkend aan
aan het
het omspitten,
omspitten, ploegen
ploegen en
endelven
delven
volle krachten
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der
aarde, die
die zij
zij daarna
daarna het zaad
zaad in
in den
den schoot
schoot wierpen
wierpen en
en
der aarde,
het
er in
in begroeven,
begroeven, om
om in
instilte
stilteeneneenzaamheid
eenzaamheid het
hetwonder
wonder
het er
der vruchtbaarheid
vruchtbaarheid te
laten voltrekken.
voltrekken. Maar
Maarniets
nietsdeerde
deerde
der
te laten
hun slaven
slaven en
en wroeten;
lach van genoegen
die lieden
lieden om
om hun
een lach
wroeten ; een
die
zweefde
over 't bruine gezicht,
hoopvolle vreugde
vreugde glom
glom
gezicht, en hoopvolle
zweefde hun over
uit de
de vele
vele groeven
groeven en
enrimpels.
rimpels.
was het
het al
al blijheid
blijheid en
en geluk
geluk met
met de
de nieuwe
nieuwe lente II
Zoo was
LJ

Leentje was
eindelijk weer
weer eens
eens het
het huis
huis uit
uit te
Leentje
was opgetogen,
opgetogen, eindelijk
en den
zij nu
nu in
in den
den kuisch en
den
kunnen. Dagen
Dagen lang
lang hadden
hadden zij
kunnen.
«krot»
de gewoonte
gewoonte dat
dat met
met Paschen
Paschen de
de
((krot» gezeten,
gezeten, want
want het
het is de
onderste.boven gereinigd worden:
woningen t't' onderste,boven
worden : de muren witten
of herbehangen, de
deuren en
en vensters
vensters een
een nieuw
nieuw laagje
laagje verf
verf
de deuren
opdat alles
alles als
als met
met een
een breed.open
blije
geven, opdat
geven,
breed,open gelaat
gelaat van blije
feeststemming
den grooten dag,
den grootsten van
het jaar,
jaar,
feeststemming den
dag, den
van het
ontvange. Ook
depersonen
personen zelve
zelve denken aan
opschik;;
Ook de
aan hun opschik
oude zomerkleed
eren na,
met Paschen
Paschen hun
hun
men
ziet de
de oude
men ziet
zomerkleederen
na, die met
eerste
verschijning wagen,
wagen, of
of doet
doet zich
zich voor
voorde
degelegenheid
gelegenheid
eerste verschijning
hun «paaschbeste»!
een nieuw
nieuw kostuum
kostuum vervaardigen:
een
vervaardigen : op
op hun
<<paaschbeste»
Paschen móet een zomer.dag
zijn;; dien Hoogdag beeldt
want Paschen
zomer,dag zijn
met een
een verblindend
verblindend goud van
van jeugdig
jeugdig
men zich
zich alleen
alleen voor met
men
zonnelicht. Het
Het andere
andere brengt
brengt bittere ontstemming
en droeve
droeve
zonnelicht.
ontstemming en
hebben de
de huishoudsters
huishoudsters de
de dagen
dagen
misrekening mee...
mee. . . Zoo hebben
rond
Paschen ruim
ruim hun
handen vol.
vol.
rond Paschen
hun handen
Met
behulp der
der oude
oude Liete had
Leentje daar
daar algauw orde
Met behulp
had Leentje
in geschaft,
geschaft, wij1
wijl de «jongens»,
en Lowie, het witten
witten
ajongens», Bruun
Bruun en
van stalling
stalling en
en schuur
schuuren
envoorgevel,
voorgevel,alsook
alsookhet
hetverven
verven van
van
van
het houtwerk,
houtwerk, op
op zich
zich namen.
namen.
het
Commerce» tegen de
Alles was
was gereed
gereed in
in het
het «Huis
Alles
0:Huis van
van Commerce»
dag;; nu
kon zij
zij gerust
gerust weer
weer een
een
komst
van den
den grooten
komst van
grooten dag
nu kon
vrij luchtje
luchtje gaan
gaan scheppen.
scheppen.
vrij
wisten welken
welken lust
lust zij
zij daarin
daarin vond,
vond,
De «jongens», die
die wisten
horften
hortten er
haar dan
veeleer in
in aan,
aan, dan
dan om
om die
die uithuizig.
er haar
dan ook veeleer
uithuizig,
heid te pruilen
pruilen....
..
den noen
noen eerst
eerst ging
zij. Zij
Zij zou
dorp rond,
rond.
Na den
ging zij.
iou langs
langs het dorp
gaan, met
met de
gelegenheid eens
eens haar
haar hoofd
hoofd in
in de
de kerk
kerk steken
steken
gaan,
de gelegenheid
om
bidden vóór
het
om een
een Onze.Vader
Onze,Vader te bidden
vs5s5r het Hoveken;
Hoveken ; want
want het
was
heden Witte.Donderdag.
was heden
Witte,Donderdag.
Niets zoo
zoo weemoedigs
weemoedigs dan
dan de
de laatste
laatste dagen
dagen der
der Goede
Goede
Niets
Week
op den
den buiten.
buiten. DeDe
stilte,
andersover
overplein
plein en
en
Week op
stilte,
diedie
anders
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wegen
drukt, schijnt
schijnt nog
nogverdubbeld
verdubbeld door
doorhet
hetzwijgen
zwijgen der
der
wegen drukt,
tottijd
tijd eenige levendige
kerkklokken,
die anders
kerkklokken, die
anders nog van
van tijd
tijd tot
klanken die
die vrede.lucht
klanken
vrede,lucht laten door.zinderen.
door,zinderen. Alles
Al les schijnt
thans ingetogen,
ingetogen, in
in diepe
diepeontroering
ontroering om
om het
het groote Drama
thans
opGolgotha
Golgotha
dat over
over zoo
vele eeuwen
die dagen
dagen rond
rond en
en op
eeuwen op
op die
dat
zoovele
werd afgehaspeld,
afgehaspeld, en wiens
wiens geheugenis
geheugenisnog
nogimmer
immerhet
het diepste
werd
medelijden
Man der
der Smarte,
Smarte, den
den rechtveerdi.
medelijden wekt
wekt voor
voor den Man
rechtveerdi,
gen en
en onschuldigen
onschuldigen Martelaar,
Martelaar, wier
wier groote ziel
overliep van
van
ziel overliep
onendige goedheid
wiens zwakheid
zwakheid en
en onderwerping
onderwerping nog
nog
goedheid en wiens
beter tegen
tegen het
het vloek
bare egoïsme
egoïsme en
de helsche wreedheid
vloekbare
en de
beter
zijner beulen afsteken!
zijner
afsteken I ...
...
Het «Hoveken»
stelling, vijf,
vijf, zes
zes trap,
trap.
cd-loveken» was eene gewone
gewone stelling,
treden hoog
hoog met
met een
eenaltaar
altaar en
entabernakel,
tabernakel, die
die denken
denken deden
deden
treden
aan eene inderhaast,opgeslagen
inderhaast.opgeslagen veldkapel.
veldkapel. Rondom
had men
men
Rondom had
eenige palmboompjes
allerlei bloemen
bloemen geschikt,
geschikt, die
die men
men
palmboompjes en
en allerlei
uit de
de pastorij
pastorij en
en van
van gewillige
gewillige geloovigen voor een
een tijdje
tijdje
uit
Het tabernakel
tabernakel stond
open en
en de
de
hierheen had
gebracht. Het
hierheen
had gebracht.
stond open
gulden
monstrans ter
aanbidding uitgesteld,
uitgesteld, midden
midden een
een
gulden monstrans
ter aanbidding
schatering
van talrijke
talrijke keersen.
schatering van
Leent
je onderging
een geweldigen
geweldigen indruk
indruk in
in die
die eenvoudige
eenvoudige
Leentje
onderging een
dorpskerk, die
zoo heel
heel afstak
afstak bij
bij het
het licht
lichten
enhet
hetleven
levendaar
daar
die zoo
instille
stilledroefenis
droefenis hing
hing eene kleine donkerte
donkerte
buiten!! . .... Als
buiten
Als in
rond de
de tempel.kuip,
licht dat
dat door
door de
degekleurde
gekleurde
rond
door het licht
tempel,kuip, door
ramen werd
weerhouden en
en geteemsd. De purperen
purperen sluiers,
sluiers,
ramen
werd weerhouden
de kruisbeelden
kruisbeeldenomhulden,
omhulden,leken
lekeninindie
diesomberheid
somberheidzwarte
zwarte
die de
den schijn
schijnder
derflakkerende
flakkerende
rouwfloersen. .... En stille...
stille. . . In
In den
keersen, vé•ór
vóór het «Hoveken»,
gemantelde scha.
keersen,
«Floveken», zaten eenige gemantelde
scha,
duwen van
van devote
devote vrouwen,
vrouwen, die
die geruchteloos
grooten
duwen
geruchteloos hun grooten
en dan
dan den
den
rozenkrans afbeierden. Men
hoorde nog
Men hoorde
nog nu
nu en
slèepgang van
oude lieden,
lieden, die
die in
in de
de zijbeuken den kruisweg
van oude
gingen;; alle
geruchtjes, hoe
hoe klein
klein ook,
ook,het
hetverschuiven
verschuiven van
van
alle geruchtjes,
gingen
voeten,
een koud,
koud, droog
droogkuchje,
kuchje,het
hetoptrekken
optrekkenvan
vaneen
eensnuif,
snuif,
voeten, een
klonk
wijd als een
een herrie
herrie in
in die
die kerkstilte ....
klonk wijd
..
Leentje kon
niet lang
lang blijven
blijven;; zij
zich week
week wor.
Leentje
kon er niet
zij voelde zich
wor,
den en
en vreesde
vreesde er.door
gelukkige stemming
stemming voor het
het
den
er,door hare
hare gelukkige
overige
dag te schenden.
schenden. Zij
Zij ging
gingras
ras heen ....
overige van
van den
den dag
..
Buiten trof haar
haar dan
dan weer
weer het
het helle
helle licht
licht en de
de open
open dag
dag
Buiten
die weldra
weldra het
het trieste
trieste lijdens.zicht
kerk uit
uit haren
haren geest
geest
der kerk
die
lijdens,zicht der
verdreven
verdreven....
..
Zij
lachte stil
stil om
omdedeuitgelatenheid
uitgelatenheidder
derscholieren,
scholieren,die
dieallen
allen
Zij lachte
eerbied
het plechtige
plechtige van
van het
hettijdstip
tijdstipvergaten
vergaten om alleen
eerbied voor het
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te
denken aan
aan het
hetgenotvolle
genotvolle dat
dat hen
hen zelven
zelven trof
trof door
door een
een
te denken
paar
verlof. En
Enluid
luidlieten
lietenhun
hunjeugdige
jeugdigekelen
kelen over
over
paar weken
weken verlof.
het groen,begrasde
dorpplein,
wijl zij
zij hun
hun boeken
plein, wijl
boeken en
en school,
school.
het
groen.begrasde dorp
gerief,
stevig tusschen
tusschen koorden
koorden gebonden,
gebonden, boven
boven het
het hoofd
hoofd
gerief, stevig
zwierden, het
het oude,
:
klinken:
zwierden,
oude, gekke
gekke deuntje
deuntje klinken

<et IsIs Vakanse
«'t
«Emerance
«En
petit, quater~vijn
«En petit,
quaterMjn .. . .»
Door
de open
openportaaldeur
portaaldeurvan
vaneen
eenherberg
herbergjoelden
joeldenhaar
haar
Door de
ook de
de dronken,razige
dronken.razigestemmen
stemmenvan
vanin
in verlof
verlofgekomen
gekomen soldaten
soldaten
tegen, wij1
zij zwaar,helmend
tegen,
wijl zij
zwaar.helmend op den
den vloer
vloerrondsprongen.
rondsprongen.
««.. .. .. .. Terwijl
arme schachten
schachten
Terwijl die arme
«Aan 't'tpatater;jassen
patater~jassen zijn
zijn....
..
«Vergeten wij
toch niet
niet
wij toch
«Onze droevige da~a~gen.
dva,gen,
«En
roepen wij
wij allen
allen gelijk:
«En roepen
gelijk :
«Vivan de liberteit 1I

En in
En
in de
deverte
verteschalde
schaldehaar
haarnog
nogeens
eensden
denroep
roep van
van een
een
hunner achterna,
achterna, die
dieals
alsinincommando
commandotegen
tegenzijne
zijnemakkers
makkersriep
riep:
:
La dasse
numérotez-vous 1
classe numérotez,vous

Langs kronkelende
kronkelende wegeltjes
wegeltjes liep
liep zij
zijhet
hetvolle
volleveld
veldin,
in, buiten
buiten
Langs
den
den kring
kring der
der huizen.
huizen. Zij
Zijwou
wouzich
zicheen
eenpoos
poosvermeien
vermeien in
in
datover
over
lange
akkerstukkenhaar
haar tegen,
tegen.
het groote
groote bosch,
bosch, dat
het
lange
akkerstukken
zich dicht
dicht bij
bij de
debreede
breedebaan
baan op
op 't don.
donkerde ....
donkerde.
. . . Zij
Zij liet
liet zich
don,
zige mos
mos nederzakken.
nederzakken.
haar was
was het
heteen
eenverrukkelijke
verrukkelijkerijkdom
rijkdomvan
vanalalnieuwe,
nieuwe,
Rond haar
Algroen,
groen,alalgroen,
groen,maar
maarzoo
zooooge,streelend
ooge.streelend
versche tinten.
versche
tinten. Al
in
in zijn
zijn verscheidenheid
verscheidenheid:: het
het donkere
donkere fluweel
fluweel der
der koepeling
van
de
van de dooreen,werrelende
dooreen.werrelende sparrekruinen
sparrekruinen boven haar
haar hoofd,
hoofd,
met
met de
de uitbleekende boften
botten als
als zoo
zoo vele
vele hoog,lekkende
hoog. lekkende keers,
keers.
lichtjes
lange kandelaar,armen
kandelaar.armen;; de diep,goudene
diep.goudene weelde
lichtjes op lange
van
den boschrand
bosch rand;; en aldoor
aldoor de
de stammen
stammen
van de
de eikenkronen,
eikenkronen, op den
heen,
heen, het
het gestadige
gestadige beweeg
beweeg der
der golven,groene
golven.groene stukken schiet,
schiet$
rogge. .... En beneen,
beneen, het donkere
donkere mos,
mos, en
enhet
hetgrijze
grijzegras,
gras,hier
hier
versomberend
versomberend in schaduw,
schaduw, daar
daar hooge op,glanzend
op#glanzend onder
onder de
de
breede
bosch binnen,zeefden
binnen.zeefden met
met
breede vegen zonnelicht,
zonnelicht, die 't'tbosch
heldere macht
macht gelijk
gelijk langs
langshonderde
honderdebreed,opengezefte
breed. opengezettever,
ver.
heldere
wachtings,gretige
..
wachtings.gretige ramen.
ramen ...
boschkruid bloeide
bloeidegeurig
geurigininzijn
zijnverstreuvelde
verstreuveldeperken.
perken.
Het boschkruid
De dennenstammen
dennenstammen kraakten
kraakten droog
droog en
en kort,
kort,als
alspijn,gilletjes
pijn.gilletjes
De
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van
wrongen
weerden
meerderen
van de
detakken
takkendie
diezich
zich
wrongenenen
weerdentottot
meerderen
groeI ...
groei.
..
sprak van
vaneen
eennieuw
nieuwleven,
leven,van
vanherwording
herwording tot
toteen
een
Alles sprak
versch geluk.
geluk.
drogebladeren
bladerendie
diezijzijhoorde
hoordeonder,hoop
onder~hoopverruttelen
verruttelen
De droge
het wind,adempje,
wind~adempje, —
- de
deeensch,gapende
eensch~gapendemondingen
mondingender
der
door het
konijnpijpen, —
- de
deopengespitte
opengespittekuilen
kuilender
derfretjachten,
fretjachten,
verlaten konijnpijpen,
die ongedolven
dat alles
alles sprak
sprak nog
nog wel
wel
ongedolven kindergraven
kindergraven leken,
leken, dat
Maarde
de
van barre
barre wintergeweerte
wintergeweerte en droeve
droeve doodschheid.
doodschheid. Maar
van
ge~
dagen van
van den
den akeligen
akeligen rouw
rouw waren
waren om, de
denare
nare zwarte
zwarte ge,
dagen
werden afgeworpen
afgeworpen en
en met
met stillen
stillen overgang doste Natuur
Natuur
waden werden
zich
. . . Geen
zich in
in haar
haarhel,kleurig
hel~kleurig feestgewaad
feestgewaad...
Geentreuren
treurenmeer,
meer,
geen hoogtij
hoogtij meer
meervoor
voorenkelen,
enkelen,maar
maareen
eenalgemeene
algemeene disch,
disch.
geen
fe~tijne genood,
genood, aan
aan
tafel opgericht
opgericht en
enelkendeen
elkendeen ten
ten zoeten
zoetenfestijne
tafel
Lieven...
Geheeldwas
wasde
dewonde,
wonde,die
die
Maal van
van Leven
Leven en
en Lieven.
het Maal
.. Geheeld
een lente
lente joelde
joelde uit
uit
't vergaan
vergaan van
van vroeger
vroeger schoonheid
schoonheid sloeg;
sloeg ; een
geurende
geurende kruid,
kruid, en
en bloeiende
bloeiende bloemen,
bloemen, en
enzingende
zingende vogelkelen.
vogelkelen.
hooge beuken,
beuken, op
opden
denzoom
zoom
van
den
landweg,waren
waren
De hooge
van
den
landweg,
gesnoeid, gekapt
gekapt en
engekorven,
gekorven,schreiden
schreiden droef
droefom
omhun
hunvet.,
ver.
gesnoeid,
zearm
arm en
enbloot
blootstonden
stonden;
maarthans
thansdruilde
druilde
minking toen
toen ze
minking
; maar
niet langer
langer weemoed
weemoed uit
uit hun
hun levens,volle
levens-volle wuivende
wuivendekruin,
kruin,en
en
niet
het don,
don.
de
witte wondplekken,
wondplekken, die
snoeiing hun
de wifte
die de
de snoeiing
hun liet
liet op het
ker~groene van
hun stam,
stam, leken
lekenthans
thansveeleer
veeleerblij,lichtende
blij.lichtende
ker,groene
van hun
lachjes het
nieuwe Leven
Leven ter
ter eere.
eere...
lachjes
het nieuwe
..
Leent
je voelde
zich rijk
rijk en
en vorstin
vorstin op
ophaar
haarzate
zatevan
vanmos
mos;
Leentje
voelde zich
;
zij
lag thans
thans lang
lang uit,gestrekt
uit~gestrekt op
zachte gras.
Haar een,
een,
zij lag
op het
het zachte
gras. Haar
haar anders
anders heimelijk
heimelijk wel
wel eens
eens
voudig
boerenkleedje, dat
voudig boerenkleedje,
dat haar
tegenstak,
haar het
het kostelijkste
kostelijkste gewaad,
gewaad, gedopt
gedopt en
en ge,
ge~
tegenstak, leek
leek haar
kleurd
den hoogen
hoogen gloed
gloedder
derzonne,
zonne,het
hetgewaad
gewaadvan
van Geluk
Geluk
kleurd in
in den
en
Blijheid. En
Endoor
doordedefroezeling
froezelingder
derdennenkruinen
dennenkruinenheen
heen zag
zag
en Blijheid.
zij
zuiver~blauwe lucht,
lucht, en
en 't'tleek
leekhet
hetheerlijkste
heerlijkstekantwerk
kantwerk
zij de zuiver,blauwe
een lazuren
lazuren fond.
fond ...
gewrocht
gewrocht op een
..
kwam een mos,bij
Dommel~gonzend
mos~bij een
eenwijle
wijlelangs
langshaar
haar
Dommel,gonzend kwam
ooren
zoemen; ; een
linksch gebaar
gebaar joeg
joeg ze
ze verre
verre weg
weg met
met
ooren zoemen
een linksch
...
Een
vlinder,
vroeg
ontpopt,
heerlijk
schichtige
zwenkingen
schichtige zwenkingen. . . Een vlinder, vroeg ontpopt, heerlijk
pijlige gras
gras;; hij
hij
als
losgewrochte bloem,
bloem, fladderde
fladderde over
over't'tpijlige
als een losgewrochte
op de
dekleine
kleinebelletjes
belletjesder
derbloeisel,bloemen
bloeisel~bloemenvan
van
zette
zich neer
neer op
zefte zich
een
bermstruik, vloog
aanstonds als
als ontgoocheld
ontgoocheld en
en teleurge,
teleurgeeen bermstruik,
vloog aanstonds
voort...
Een wijle
wijle had
hadhet
hetmeisje
meisjeeen
eenheftig
heftigbegeren
begeren
steld
steld voort.
. . Een
teer~gele vleugel,gewaad,
vleugel-gewaad, met
met een
eenbreeden
breed enzwart,
zwart~
naar
naar dat
dat teer,gele
floersen
zoom.
Maar
't
bedacht
haar
eigen
levensgenot,
haar
bedacht
haar
eigen
levensgenot,
haar
floersen zoom. Maar
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eigen
geern-volle baden
baden inindedeboftige
bottige
heerlijkheidder
derNatuur,
Natuur,
eigen geern,volle
heerlijkheid
op't'tsmoezelig
smoezeliggers.
gers.
en
bleef rustig
rustig liggen
liggen door,soezen,
door-soezen, op
en bleef
ot een
een klotsige
klotsigetrappeling
trappeling van
vanvele
velepooten
pootenhaar
haarverschrikt
verschrikt
T
Tot
oprijzen.... . Het
Het was
was eene
eene kudde
kuddebokken
bokkenen
engeiten,
geiten, een
een
deed
deed oprijzen.
door een
eenjong,
jong,veertienjarig
veertienjarigmeisje
meisjeter
tergrazing
grazing
tiental, die
die door
tiental,
werden
gedreven.
werden gedreven.
-— Juto,
Blesse ...
Aree, Lowie
Lowie. ...
hier!1 ....
..
Juto, Blesse.
. . Aree,
. . Pluto, bier
Haar klein,
klein, jeugdig
jeugdig stemmetje
stemmetje schril,klankte
schril-klankte in
in den
den een,
eenHaar
zamen landweg.
zamen
landweg.
Zoo'n lange,
lange maanden
maanden hadden
hadden de dieren
dieren om
om de
de ruwe
ruwe
lange, lange
wintertij in
het enge,
enge,vunzige
vunzigehok
hokopgesloten
opgeslotengezeten,
gezeten,waar
waar
wintertij
in het
het meisje
het
meisje hen
hen tweemaal
tweemaal daags
daags voederen
voederen ging.
ging. Thans
Thans was
was
de Lente
Lente gekomen,
gekomen, en
en meisje
meisje en
endieren
dierenmochten
mochtennaar
naarbuiten.
buiten.
had zij
zij hen
hen met
metblijde
blijdekreetjes
kreetjes losgemaakt
losgemaakt en
en
Van middag
middag had
Van
uit
de nauwe
nauwe staldeur
staldeur gedreven.
gedreven. De
Dedieren
dierenzompelden
zompelden door
door
uit de
het
drassige van
messing '1 het
hetvoorhofje
voorhofje over,
over,den
denland,
landhet drassige
van den messing
naar 't bosch.
weg op.
op. .... naar
Zij
buitelden als
als verjongd
verjongd en
enhér,krachtig
hér-krachtig over
over de
dedurre
durre
Zij buitelden
door de
deingereden
ingeredenwagenslagen,
wagenslagen,langs
langsdedehardgetrapte
hardgetrapte
baan, door
baan,
Hetschrale,
schrale, spichtige
spichtigegras,
gras,dat
datkleintjes
kleintjesoppijlde
oppijlde
greinpaadjes.
greinpaadjes. Het
op den
den weg,
weg,met
methet
hetgoud,knoppige
goud-knoppigevan
vaneenige
eenigeboterbloemjes,
boterbloemjes,
hungulzige,
gulzige,
verlokte telkens
dieren. Maar
Maar nog
nog gerde
gerde hun
verlokte
telkens de
de dieren.
of't'tmeisje
meisjekreet,hitste
kreet-hitste hen
henvoort
voort:
begerige muil
niet open,
open, of
begerige
muil niet
:
-— Aree, Pluto
Miete ...
Ga-je Bert?
Bert?. ....
Pluto....
. . Ju
Ju Miete
. . . Ga,je
moesten verder
verderwaar
waardededonkere
donkeregroezeling
groezelingsomberde
somberde
Ze moesten
van
het diepe
diepe woud.
woud. Leentje
Leentje zag
zag de
de dieren
dieren wild
wild een
eenjeugdig
jeugdig
van het
sparreboschje
met vratig,grage
vratig-grage muil
muil langs,
langssparreboschje binnenwippen
binnenwippen en met
heen
de teere
teere stammen
stammen gaan.
gaan. Toen
T oenkwam
kwamiets
ietsdriftigs,
driftigs,iets
iets
heen de
gejaagds in
in 's meisjes
hen van
van die
die schenderij
schenderij te
te
gejaagds
meisjes doening
doening om
om hen
immers had
had vader
vaderhaar
haar bizonder
bizon der opgelegd,
opgelegd,
verwijderen:
verwijderen : dát
dit immers
dat
zij de
dejonge
jonge
sparrekensniet
nietmochten
mochtenpellen.
pellen....
dat zij
sparrekens
. . . 't Kon
een
gansche boel
boel onhebbelijkheden
onhebbelijkheden medebrengen
medebrengen met
met de
de
een gansche
....
eigenaars
eigenaars....
doornachtige twijgjes
twijgjes haakten
haakten ininhaar
haarschamel
schamelkleedje
kleedje;
De doornachtige
;
zij
voor haar
haar lijfje
lijfje weg,
weg, dreigden
dreigden in
inhun
hunherplooien
herplooien in
in
zij bogen voor
haar gezicht
te zweepen
zweep en en
en tetestriemen.
striemen. 't
haar
gezicht te
't Nijdigde nog meer
zij onge,
ongehaar bitsheid
bitsheid op, en
enmet
meteen
eenmispelaren
mispelaren tak
tak sloeg
sloeg zij
haar
datzezeopgejaagd,
opgejaagd,met
metwip,sprongen
wip-sprongen
nadig op de
de geiten
geiten neer,
neer, dat
nadig
boschje uit,ijlden.
uit-ijlden.
het boschje
-— Ksss.
Ksss...
Ksss ...
. . Ksss.
..
I.
1. Mesthoop.
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LENTE.

In het
het hooge
hooge dennenwoud
dennenwoud joeg
joeg 't'tmeisje
meisje de
de dieren
dieren nu
nu zelf
zelf
In
binnen
..
binnen en liet
liet ze
zenu
nuvrijelijk
vrijelijkbetijen.
betijen ...
nek.gebogen, met
met
In 'n hoopje gedrumd, graasden
graasden de geiten, nek,gebogen,
gewillige tanden
tanden het
het droge
droge boschgras
boschgras af,
af,met
mettelkens
telkenshet
hetklein
klein
gewillige
gerucht van
hun afschaarden,
afschaarden, het
het malende
malende kauwen
kauwen en
en het
het
gerucht
van hun
klokkende slikken.
. . Traag
slikken ...
Traagverkropen
verkropen hun
hun winter,magere
winter-magere lijven
lijven
in den
den bonten
bonten klomp
klompvan
vanhun
hungrijze,
grijze,zwarte
zwarteenenmuize-grauwe
muize-grauwe
vachten ...
vachten.
..
Een
heele spanne
spanne tijds
tijds keek
keek Leentje
Leentje nu
nudie
diegrazende
grazende kudde
kudde
Een heele
na,
en het
hetmeisje,
meisje,dat
datneerstig
neerstig op
opden
denwoudzoom
woudzoomtetebreien
breien
na, en
zat.
..
Eindelijk
stond
zij
op,
met
een
zucht;
zij
schudde
haar
zat. . . Eindelijk
zij op, met een zucht ; zij schudde haar
pover kleedje
kleedje in
in dedeplooitjes,
plooitjes,schudde
schuddemedeen
medeenhet
hetgeheele
geheele
pover
genot van
van haar
haar zoete
zoete siësta
siësta van
van zich.
zich. Zij
Zij nam
nam nog
nogeen
eendroog
droog
genot
sparrenaaldje
mond, dat
datzij,
zij,alalhuiswaarts
huiswaartskuierend
kuierend
sparrenaaldjeinin den
den mond,
langs de
de binnenwegels,
binnenwegels, kauwde
kauwde tot
deeg. En
Enhet
hetleek
leekhaar
haar
langs
tot deeg.
nu
of zij,
zij, in
indat
datleempje,
leempje, de
deheele
heeleweelde
weeldeenenden
denvollen
vollengeur
geur
nu of
met zich
zich had
hadmeegenomen.
meegenomen...
van 't't woud met
van
..

EEN GEUR
GEUR VAN VOCHTIG
VOCHTIG GRAS....
GRAS ....
EEN
JULES SCHORMANN.
JULES

Een geur
geur van
van vochtig
vochtig gras
gras en
envan
vanseringen
seringen
Een
Gaat in
in mijn
mijn kamer
kamer dringen
dringen
Gaat
bij 't hooge raam
raam en
hoor
en hoor
Waar 'k zit bij
Naar regenslag, die ruischt aldoor
een onverbreekb're stroom
Gelijk een
Op d'ouden lindeboom.
En de
de verveling
verveling van
van de
de grijze
grijze dagen
dagen
En
Hoor 'k in den
den regen
regen klagen,
klagen,
pletst met
met monotoon
monotoon geluid
geluid
Die pletst
Op
weg en
en heg
heg en
en dak
dak en
en ruit
ruit
Op weg
En
maakt
van
donkere
aarde
en gras
gras
En maakt van donkere aarde en
Een
slibberig moeras.
moeras.
Een slibberig
Maar
zoo menigmaal
menigmaal bij
bij 't raam gezeten
Maar toch,
toch, zoo
Heb
ik het
het leed
leed vergeten
vergeten
Heb ik
Om 't wild verlangen
verlangen mijner
mijner ziel,
ziel,
Terwijl
regen klett'rend
viel
kleft'rend viel
Terwijl de regen
En
vond ik in
in den
den triesten
triesten dag
dag
En vond
Der
Schoonheid stillen
stillen lach.
lach.
Der Schoonheid

oo0
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EEDSopopdede
lagere
school
maaktenwij
wijkennis
kennis met
met het
het
REEDS
lagere
school
maakten
R
wijhet
hetwoord
woordniet
niet—
der legitimiteit
legitimiteit—- alalkenden
kendenwij
beginsel der
en wel
wel ininden
denvorm
vorm
N ederlandschegraven,
graven,die
dievoort,
voort.
en
vanvan
Nederlandsche
durend de
de regeerirg
regeeri1"gdeden
deden4covergaany
«overgaan» inineen
eenander
anderstamhuis.
staItlhuÏs.
durend
alle onderwijzers
onderwijzers gaven
gaven zich
zich moeite
moeiteom
omdedebeteekenis
beteekenis
Niet alle
wij leerden
leerden goedig
goedig
van dien
dien aovergang»
«overgang» duidelijk
duidelijk tetemaken
maken;; wij
van
die dingen
dingen van
van buiten,
buiten, al
al was
was de
dezaak
zaak niet
niethelder.
helder.
die
Eerst later
later zagen
zagen wij
wij ininhoe
hoelegitimiteit
legitimiteitmedebracht
medebracht dat
datinin
Eerst
het begin
begin der
der 18e
18e eeuw
eeuwdedeFriso's
Friso'sininHolland
Hollandoptraden,
optraden,
het
waarom in
Engeland de
de Stuarts
Stuarts volgden
volgden op
op de
deTudors,
T udors, de
de
waarom
in Engeland
Hannovers op de
de Stuarts.
Stuarts.
Hannovers
overal en
enaltijd
altijdhad
hadde
devervanging
vervangingvan
vaneen
eenuitgestorven
uitgestorven
Niet overal
vorstengeslacht
met de
deregelmaat
regelmaat en
enbeginselvastheid,
beginsdvastheid,
vorstengeslacht plaats
plaats met
die evengenoemde
evengenoemdevoorbeelden
voorbeeldenkenmerkten
kenmerkten;
waar de
dewettelijke
wettelijke
; waar
beginselen der
der opvolging
opvolgingniet
nietonwrikbaar
onwrikbaarvaststonden,
vaststonden, werd
werd
beginselen
veelal het
het uitsterven
uitsterven der
rechte lijn
de aanvang
aanvang van
van een
een
veelal
der rechte
lijn de
tijdperk
van anarchie,
anarchie, geweldenarij, binnen,
binnen' en
enbuitenlandschen
buitenlandschen
tijdperk van
strijd,
den staat
staat tot
tot ininzijne
zijnediepste
diepstegrondslagen
grondslagenschokten.
schokten.
strijd, die
die den
Een
dergelijke periode
periode wordt
wordt hieronder
hieronder geschetst.
geschetst.
Een dergelijke
Op een
een winteravond
winteravond van
van 1584
1584 trad
trad lwan
Iwan IV
IV Wassiliwitch,
Wassiliwitch,
Czar
van
Rusland,
bijgenaamd
de
Verschrikkelijke,
op een
een
Czar van Rusland, bijgenaamd de Verschrikkelijke, op
der
platte daken
daken van het
het Kremlin
Kremlin naar
naar buiten,
buiten, en
en richtte
richtte den
den
der plafte
blik
op eene
eenekomeet
komeetmet
metkruisvormigen
kruisvormigenstaart,
staart, die
dietusschen
tusschen
blik op
twee
tempelkoepels van
Moskau zichtbaar
zichtbaar was.
Na lange
lange
twee tempelkoepels
van Moskau
was. Na
zwijgende
beschouwing van
van het
het hemellicht
hemellicht bekruiste
bekruiste hij
hij zich
zich
zwijgende beschouwing
drie
maal en
en sprak
sprak;; «dat
mijn dood.»
dood.»
«dat beduidt mijn
drie maal
Kort daarna
werd hij
hijzwaar
zwaarziek
ziek;
chamanenpriesters, alias
alias
daarna werd
; chamanenpriesters,
toovenaars,
als geneeskrachten
geneeskrachten uit
uit Lapland
Lapland opgeroepen,
opgeroepen, wisten
wisten
toovenaars, als
geen
middel tot
tot genezing.
genezing. Den
Den10en
lOenMaart
Maart 1585
1585 liet
liet hij,
hij, in
in
geen middel
tegenwoordigheid
den raad
raad der
derBojaren,
Bojaren,(rijksgrooten)
(rijksgrooten)
tegenwoordigheid van
van den
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zijn
opstellen, waarbij
waarbijhij
hij zijn
zijn zoon
zijn testament
testament opstellen,
zoon Feodor
Feodor tot
tot
opvolger benoemde,
benoemde, maar
maar tevens,
tevens, wegens
wegens zwakzinnigheid
zwakzinnigheid van
van
opvolger
dien zoon,
zoon, een
een voogdijraad
voogdijraad van
van vijf
vijfrijksvorsten
rijksvorsten instelde.
instelde.
dien
Den
18en Maart
Maart d.
d. a.a.v. v.
stierf
de Verschrikkelijke, met
met
Den 18en
stierf
de Verschrikkelijke,
wien
een der
der gruwelijkste
gruwelijkste tirannen,
tirannen, die de
de geschiedenis
geschiedenis kent,
kent,
wien een
van de
de aarde
aardeverdween.
verdween.Wanneer
Wanneermen
men de
deonzinnige,
onzinnige, nufte,
nuttevan
wreedheden en
en afschuwelijke
afschuwelijke moordpartijen
moordpartijen tegen
tegen eigen
eigen
looze wreedheden
familieleden en
familieleden
en onderdanen
onderdanen herdenkt,
herdenkt, waaraan
waaraan dit
dit gekroonde
gekroonde
monster
met voorlietde
voorlietde persoonlijk
persoonlijk deelnam,
verbaast men
men
deelnam, verbaast
monster met
datdeze
dezevorst
vorsteene
eene reeks
reeks
zich
allermeest over
over de
de waarheid
waarheid dat
zich allermeest
van
jaren, millioenen
millioenen onderdanen
onderdanen in naam
naam der
derweftigheid
wettigheid
van jaren,
heeft kunnen
kunnen onderdrukken
onderdrukken en
en mishandelen
mishandelen —
- en
en ten
ten slotte
slotte
heeft
in zekeren
zekeren zin
zin door
door zijn
zijn volk
volk bemind
bemind en
enbetreurd
betreurd werd.
werd.
nog in
onzentijd,
tijd,ininenenbuiten
buitenhethet
eigenlijkestrafrecht,
strafrecht,
Het isis ininonzen
eigenlijke
voor
gebruikelijk den mensch
gebruikelijk
mensch van
vanalle
alleverantwoordelijkheid
verantwoordelijkheid voor
zijne daden
daden te
te ontheffen
ontheffen;; immers
immers al
al het
het doen
doen en
enlaten
laten van
van
zijne
den mensch
mensch isis ten
tenslotte
slotteopoprekening
rekeningteteschrijven
schrijvenvan
van «erfelijke
«erfelijke
belasting:o,
«milieu van
van opvoeding»,
opvoeding»,«voorbeschiktheid»
«'voorbeschiktheid» en
wat
belasting», «milieu
en wat
zij inindede
richting
ontoerekenbaarheid;
daar
dies
meer zij
dies meer
richting
vanvan
ontoerekenbaarheid
; daar
mede
vervalt eigenlijk
eigenlijk alle
alle onderscheid
onderscheid tusschen
tusschenden
dengrootsten
grootsten
mede vervalt
weldoener der menschheid
menschheid en
en den
dengrootsten
grootstenmisdadiger.
misdadiger.
weldoener
Een aanhanger
aanhanger dezer
dezerhedendaagsche
hedendaagscheslappe
slappemoraal,theorie
moraal-theorie
Een
zou toch
toch aan
aan Iwan
Iwan IV
IVeene
eeneharde
hardenoot
nootte te
krakenhebben,
hebben,om
om
zou
kraken
dergeestelijke
geestelijkevoorbeschiktheid
voorbeschiktheidrein
reintetewasschen,
wasschen,
in naam
naam der
hem in
dat genoemde
genoemde Czar
Czar zich
zich niet
niet door
door
want men
men moet
moet erkennen
erkennen dat
want
des
werelds beloop
beloopliet
lietdrijven,
drijven,maar
maarininalle
alleopzichten
opzichtenzeer
zeer
des werelds
zelfbewust-actief optrad.
optrad. Als een
een roode
roode draad,
draad, juister
juister als
als een
een
zelfbewust,actief
loopt
door
zijne
geheele
regeering
het
roode
bloedstroom,
roode bloedstroom,
door zijne geheele regeering het
streven
naar
de
volstrektste
alleenheerschappij
over
alle
Russen
streven naar de volstrektste alleenheerschappij over alle Russen
in de
de meest
meest uitgebreide
uitgebreide beteekenis
beteekenis van
van het
het woord.
woord. Alle
Alle
in
Knäsen,
Bojaren, grootvorsten,
grootvorsten, graven
graven en
en baronnen
baronnen moesten
moesten
Kn5sen, Bojaren,
datininhet
hetmoskovietenrijk
moskovietenrijk
er diep
diep van
vandoordrongen
doordrongen worden
worden dat
er
slechts één wil
wil gold,
gold, dien
diendes
desCzaren.
Czaren.De
Dekrijgshaftigste
krijgshaftigste en
en
invloedrijkste
grootvorst mocht
mocht tegenover
tegenover den
denalleenheerscher
alleenheerscher
invloedrijkste grootvorst
meer zelfstandigheid
of eigengerechtigheid
eigengerechtigheid vertoonen
vertoonendan
dan
niet meer
zelfstandigheid of
Bij de
degeringste
geringste verdenking
verdenking dat
dateen
eenhunner
hunner
arme moujik.
moujik. Bij
de arme
slechts
zou kunnen
kunnen twijfelen
twijfelenaan
aanhet
hetonbeperkte
onbeperkteCzarenrecht,
Czarenrecht,
slechts zou
waren den
den Verschrikkelijken
Verschrikkelijken geen
geengruweldaden
gruweldaden tetegruwelijk
gruwelijk
waren
om den
den twijfelaar
twijfelaar in
in zijn
zijn persoon,
persoon, zijne
zijne familie
familie en
en zijn
zijn bezit
bezit
om
te treffen.
treffen. Wellicht
Wellicht niet
niet ten
tenonrechte
onrechte isisdedemeening
meening uitge,
uitge~
te
sproken,
dat Iwan
I wan stelselmatig
rijksgrooten vernederde
vernederde
sproken, dat
stelselmatig zijne
zijne rijksgrooten

MO
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en onderdrukte,
onderdrukte, om
hun elke
elkeverheffing
verheffing boven
boven en
eninvloed
invloed
en
om hun
het volk
volkteteontnemen
ontnemen;
inderdaadhier
hieren
endaar
daarmethode
methode
op het
; ereris isinderdaad
zijne schijnbaar
schijnbaar krankzinnige
krankzinnige gruwelen te
te bespeuren.
bespeuren.
in zijne
Een eigenaardige
eigenaardige karaktertrek
karaktertrek was
was zijne
zijne bizondere
bizondere vroom,
vroomEen
heid; ; met
met hart
hart en
en ziel
ziel hing
hinghij
hijaan
aanalle
allevormen,
vormen,ceremoniën,
ceremoniën,
heid
geloofsol
enbijgeloofsartikelen
bijgeloofsartikelender
derGrieksch,Oostersche
Grieksch-Oosterschekerk,
kerk,
geloofs, en
evenals ongeveer
ongeveer eene
eene eeuw
eeuw vó6r
vóórhem
hemdede
vromeFransche
Fransche
evenals
vrome
Koning Lodewijk
Lodewijk XI tot
tot zijn
zijn dood
dood toe
toede
detrouwste
trouwste gehoor,
gehoorKoning
zaamdste
der Westersch
Westersch Catholieke
Catholieke kerk
kerk
zaamdste en
en geloovigste
geloovigste zoon der
gebleven
is. InInhethet
algemeenwas
wastusschen
tusschenbeide
beideheerschers
heerschers
gebleven is.
algemeen
menige
trek van
van overeenkomst
overeenkomst;; beide hebben
hebben met
metbehulp
behulp van
van
menige trek
geestelijke iuvloeden
voor geen
geenmiddel
middelhoegenaamd
hoegenaamdterug,
teruggeestelijke
iuvloeden en voor
deinzend,
zelfbewust de
de volstrekt
volstrektonbeperkte
onbeperktevorsten,opper,
vorsten-opperdeinzend, zelfbewust
hun rijk
rijkgevestigd.
gevestigd.Misschien
Misschienwas
wasdedecombinatie
combinatie
macht
in hun
macht in
fanatieke dweepzucht
dweepzucht aan
aan den
den eenen,
eenen, ongebreidelde
ongebreideldeheersch,
heerschvan fanatieke
zucht
aan den anderen
anderen kant
kant het
het geschiktste
geschiktste middel
middel om
om hunne
hunne
zucht aan
tijdgenooten, zooals die
die nu
nueenmaal
eenmaalwaren,
waren, volkomen
volkomen aan
aan hun
hun
tijdgenooten,
wil te
te onderwerpen.
onderwerpen.
18 Maart
Maart 1585
1585 afafheefte
heettededehalf
half
onnoozeleFeodor
Feodor
Van 18
Van
onnoozele
Iwanowitch Czar
aller Russen.
Russen. Hij
was de
de derde
van
Czar aller
Hij was
derde zoon van
I wan, maar
maar de oudste
jong gestorven
gestorven en
en den
den tweeden
Iwan,
oudste was
was jong
tweeden had
De22,jarige
22-jarige jonge
jongeman
man
de vader
vader eigenhandig
eigenhandig doodgeslagen.
doodgeslagen. De
de
geestelijk en
en lichamelijk
lichamelijk beneden
benedenhet
hetmiddelmatige,
middelmatige,verre,
verrewas geestelijk
gaand
onwetend in
in alles
alles en
enongeschikt
ongeschikt om
omiets
ietsernstigs
ernstigs in
in
gaand onwetend
zich op
op tetenemen.
nemen.Zijne
Zijnehoofdbezigheid
hoofdbezigheidbestond
bestonddaarin,
daarin, dat
dat
zich
hij
dagelijks in
in eenige
eenige kerken
kerken van
van Moskau
Moskauallerhoogst
allerhoogst eigen,
eigenhij dagelijks
handig
de klokken
klokken luidde
luidde;; ininden
dentusschentijd
tusschentijd liet
liet hij
hij zich
zich
handig de
de meest
meest ongeloofelijke
ongeloofelijke heiligen,legenden
heiligen. legenden voorlezen.
voorlezen.
Bij
plechtige gelegenheden
gelegenheden werd
werd hij
hij aangedaan
aangedaan met
metmantel
mantel
Bij plechtige
en
kroon, rijksstaf
rijksstaf en
en rijksappel
rijksappel en
en geplaatst
geplaatst op een
een gouden
gouden
en kroon,
troon;
hij dan
dan de
deinsignien
insignien
troon ; kinderlijk
kinderlijk vergenoegd
vergenoegd lachte
lachte hij
zijner
het hem
hem nooit
nooit in,
in, de
de
zijner waardigheid
waardigheidtoe;
toe; gelukkig
gelukkig viel
viel het
functien
daaraan verbonden
willen uitoefenen.
uitoefenen.
functien daaraan
verbonden te wi!len
T er wille der
der legimiteit
legimiteit had
had men
men hem
hem eene
eenevrouw
vrouwgegeven
gegeven
Ter
n.l. Irene
Irene Gudunof,
Gudunof, de
dezuster
zustervan
vanBoris
BorisGudunof,
Gudunof,een
eender
der
n.l.
leden van
van den
denvoogdijraad
voogdijraad;; deze
deze Boris
Boris was
wasbekwaam,
b(:kwaam, door,
doorleden
tastend en
en ervaren,
ervaren, tevens
tevensbizonder
bizon dereer,
eer.enen
heerschzuchtig;
tastend
heerschzuchtig
;
algemeen
erkende men hem
hem als
alsden
deneigenlijken
eigenlijkenbestuurder
bestuurder des
des
algemeen erkende
rijks en als
als den
den bijna
bijna onbeperkten
onbeperkten leider
leider van
van den
denvolgzamen
volgzamen
rijks
Czar.
voorzagen reeds
er een
een tijd
tijd zou
zou
Czar. Velen
Velen voorzagen
reeds spoedig
spoedig dat
dat er
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komen, waarop
waarop Boris
Boris Gudunof,
Gudunof, niet
nietmeer
meertevreden
tevreden met
met de
de
komen,
tweede
plaats in
in het
het rijk,
rijk, den
denCzar
Czarop
opzijde
zijdeschuiven
schuiven en
en diens
diens
tweede plaats
plaats innemen
innemen zou.
zou.
plaats
Voorloopig liet
Boris de
de zaken
zaken onveranderd,
onveranderd, ook
toen het
het
liet Boris
ook toen
keizerlijk
kinderloos bleef
bleef enenvermoeden
vermoedenontstond
ontstond
keizerlijk huwelijk
huwelijk kinderloos
dat
de stam
stam van
van Rurik,
Rurik, de
deroemzuchtige
roemzuchtige grondlegger
grondlegger van
van het
het
dat de
Moskowitische
grootvorstendom, in
wettige rechte
rechte lijn
lijnmet
met
Moskowitische grootvorstendom,
in wettige
Feodor Iwanowitch
Iwanowitch zou
zou uitsterven.
uitsterven.
Feodor
toestand werd
werd ingewikkelder
ingewikkelder door
doordedeomstandigheid
omstandigheid
De toestand
dat
overleden Czar
Czar Iwan
I wan nog
nog een
een vierden
had nage,
nage.
dat de overleden
vierden zoon had
laten uit
uit zijn
zijn zevende
zevende huwelijk
met Marfa
Marfa (Martha)
(Martha) Nagoy.
huwelijk met
laten
Deze zoon
zoon Dmitri
Dmitri (Demetrius),
(Demetrius), geboren
geboren in
in 1581,
1581, werd
werd door
door
Deze
streng
orthodoxe Russen
Russen niet
niet als
als een
eenrechte
rechte zoon
zoon van
van den
den
streng orthodoxe
Czar
daar, volgens
volgensde
devoorschriften
voorschriftender
der Grieksche
Grieksche
Czar beschouwd, daar,
kerk,
een geloovige
geloovige slechts
slechts viermaal
kan. Hoewel
kerk, een
viermaal wettig huwen kan.
dit
kind, in
indedeoogen
oogen
vanvele
veleRussen,
Russen,dus
dusvoor
vooronwettig
onwettig
dit kind,
van
gold, had
had men
men het
het gedurende
gedurende het
het leven
levenvan
vanIwan
I wanongeraden
ongeraden
geacht dit
dit openlijk
openlijk uit
uit tetespreken,
spreken, en
en de
dejongen
jongen werd,
werd, even
even
geacht
als zijn
zijn halfbroeder
halfbroeder Feodor,
Feodor, als
alsCzaréwitch
Czaréwitch(Czarenzoon)
(Czarenzoon)
als
betiteld.
Bij het testament
testament bleek
bleek dat
dat Iwan
I wan zelf
zelfdezen
dezen zoon
zoonniet
nietvoor
voor
Bij
had aangezien,
aangezien, daar
daar hij
hem alleen
alleen de stad
stad Uglitsch
U glitsch met
met
vol had
hij hem
hare omgeving
omgeving als
als erfenis
erfenis toekende,
toekende, zonder
zonder eenig
eenigverder
verder
hare
staatkundig voorrecht.
voorrecht.
Nauwelijks was Feodor
Feodor tot
totCzar
Czargekroond,
gekroond, of
ofMarfa
Marfa Nagoy
Nauwelijks
kreeg
zich verder
verder met
met haar
haar zoon
zoon teteUglitsch
U glitsch op
op tete
kreeg bevel
bevel zich
Gudunofoordeelde
oordeeldehet
hetblijkbaar
blijkbaarwenschelijk
wenschelijk
houden; Boris
Boris Gudunof
houden;
den jongsten
jongsten Czaréwitch
Czaréwitch uit
uit Moskau
Moskaute teverwijderen,
verwijderen,maar
maar
den
wakend oog houden
houden op
op zijne
zijne ont,
ont.
in 't geheim
liet in
geheim toch
toch een
een wakend
en karakter.
karakter. Daaromtrent
Daaromtrent kwamen
kwamen minder
minder gunstige
gunstige
wikkeling en
berichten naar
Moskau; ; het
het heette
heette dat
dat de
dejonge
jongeprins
prins ruw
ruw
berichten
naar Moskau
optrad, met
met genoegen
genoegen dieren
dieren
en aanmatigend
aanmatigend tegen
men sc hen optrad,
en
tegen menschen
plaagde en
pijnigde en
en in
in 't bizonder gebeten
den
plaagde
en pijnigde
gebeten was
was op den
had hij
hij met
metandere
andere
rijksbestuurder
rijksbestuurderBoris
BorisGudunof.
Gudunof. Zoo
Zoo had
knapen sneeuwpoppen
sneeuwpoppen gemaakt
gemaakt en
en één
één daarvan
daarvan noemde
noemde hij
hij
knapen
Boris;
hij nu dezen
dezen armen,
armen, beenen
beenen en
en het
het
Boris ; eigenhandig
eigenhandig sloeg
sloeg hij
dathijhij«later»
«later»met
meteen
eenanderen
anderen
hoofd
af, luid
luiduitroepende
uitroependedat
hoofd af,
Boris 66k
óók zoo
zoo tetewerk
werkzou
zougaan.
gaan.Misschien
Misschien heeft
heeft de
deknaap
knaap
Boris
zulke
dingen gezegd
gezegd onder
onderden
deninvloed
invloedvan
vanverhalen
verhalenzijner
zijner
zulke dingen
moeder, die feitelijk
feitelijk door
door Boris
Boris uit
uitdedehoofdplaats
hoofdplaatsverbannen
verbannen
moeder,
was. Hoe
Hoe dit
dit zij,
zij,de
dewezenlijke
wezenlijkeBoris
Borisbekwam
bekwamkennis
kennisvan
vande
de
was.
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vijandige stemming
stemmingten
ten zijnen
zijnen opzichte
opzichte en
en sedert
vijandige
sedert was
was de
de
dus een
een man
man in
in ge,
ge.
jonge Demetrius
Demetrius een
een gevaarlijk
gevaarlijk man
jonge
man en
en dus
vaar. Ook zonder
vaar.
zonder uitgesproken
uitgesproken vijandige
vijandige gevoelens
gevoelens was
was de
de
positie
van een
eenjong
jongelement
elementmet
metbetwistbare
betwistbareaanspraken,
aanspraken, in
in
positie van
de toenmalige
toenmalige staatkundige
staatkundige verhoudingen,
verhoudingen, minstens
minstensprécair.
précair.
Het isisniet
niette te
bewijzen,maar
maarschijnt
schijntzeer
zeeraannemelijk
aannemelijk dat
dat
bewijzen,
Boris de
Boris
de hand
hand heeft
heeft gehad
gehad inineen
eendrama,
drama, dat
dat 1591
1591 in
in het
het
kasteel te
te Uglitsch
midden van
Temidden
van zijn
zijn spel
spel met
met
kasteel
U glitsch plaats
plaats had.
had. Te
kameraden werd
werd Demitrius
Demitrius door
door eenige
eenige in Uglitsch
Uglitsch bekende
bekende
kameraden
personen overvallen,
overvallen, die hem
personen
hem dedehaisslagader
halsslagaderdoorsneden,
doorsneden,
zoodat de dood
zoodat
doodspoedig
spoedigvolgde.
volgde.Marfa
Marfa Nagoy
Nagoyriep
riep bij
bij het
het
lijk
van haar
haar zoon
zoon de
de bevolking
bevolking van
van Uglitsch
U glitschter
terwrake
wrake op,
op,
lijk van
die de
de moordenaars
moordenaars zonder
zonder vorm
vorm van
van proces
proces steenigde.
steenigde. Door
deze
al tetekorte
korterechtspleging
rechtsplegingwerd
werdnader
naderonderzoek
onderzoek uitge,
uitge.
deze al
sloten, en
en zoo is
sloten,
is over
over dezen
dezen moord
moord nooit
nooit het
het volle
vollelicht
lichtont,
ont.
stoken
kunnen worden.
worden. Het
Hetpractisch
practisch resultaat
resultaat was
was dat
dat de
de
stoken kunnen
vraag
ofniet
nietwettigheid
wettigheidvan
vanDemetrius
Demetriusverviel,
verviel, de
de
vraag naar
naar de
de al of
opvolgingskwestie vereenvoudigd,
de positie
positie van
van
opvolgingskwestie
vereenvoudigd,m.m.a.a. w.
w. de
Boris versterkt
versterkt werd.
werd.
Czar werd
werd een
eenvervalscht
vervalscht bericht
bericht in
in handen
handen gegeven,
gegeven,
Den Czar
waarin het
het heefte
waarin
heette dat
dat zijn
zijn broeder,
broeder, terwijl
terwijl hij
hij een
eenscherp
scherpmes
mes
in de
de hand
hand had,
had,door
dooreen
eenaanval
aanvalvan
vanvallende
vallendeziekte
ziekte ge,
ge.
in
had;; deze
deze
troffen was,
was, en
en zichzelf
zichzelf daarbij
daarbij doodelijk
doodelijk verwond
verwond had
troffen
uitgevonden leugen
later nog
nog heel
heelwat
watmoeilijkheden
moeilijkheden
uitgevonden
leugen zou
zou later
veroorzaken.
Marfa Nagoy werd,
werd, tot
totstraf
strafdat
datzijzijhaar
haarzoon
zoonniet
nietbeter
beter
Marfa
had weten
weten te
te beschermen,
beschermen, naar
naar een
een klooster
klooster ininNoordelijk
Noordelijk
had
Rusland verbannen,
verbannen, waar
tot het
het aannemen
aannemen van
vanden
densluier
sluier
Rusland
waar zij
zij tot
gedwongen werd.
werd.
verovering en
en russificeering
russificeering van
van nieuw
nieuw gebied
gebied wist
wist
Door verovering
Boris in
in de
deeerstvolgende
eerstvolgendejaren
jaren den
den naam
naam van
van den
den Czar
Czar en
en
Boris
het
het Czarenrijk
Czarenrijk met
met zekere
zekere glorie
glorie teteomgeven,
omgeven,waardoor
waardoor de
de
eigenliefde van
van adel
adel enengeestelijkheid
geestelijkheid gestreeld
gestreeld en
enzijn
zijneigen
eigen
eigenliefde
gezag meer
meer en
en meer
meer bevestigd
bevestigd werd.
werd. Den
Den adel
adel en
en in
inhet
het
gezag
algemeen
de
grootgrondbezitters
verbond
hij
onwikbaar
aan
algemeen de grootgrondbezitters verbond hij onwikbaar aan
zijne regeering
regeering door in
in1593
1593den
dendiep
diepingrijpenden
ingrijpendenmaatregel
maatregel
zijne
in tetevoeren,
voeren,waarbij
waarbijden
denboeren
boerenverboden
verboden•werd
·werd van
van woon,
woon.
plaats te
te veranderen
veranderen;; aanvankelijk
aanvankelijk heeft
heeftmen
menwaarschijnlijk
waarschijnlijk
plaats
de draagwijdte
; later
draagwijdte van
van dien
dienmaatregel
maatregel niet
nietgeheel
geheelingezien
ingezien;
later
bleek dat
dat het
hetbeginsel
beginselfeitelijk
feitelijktottot
eene
soort
lijfeigenschap
bleek
eene
soort
lijfeigenschap
moest leiden,
leiden, die,
die,naar
naarmen
menweet,
weet,bijna
bijnadriehonderd
driehonderd jaar
jaar de
de
moest
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maatschappelijke toestanden
Rusland groote
groote~
économische en maatschappelijke
toestanden in Rusland
lijks
heeft beheerscht.
beheerscht.
lijks heeft
meende terecht
terecht de
de belangen
belangen van
van de
degrooten
grooten
Boris
Boris Gudunof meende
des
rijks met
met de
dezijne
zijnetetevereenzelvigen,
vereenzelvigen,maar
maaronherroepelijk
onherroepelijk
des rijks
vervreemdde
belangen der
derlandbouwende
landbouwendebevolking
bevolking
vervreemdde hij
hij de belangen
van
zijn
bestuur.
van zijn bestuur.
In 1598
1598 stierf
stierf Feodor,
Feodor, enenhet
hetoogenblik
oogenblikscheen
scheengekomen
gekomen
In
ook in
in naam,
naam, Czar
Czar aller
aller Russen
Russen zijn
zijn zou.
zou. Hij
Hij
waarop Boris,
Boris, ook
waarop
was echter
echter te
te berekend
berekend om
omzichzelf,
zichzelf, uit
uiteigen
eigenhoofde,
hoofde,de
dekroon
kroon
was
hoofd te
te zeften.
zetten.
op het
het hoofd
op
(Douma)bijeen
bijeengeroepen,
geroepen,
Er
werd een
een groote
grootelandraad
landraad (Douma)
Er werd
een schijnparlement,
schijn parlement, waarin
waarin geestelijke en
en wereldlijke
wereldlijkegrooten,
grooten,
magnaten
en
bisschoppen
zitting
hadden,
om
over
de
naaste
magnaten en bisschoppen zitting hadden,
over de naaste
Door deze
deze eerste
eerste Douma
Douma
toekomst van
van Rusland
Rusland te beslissen.
beslissen. Door
toekomst
werd met
met veel
veel plechtigheid
plechtigheid en
envertoon
vertoonvan
vanernst
ernstde
dekroon
kroon
werd
opgedragen
aan Irene,
Irene, de
deweduwe
weduwevan
vanden
dengestorven
gestorvenCzar.
Czar.
opgedragen aan
In plechtige
plechtige zitting,
zitting,kunstmatig
kunstmatigen
entooneelmatig
tooneelmatigdoor
doorbekwame
bekwame
wees de
de keizerlijke
keizerlijke weduwe
weduwe
hand in elkaar
elkaar gezet en ingestudeerd, wees
de haar
haar aangeboden
aangeboden waardigheid
waardigheid van
van de
dehand
handenenverklaarde
verklaarde
haar
leven in een
haar verder
verder leven
een klooster
klooster te
te willen
willendoorbrengen.
doorbrengen.
Als tweede
tweede bedrijf
bedrijfdezer
dezer voorstelling
voorstellingbracht
brachteene
eenedeputatie
deputatie
de rijksinsignien
rijksinsignien aan
aan Boris
Boris Gudunof
Gudunof en
ensmeekte
smeekte hem
hem —
- tot
tot
de
redding des
des vaderlands
vaderlands —
- de
dekroon
kroonteteaanvaarden.
aanvaarden. Slechts
Slechts
redding
«aarzelend», «door
des volks
volksgedrongen»,
gedrongen»,0:zich
«zich
0:aarzelend»,
(xcloordede bede
bede des
schikkende
goddelijken wil»,
besloot Boris
Boris den
den
schikkende naar
naar den
den goddelijken
wil», besloot
ledigstaanden
bezetten, en
en als
alsslotbedrijf
slotbedrijfwerd
werd
ledigstaanden Czarentroon
Czarentroon te
te bezetten,
hij
in Februari
Februari 1598
1598 ininhet
hetKremlin
KremlinteteMoskau
Moskaumet
metbijzondere
bijzondere
hij in
doorden
denpatriarch,aartsbisschop
patriarch-aartsbisschop der
der
praal en
en plechtigheid
plechtigheid door
praal
Grieksch.Anatolische
kerk
gekroond.
Griekschanatolische kerk gekroond.
regeering van
van Boris
Boris Gudunof
Gudunof wordt
wordt in
inde
degeschiedenis
geschiedenis
De regeering
niet
zonder eere
eere genoemd
genoemd;; in zekeren
zekeren zin
zin was
was hij
hij een
een voor,
voor.
niet zonder
Grooteenendeed
deedmeerdere
meerderewelgemeende
welgemeende
looper
van Peter
Peter den
den Groote
looper van
pogingen om Rusland
Rusland uit
uit de
dehalf
halfAziatische
Aziatischeopvattingen
opvattingenmet
met
pogingen
nog echt
echtbarbaarsche
barbaarsche gebruiken
gebruiken enenzeden
zedenlangzamerhand
langzamerhand
nog
naar de toen
toengeldende
geldendemeerdere
meerdereEuropeesche
Europeeschebeschaving
beschaving tete
naar
In 't algemeen
men zeggen
zeggen dat
dat dit
ditniet
nietgelukt
geluktisis;
leiden. In
leiden.
algemeen kan
kan men
;
de te
te overbruggen
overbruggen klove
klove was
was aan
aan het
het einde
einde der
der16e
16eeeuw
eeuw
de
te wijd
wijd en
enzeker
zekerheeft
heefttottotdiedie
mislukkingbijgedragen
bijgedragenhet
het
nog te
mislukking
volksbewustzijn, dat
slotte toch
toch slechts
slechts een
een over,
overvolksbewustzijn,
dat Boris
Boris ten
ten slofte
dood
weldiger was, wiens
wiens macht
macht alleen
alleen haar
haar grond
grondhad
had in
in den
den dood
weldiger
van den
den wettigen
wettigen Czar
Czar Dmitri.
Dmitri.
van
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Onder
Onder de
de zeer
zeer loffelijke
loffelijke en
endringend
dringendnoodige
noodigepogingen
pogingen
van Boris
Boris behoorde
behoorde ook
ookdedebestrijding
bestrijdingder
derininalle
allestanden
standen
van
bestaande gewoonte
gewoonte van
vandronkenschap
dronkenschap;; maar
maar deze
deze pogingen
pogingen
bestaande
stuitten bij
bij hoog
hoog en
enlaag
laagopopheftig
heftig
verzet.Gaarne
Gaarneprofiteerde
profiteerde
stuiften
verzet.
adel enenhet
hetgrootgrondbezit
grootgrondbezitvan
vandedereeds
reedsvermelde
vermelde on,
on.
de adel
vrijheid
de eisch
vrijheid der
der landbevolking,
land bevolking, maar
maar de
eisch van
van den
den Czar
Czar dat
dat
de hoogere
hoogere standen
standenzelf
zelfmeer
meertrouw,
trouw,plichtgevoel
plichtgevoelen
entoewijding
toewijding
aan het
het algemeen
algemeen welzijn
welzijn zouden
zouden vertoonen,
vertoonen, werd
werd àf
Ofniet
niet
aan
begrepen
begrepen 6f
óf als
als vreemde
vreemde nieuwigheid
nieuwigheidafgewezen.
afgewezen.
Twee bijzonderheden
bijzonderheden bemoeielijkten
bemoeielijkten bovendien
bovendiende
deregeerings,
regeerings.
Twee
jaren van
van Boris.
Boris. In
Inde
deeerste
eersteplaats
plaatsoogstmislukking
oogstmislukkinggedurende
gedurende
jaren
eenige achtereenvolgende
achtereenvolgende jaren
jaren; ; daardoor
de volkswel,
volkswel.
eenige
daardoor ging de
bestond, achteruit
achteruit en
entrad
tradinindedearme
armedistricten
districten
vaart, waar
waar zij bestond,
vaart,
werkelijk hongersnood
hongersnood op
op;; onveiligheid,
onveiligheid,geweldenarij,
geweldenarij, ziekte
ziekte
werkelijk
volgden
volgden als
als gewoonlijk
gewoonlijk op
opdeze
dezeslechte
slechtejaren.
jaren.Pogingen
Pogingender
der
regeering om
zooveel mogelijk
mogelijk in
in den
denbestaanden
bestaanden nood
nood te
te
regeering
om zooveel
voorzien,
voorzien, werden
werden door
doorfanatieke
fanatieketegenstanders
tegenstanders verdacht
verdacht ge.
ge..
maakt,
maakt, de heerschende
heerschende ellende
ellende werd
werd door
doorpolitieke
politiekedrijvers
drijvers
aangewend om
hartstochten tot
tot uitingen
uitingen van
van volkswoede
volkswoede op
op
aangewend
om hartstochten
te
zweepen,
die,
hier
en
daar
met
geweld
onderdrukt,
den
te zweepen, die, hier en daar met geweld onderdrukt, den
toestand steeds
steeds moeilijker
moeilijker maakten.
maakten.
toestand
In
de tweede
tweede plaats
plaats de
destaatkundige
staatkundige verhouding
verhouding tot
tot Polen.
Polen.
In de
Ofschoon
wellicht in
in de
degrensgewesten
grensgewesten de
debevolking
bevolkingsterk
sterk
Ofschoon wellicht
stamverwant
sedert eeuwen
eeuwen een
eenfel
felnationaal
nationaal
stamverwantwas.
was, bestond
bestond sedert
Polen;; gedurende
gedurende de
degeheele
geheele
antagonisme
antagonisme tusschen
tusschen Russen
Russen en Polen
middeneeuwen had
had die stemming
middeneeuwen
stemming tot
tot bloedige
bloedigebotsingen,
botsingen, dik,
dik.
volslagen oorlog
oorlog geleid.
geleid. Dit
Ditalles
alleswas
wasnog
nogverscherpt
verscherpt
wijls
wijls tot volslagen
door
de omstandigheid
omstandigheid dat
de Russen
Russen behoorden
behoorden tot de
de
door de
dat de
Orthodox>anatolisch.byzantijnsche
kerk,
terwijl
de
Polen
streng
Orthodox.anatolisch,byzantijnsche kerk, terwijl de Polen streng
had inindede16e
16eeeuw
eeuwdedehervorming
hervorming
Catholiek
Catholiek waren.
waren. Wel
Wel had
eenige vorderingen
gemaakt in
in een
eenige
vorderingen gemaakt
een gedeelte
gedeelte van
van Polen
Polen;; maar
maar
aan
geestelijke orden
was het gelukt,
gelukt, de
de bevolking
bevolking weder
weder in
in
aan geestelijke
orden was
den
schoot der
der kerk
kerk terug
terug te
te voeren
voeren en
en sedert
sedert werd,
werd, bijzon,
bijzon.
den schoot
de J
esuiten.orde, de geloovig
geloovig Catholieke
Catholieke stemming
stemming
derlijk
derlijk door de
Jesuiten,orde,
bij
regeering en yolk
volk gehandhaafd.
gehandhaafd.
bij regeering
Zoo stonden
stonden in
inden
denaanvang
aanvangder
der17e
17eeeuw
eeuwRussen
Russenen
enPolen
Polen
als
kampioenen tegen
tegeneikander
elkanderover,
over,terwijl
terwijlin
in Rusland
Rusland
als heftige kampioenen
eene
hooggaande ontstemming
ontstemming heerschte,
heerschte, aangewakkerd
aangewakkerd door
door
eene hooggaande
diep onwetende,
de
materieele ellende
ellende eener
eener diep
onwetende, bijgeloovige
bijgeloovige en
en
de materieele
fanatieke
fanatieke volksmassa.
volksmassa,
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Onder deze
Onder
deze omstandigheden
omstandigheden kwam
kwam in
in de
de lente
lente van
van 1603
1603
een wonderbaarlijk
wonderbaarlijk bericht
bericht uit
uitPolen
Polenover
overde
deRussische
Russischegrenzen
grenzen
en bereikte
bereikte langs
langs onnaspeurlijke
onnaspeurlijke wegen
wegen Moskau
Moskau en
eneerlang
eerlang
en
ook de
de afgelegene
afgelegene deelen
deelen van
van Rusland.
Rusland. Deze
Deze tijding
tijding was
was niet
niet
minder dan
dan de
de herleving
herlevingvan
vanRuriks
Ruriksstam
stam;
rechtmatige
minder
; dederechtmatige
legitime Czar,
de jongste
jongste zoon
zoon van
vanIwan
IwanWassiliwitch,
Wassiliwitch, de
de
legitime
Czar, de
jarenteteUglitch
U glitchvermoord
vermoordhad
had
Dmitri, dien
dienmen
menvoor
voor1212
jonge Dmitri,
jaren
nogininleven
leven;
volgenshet
het
algemeenegerucht
gerucht
gewaand,
was nog
gewaand, was
; volgens
algemeene
was hij
hij op
opwonderdadige
wonderdadige wijze
wijzegered
geredgeworden,
geworden, volgens
volgens
was
ander verhaal
verhaal was
was hij
hij uit
uit den
den dood
doodopgestaan,
opgestaan, om
omRusland
Rusland
een ander
redden.
te redden.
Vriendschappelijk
een der
der Poolsche
Poolschegrooten
grooten
Vriendschappelijk opgenomen
opgenomen bij
bij een
doordedeaanzienlijkste
aanzienlijkste Polen
Polendoen
doen
in Lithauwen,
Lithauwen, had hij
hij zich
zich door
van zijn
zijn goed
goed
erkennen; ;ook
erkennen
ook Koning
Koning Sigismund
Sigismund111
III was
was van
recht
maakte hij
hij zich
zich gereed
gereed om,
om, met
methulp
hulp
recht overtuigd.
overtuigd. Voorts
Voorts maakte
van
Polen, zijne
zijne aanspraken
aanspraken op
op den
den Czarentroon
Czarentroon te
te doen
doen
van Polen,
gelden
als wettige
wettige jongste
jongste loot
loot uit
uitRuriks
Ruriks huis.
huis.
gelden als
-— <<Met
«Met hulp
van Polenz
Polen»!! Reeds
Reeds die
diebijvoeging
bijvoeging had
had een
een
hulp van
de vraag
vraag moeten
moeten brengen
brengen of
normaal
normaal denkend
denkend mensch
mensch tot
tot de
het waarschijnlijk
waarschijnlijk was
dat een
eenredder
redderder
derRussische
Russische maat,
maat.
het
was dat
schappij
juist van
van de
dezijde
zijdevan
vanden
denouden
oudenerfvijand
erfvijandkomen
komen
schappij nu
nu juist
zou. Maar
Maar onder
onder de
de Russen
Russen waren
waren er,
er,tengevolge
tengevolgeder
dervroeger
vroeger
zou.
aangevoerde oorzaken,
dezen opzichte
opzichte niet
niet
aangevoerde
oorzaken,velen
velendie
die ten
ten dezen
normaal dachten
liever aan
aan een
een dom
domsprookje
sprookje dan
dan aan
aan
normaal
dachten en
en liever
nuchtere waarheid
waarheid geloofden
geloofden;
eenonwaarschijnlijk,
onwaarschijnlijk, romantisch
romantisch
nuchtere
; een
opgesierd verhaal,
daar met
met iets
iets wonderlijks
wonderlijks en
en
opgesierd
verhaal,hier
hier en
en daar
onverklaél'tbaars
uitgedoscht,
vindt
licht
geloof,
wanneer
den
onverklaatbaars uitgedoscht,
licht geloof, wanneer den
daardoor de onge,
onge.
menschen aannemelijk
aannemelijk gemaakt
menschen
gemaakt wordt
wordt dat
dat daardoor
makkelijke
van het
het oogenblik
oogenblikzal
zalworden
wordenverbeterd.
verbeterd.
makkelijke levensweg
levensweg van
dat inindeze
dezeaangelegenheid
aangelegenheiddedecritiek
critiekslechts
slechtsweinig
weinig
Zeker is dat
medesprak ; ; duizende
Russen uit
uit alle
alle rangen
rangen en
en standen
standen der
der
medesprak
duizende Russen
maatschappij geloofden
in Polen
Polenopgedoken
opgedoken
maatschappij
geloofdenvast
vast aan
aan den
den in
Vorstenzoon
en zijn
zijn aanhang
aanhang vermeerderde
vermeerderde met
met den
den dag,
dag,
Vorstenzoon en
lang voor
voor hij
hij zelf
zelf zich
zich in
inRusland
Rusland vertoonde.
vertoonde.
lang
romantische verhaal,
verhaal, dat
dat met
met meer
meerofofminder
minderopsiering,
opsiering,
Het romantische
door
mondelinge
overlevering
gewijzigd,
eerlang
hier
en
daar
hier
daar door mondelinge overlevering gewijzigd, eerlang
naar verschillende
verschillende deelen
van Rusland
Rusland overwoei,
overwoei, kwam
kwam in
in
naar
deelen van
het volgende
volgende neêr.
neêr.
hoofdtrekken
hoofdtrekken op
op het
In het
het midden
midden van
van1603
1603stond
stondeen
eenjongmensch
jongmenschals
alsrijknecht
rijknecht
Adam
en
onderstalmeester in
den Poolschen
Pooischen vorst
vorstAdam
en onderstalmeester
in dienst
dienst van den
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Wiszniwicki, wiens
wiens beziftingen
bezittingen bij
bij Brahin
Brahin ininLithauen
Lithauen ge,
ge~
legen waren.
waren.
zekeren dag werd
werd deze
deze rijknecht
rijknecht doodelijk
doodelijk ziek
ziek en
en ver,
ver~
Op zekeren
zocht om
om den
den (Catholieken)
(Catholieken) huisprelaat
huisprelaat van
van den
den vorst,
vorst, om
om
zocht
zijne
Indie
diebiecht
biechtschijnt
schijnt tetezijn
zijnmedege,
medege~
zijne biecht
biecht te hooren.
hooren. In
deeld dat
dat de biechteling
biechteling de zoon
zoon was
was van
van Czar
Czar Iwan
I wan Wassi,
W assi~
deeld
liwitch,
dat hij
hij bij
bijden
denmoordaanslag
moordaanslag teteUglitsch
U glitsch door
dooreen
een
liwitch, dat
duitschen
arts aan
aan de
dehanden
handenzijner
zijneraanvallers
aanvallers ontrukt
ontrukt was
was
duitschen arts
en
dat men
men den
denzoon
zoonvan
vaneen
eenboer
boervoor
voorhem
hemaangezien
aangezien en
en
en dat
dezen
gedood had.
had. AlAlverder
verderzou
zouhij
hijdoor
doortrouwe
trouwedienaren
dienaren
dezen gedood
aan
onttrokken zijn,
zijn, na
navele
velewederwaardigheden
wederwaardighedenin
in
aan vervolging onttrokken
Polen
zijn aangeland
aangeland en
endaar
daar aan
aan het
het hof
hofvan
vanWiszniwicki
Wiszniwicki
Polen zijn
Het geheel
geheel luidt
luidt—
- uit
uit
tot betrekkelijke
betrekkelijke rust
rust zijn
zijn gekomen.
gekomen. Het
tot
ons
standpunt gezien
gezien—- zeer
zeeronwaarschijnlijk,
onwaarschijnlijk, en de
de bewijs,
bewijs~
ons standpunt
stukken
waren weinig
weinig afdoende
afdoende;; zij
zij bestonden
bestonden uit
uit een
een zegel
zegel
stukken waren
waarop
naam en
en het
het wapen
wapen van
van grootvorst
grootvorst Dmitri
Dmitri voor,
voor~
waarop de naam
kwamen en
gouden, met
metedelsteenen
edelsteen en bezet
bezetkruisje,
kruisje, beide
beide
kwamen
en een gouden,
het bezit
bezit van
van den
denrijknecht.
rijknecht.
in het
Het isis bijna
bijnaongeloofelijk
ongeloofelijk dat
datopopdeze
dezebewijsstukken
bewijsstukken de
de
Het
erkenning
Czaréwitch dadelijk
dadelijk plaats
plaats had,
had, eerst
eerst door
door
erkenning van
van den Czaréwitch
Kon~
zijn
heer, Vorst
Vorst Adam
AdamWiszniwicki
Wiszniwickien
endiens
diensbroeder
broeder Kon,
zijn heer,
stantijn,
diens schoonvader
schoonvader Jurje
Jurje Mniszek,
Mniszek, gouver,
gouver~
stantijn, later
later door
door diens
neur (woiwode) van
van het
hetlandschap
landschap Sendomir.
Sendomir.
neur
Men
weet niet
niet of
ofdedebelanghebbende
belanghebbendezelf
zelfmet
metzijn
zijnverhaal
verhaal
Men weet
voor den
den dag
dag gekomen
gekomenisisenenditdit
den
biechtvader
aannemelijk
den
biechtvader
aannemelijk
dat de
de tegengestelde
tegengestelde weg
weg gevolgd
gevolgd werd,
werd, en
en
heeft gemaakt
gemaakt of dat
heeft
de
biechteling een
een volgzaam
volgzaam werktuig
werktuig van
van den
denprelaat
prelaat ge,
gede biechteling
weest is
is;; in
in elk
elkgeval
gevalwaren
waren deze
deze beide
beidehet
hetmet
metelkaar
elkaar eens
eens
weest
zij
zorgden elkaar
elkaar niet
niet tegen
tegentetespreken
sprekenininhunne
hunneverklaringen.
verklaringen.
zij zorgden
genoemde Poolsche
Poolsche edelen
edelen waren
waren zeer
zeer geloovig
geloovig op
op
De genoemde
godsdienstig gebied
en onthielden
onthielden zich
zichvan
vantwijfel
twijfelwanneer
wanneer
godsdienstig
gebied en
een priester
priester geloofde
geloofde;; door
doorhunne
hunnetusschenkomst
tusschenkomsten
endie
diehunner
hunner
geestverwanten bereikte
bereikte het
het belangrijke
belangrijke nieuws
nieuws steeds
steeds hooger
hooger
geestverwanten
kringen 1en
enzoo
zoowerd
werdook
ookdedePoolsche
PoolscheKoning
KoningSigismund
Sigismund III
111
kringen
overtuigd,
dat
meergenoemde
ondergeschikte
niemand
minder
overtuigd, dat meergenoemde ondergeschikte niemand minder
was dan
dan de
de halfbroeder
halfbroeder van
van den
denoverleden
overleden Czar
Czar Feodor
Feodor
was
I wanowitch. Deze
goedgeloovigheid des
des konings
konings· isis waar,
waar~
Iwanowitch.
Deze goedgeloovigheid
schijnlijk
en bevorderd
bevorderd door
door Monseigneur
Monseigneur Rangoni,
Rangoni,
schijnlijk voorbereid
voorbereid en
1. Polen heefte
heette Republiek,
maar had
een koning; die Constitutioneele
tegen,
Constitutioneele tegen%
Republiek, maar
had toch een
eender
derverklarende
verklarende noten
noten tot
tot hetgeen
hetgeen men
men in
inde
dewandeling
wandeling noemt:
strijdigheid is
noemt :
strijdigheid
is een
"Poolsche
c(Poolsche landdag.»
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pauselijk nuntius
aan het Poolsche
Poolsche hof.
hof.InInhet
hetalgemeen
algemeenduidt
duidt
pauselijk
nuntius aan
vlotheid,waarmede
waarmede invloedrijke
invloedrijke wereldlijke
wereldlijke en
en geestelijke
geestelijke
de vlotheid,
zichals
alsgeloovig
geloovig
heeren ter
dezer zake
zake alles
alles geloofden,
geloofden, ofofzich
heeren
ter dezer
aanstelden, op eene gewilde, vooraf
vooraf bestudeerde
bestudeerde en
en uitgevoerde
uitgevoerde
aanstelden,
comedie, welker
welker strekking
strekking was
was een
een strijd
strijd der
der Poolsch,catholieke
Poolsch.catholieke
tegen de
de Russisch,grieksche
Russisch.grieksche kerk.
kerk.
tegen
wordt nog
nogwaarschijnlijker
waarschijnlijker door
doorhet
hetfeit
feitdat
datde
dez.z.g.g.her,
her.
Dit wordt
rezen Dmitri
Dmitri in
in 1604
1604 plechtig
plechtig in
in het
hetpaleis
paleisvan
vanden
dennuntius,
nuntius,
rezen
tot
met alle
alle daarbij
daarbij behoorende
behoorende formaliteiten
formaliteiten en
en gebruiken,
gebruiken, tot
met
R. C.
C.kerk
kerkoverging
overgingenendaarin
daarinwerd
werdopgenomen,
opgenomen,een
eentotaal
totaal
de R.
overbodig
tooneel, daar
daargezegde
gezegderijknecht
rijknechtwaarschijnlijk
waarschijnlijk een
een
overbodig tooneel,
duswel
welvan
van
huis
Roomsch.catholiek
geboren Pool
en dus
geboren
Pool en
huis
uit uit
Roomsch,catholiek
geweest is.
is.
ditzij,
zij,dede
Poolsche
geestelijkheid(volgens
(volgenssommige
sommige
Hoe dit
Poolsche
geestelijkheid
door leden
ledender
derJesuiten,
Jesuitenbronnen
hoofdzakelijk geleid door
bronnen daarbij
daarbij hoofdzakelijk
orde)
oordeelde nu
nu het
hetoogenblik
oogenblikgekomen
gekomen om
om den
denpreten,
preten.
orde) oordeelde
dent en
en bekeerling
bekeerling openlijk
openlijk eene
eene plaats
plaatsinindedegeschiedenis
geschiedenis
dent
doorhem
hemininallen
allenvorm
vorm en
en
van den
den dag
dag tetegeven
gevenenenwel
weldoor
van
ditgeschiedde
geschiedde
staat
aan den
den Koning
Koning van
vanPolen
Polenvoor
voortetestellen
stellen;
staat aan
; dit
met groote
groote praal
praal in tegenwoordigheid
tegenwoordigheid van
van vele
vele goedgeloovige
goedgeloovige
met
of
goedgeschoolderijksgrooten,
rijksgrooten, krijgsoversten,
krijgsoversten, geestelijken
geestelijken en
en
of goedgeschoolde
totzijnen
zijnenbroeder
broeder:
leeken
koning Sigismund
Sigismund sprak
sprak tot
leeken en koning
:
«God behoede
behoede uu Demetrius,
Demetrius, vorst
vorst van
van Moskau
Moskau;; uwe
uwe
-— 0:God
«afkomst
ons bekend
bekend en
endoor
doorgeloofwaardige
geloofwaardigegetuigen
getuigen
«afkomst is
is ons
«verzekerd;
eenjaargeld
jaargeld van
van 40000
40000 goudstukken
goudstukken
«verzekerd ; wij
wij kennen UUeen
«toe, beschouwen
beschouwen U als
als onzen
onzen vriend
vriend en
engast
gastenenveroorloven
veroorloven
«toe,
«U
gebruik te
te maken
maken van
vanden
denraad
raadenensteun
steunonzer
onzeronder,
onder.
«U gebruik
danen.»
De laatste
laatste zinsnede
zinsnede isiswel
welduidelijk,
duidelijk,maar
maartoch
tochvreemd.
vreemd.
De Republiek
Republiek Polen
Polen was
was als
alsstaatkundige
staatkundige eenheid
eenheid op
op dat
dat
oogenblik in
vrede met
Rusland, of
of juister
juister onder
onder den
den invloed
invloed
in vrede
met Rusland,
dat verhinderde
verhinderde echter
echter
van een
een 20,jarigen
20-jarigen wapenstilstand
wapenstilstand;; dat
van
den
koning niet,
niet, langs
langseen
eenomweg
omwegvijandige
vijandigehandelingen
handelingen tegen
tegen
den koning
het
Russische staatsbestuuur
staatsbestuuur in
te leiden
leiden;
immers op
op geen
geen
het Russische
in te
; immers
andere wijze
kan de officieele
officieele toestemming,
toestemming, om
om van
van de
degoede
goede
andere
wijze kan
diensten
der Poolsche
Poolsche onderdanen
onderdanen gebruik
gebruik te
te maken,
maken, worden
worden
diensten der
opgevat; ; die
hulp aan
aan den
denpretendent
pretendent wees
wees reeds
reeds op
op eene
eene
opgevat
die hulp
gewapende onderneming
onderneming tegen
tegen het
hetgouvernement
gouvernement van
van Boris
Boris
gewapende
Gudunof.
Tot zooverre
zooverre was
was het
hetvoorspel
voorspel goed
goedininelkander
elkander gezet
gezet en
en
uitgevoerd; ; de auteurs
auteurs en
en acteurs,
acteurs, bedreven
bedreven in
invertooningen
vertooningen
uitgevoerd
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voor een
een impressionabel
impressionabel publiek,
publiek, hadden
hadden eer
eer van
van hun
hun werk
werk
voor
en schenen
schenen ook
ook goed
goedgeslaagd
geslaagd in
in de
dekeuze
keuze van
van den
den hoofd,
hoofd.
en
persoon. Door
Door eene allergelukkigste
allergelukkigste overeenstemming
overeenstemming vond
vond
persoon.
men lichamelijke
lichamelijke kenmerken,
kenmerken, die
van den
den Czaréwitsch als kind
men
die van
bekend waren,
waren. bij
bij den
denjongeling
jongelingterug,
terug, n.l.
n.l. eene
eene bruine
bruine ge,
ge.
bekend
laatskleur, eene
eene wrat
wrat onder
onder een
een der
der oogen en
en een
een klein
klein ver.
ver:
laatskleur,
schil in
in lengte
lengte van
van beide
beidearmen.
armen. Een
Een Adonis
Adoniswas
was de
de vol,
vol.
schil
wassen pretendent
pretendent niet
niet en
en een
een zeer
zeeraristocratisch
aristocratisch of
ofvorstelijk
vorstelijk
wassen
vertoonde hij
hij evenmin
evenmin;; maar
maar dit
kon ten
ten zijnen
zijnen be,
be.
uiterlijk vertoonde
dit kon
uiterlijk
hoeve gelden,
gelden, want
want ook
ook de
deCzar
CzarIwan
1wanwas
waseen
eenzeldzaam
zeldzaam
hoeve
type geweest.
geweest. De
De jonge
jonge man
man in
inkwestie
kwestiescheen
scheen 23
23 à24
24
leelijk type
jaar oud,
breed van
van schouders
schouders en
en krachtig
krachtig van
van bouw,
bouw, buiten,
buiten.
jaar
oud, breed
en africhter
later
gewoon goed
goed ruiter en
africhter van
van paarden,
paarden, zoodat later
gewoon
beweerd werd,
hij een
een goed
goed deel van zijne jeugd,
jeugd. en
en
beweerd
werd, dat
dat hij
jongelingsjaren onder de
de Donsche kozakken had doorgebracht,
doorgebracht,
jongelingsjaren
en volgens
volgens dededaar
daargebruikelijke
gebruikelijkelevenswijze
levenswijzemet
methet
hetpaard
paard
en
was.
opgegroeid was.
Voorts sprak
sprak en
en schreef
schreef hij
hij Poolsch en Russisch
Russisch (het laatste
Voorts
met Poolsche bijmengsels)
bijmengsels) en
kende ook
ook wat
wat latijn.
latijn. In
In de
de
en kende
Russische geschiedenis
was
in de
de
Russische
geschiedenis
washijhijgoed
goedthuis
thuisen
en ook
ook in
genealogie der
der Russische
Russische adelijke familiën
familiën;; in
bewegingen en
en
in bewegingen
genealogie
stond hij
manieren, hofgebruiken en étiquette stond
hij niet
niet vreemd
vreemd en
en
de Poolsche aristocratie,
aristocratie, wat
gemakkelijk onder
onder de
bewoog zich gemakkelijk
hij wel
wel ergens
ergens anders
anders dan
de steppe
steppe moet
moet geleerd
geleerd hebben.
hebben.
hij
dan in de
Voorloopig speelde
hij zijne rol
en met
met zijne raad.
raad,
rol goed en
speelde hij
gevers
en helpers
helpers werd
werdsteeds
steedsmeer
meerin in
bijzonderheden het
het
gevers en
bijzonderheden
plan uitgewerkt
uitgewerkt om
tot practische resultaten
komen.
resultaten te komen.
plan
om tot
Het weloverlegde plan
om in
in Rusland
Rusland Boris
Boris Gudunof te
plan om
vervangen door
Dmitri was
was gegrond
gegrond op
opde
dedweepzieke,
dweepzieke,bijna
bijna
vervangen
door Dmitri
aan het
het stamhuis van
onderdanigheid der
der bevolking aan
hondsche onderdanigheid
Rurik, nu
versterkt door
door de
deaangestipte
aangestipte ontstemming tegen
nu versterkt
Deze heeft
heeft de
deeerste
eerstegeruchten
geruchten omtrent
omtrent het
het uit
uit Polen
Polen
Boris.
Boris. Deze
aanrukkende
opgenomen, en
en eerst
eerst onder den
aanrukkende onheil
onheil zeer
zeer licht
licht opgenomen,
indruk
van elkaar
elkaar opvolgende
opvolgende tijdingen
tijdingen is
is hij
hij aan
aan den
den ernst
ernst
indruk van
der
zaak
gaan
gelooven.
der zaak gaan
Niemand
met grooter zekerheid dan
dan Boris
Boris dat
dat de
de knaap
knaap
Niemand wist met
gestorven was,
was, en
en dat
Dmitri
werkelijk te
te Uglitsch gestorven
dat dus
dus het
het
Dmitri werkelijk
geheele in
gang zijnde
zijndekabaal
kabaalop
oponwaarheid
onwaarheid gegrond
gegrond was.
was.
in gang
factor de vroeger
Maar
als sterk
sterk nadeelige factor
vroeger door
door hem
hem
Maar nu
nu gold als
zelf
in het
hetleven
levengeroepen
geroepenonwaarheid
onwaarheid der
der verwonding
verwonding van
zelf in
Dmitri;
kan men
men gene2en
genezen en
en de
zware verwonding
verwonding kan
Dmitri ; van eene zware
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mogelijkheid dat
de knaap
knaap inderdaad
inderdaad het
het leven
levenererafgebracht
afgebracht
mogelijkheid
dat de
had, kon in
in beginsel
beginsel niet
niet door
doorBoris
Borisbestreden
bestreden worden.
worden.
had,
ook de
debeweging
beweginghet
hetkrachtigst
krachtigst tetebestrij,
bestrij.
Hij
meende dan
dan ook
Hij meende
door
van
regeeringswege
te
doen
mededeelen
dat de
de
den
den door van regeeringswege
doen mededeelen dat
pretendent was
was een
een wegens
wegens liederlijk
liederlijk gedrag
gedrag uit
uit het
hetklooster
klooster
pretendent
Ook deze
dezegreep
greepwas
wasniet
nietgelukkig,
gelukkig,want
want
weggejaagde
weggejaagde monnik.
monnik. Ook
be.
gezegde
monnik (Grischka
(Grischka Otrepiew)
Otrepiew) was
hier en
en daar
daar be,
gezegde monnik
was hier
kend
men zag
zag al
al spoedig
spoedig dat
dat de uitleg
uitleg van
van Boris
Boris niet
niet de
de
kend en
en men
Boris weten
wetendat
dateen
een
juiste was.
juiste
was. Aan
Aan den
den Koning
Koningvan
van Polen
Polen liet Boris
monnik van
dien naam
naam zich
zich in
in Lithauwen
Lithauwen ophield
ophield en
en liet
liet om
om
monnik
van dien
zijne
uitlevering verzoeken;
de lange
lange baan
baan
zijne uitlevering
verzoeken ; maar
maardit
dit werd
werd op de
geschoven en
en de
dekroonpretendent
kroonpretendent ging
ging intusschen
intusschen voort
voort met
met
geschoven
op touw
touwgezet
gezetwerden.
werden.
de
plannen, die
die voor
voor hem
hem op
de plannen,
Onder
voortdurende leiding
leiding en
en begeleiding
begeleidingvan
vangeestelijken
geestelijken
Onder voortdurende
begaf de
de z.g.
z.g.Demetrius
Demetriuszich
zichnaar
naarGalicië,
Galicië, waar
waar hij
hij op
op de
de
begaf
goederen
van graaf
graaf (Pan)
(Pan) Mniszek
Mniszekeen
eengroot
grootaantal
aantalavontuur,
avontuur.
goederen van
lustigen en
en woelwaters
woelwatersaantrof,
aantrof,waarvan
waarvanhet
hetmeerendeel
meerendeel weinig
weinig
te verliezen,
verliezen, maar,
maar, in
in troebel
troebel water
water visschende,
visschende, allicht
allicht iets
iets tete
winnen had.
had.
winnen
Op
vindingrijke wijze
wijze wist
wistmen
menallerlei
allerlei belangen
belangen met
met het
het
Op vindingrijke
hoofddoel
(herstelder
derwettige
wettigeregeering
regeeringin
inRusland)
Rusland)teteverbinden,
verbinden,
hoofddoel (herstel
zooals
door de
devolgende
volgendegegevens
gegevensmogelijk
mogelijkwerd
werdgemaakt.
gemaakt.
zooals door
hadeene
eenebeeldschoone
beeldschoonedochter,
dochter,Panna
PannaMarina,
Marina,
Pan Mniszek
Mniszek had
Pan
dat bij
bij vele
vele
benevens een
reusachtigen schuldenlast,
schuldenlast, zooals
benevens
een reusachtigen
zooals dat
Daaruitlaat
laatzich
zichverklaren
verklaren
edelen dier
dier dagen
dagengebruikelijk
gebruikelijkwas.
was.Daaruit
cn Mei
dat den
den 25
Mei 1604
1604de
deCzaréwitsch
CzaréwitschDmitri
Dmitriininhet
hetgrafelijk
grafelijk
25en
slot van
van Mniszek
Mniszek eene
eene belofte
belofte onderteekende
onderteekende en
en plechtig
plechtig be,
be.
door
zwoer,
hulp, die
diehem
hem door
zwoer, waarbij
waarbij hij,
hij, als
als tegengave
tegengave voor
voor de hulp,
Poolsche onderdanen
volgende ver,
ver.
Poolsche
onderdanenzou
zou worden
worden geboden,
geboden, de volgende
plichtingen op zich
zich nam
nam::
plichtingen
1°. Hij
zou Rusland
Rusland ininden
denschoot
schootder
derRoomsch,Catholieke
Roomsch.Catholieke
Hij zou
Kerk terugvoeren.
terugvoeren.
Kerk
2°. Panna
Panna Marina
wettige Keizerin
Keizerin (Czaritza)
(Czaritza)
2°.
Marina Mniszek
Mniszek tot wettige
van
Rusland verheffen.
verheffen.
van Rusland
schulden van
van zijn
zijn schoonvader
schoonvader Mniszek
Mniszek betalen.
betalen.
3°. De schulden
4°. Aan
Aanzijne
zijneechtgenoote
echtgenootededegrootvorstendommen
grootvorstendommen Pskow
Pskow
4°.
Groot Novogorod
N ovogorod ininvollen
volleneigendom
eigendomafstaan.
afstaan.
en Groot
en
5°. Zijn
Zijn schoonvader
schoonvader beleenen
beleenen met
met de
devorstendommen
vorstendommen
Smolensk
en Sewerien.
Sewerien.
Smolensk en
6°.
Eenige, nog nader
nader te
te bepalen,
bepalen, Russische
Russische gebieden
gebieden aan
aan
6°. Eenige,
de Republiek
Republiek Polen
Polen afstaan.
afstaan.
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Er was
was hier
hier werkelijk met staatkundige, godsdienstige,
godsdienstige, familie.
familie,
en finantieele belangen rekening gehouden,
zouden
gehouden, en de kosten zouden
de huid
huid van
van den
den Russischen beer —
bestreden worden uit
uit de
die
echter nog
noggevangen
gevangen moest
moest worden. In
dadelijke be.
be=
die echter
In de dadelijke
hoefte
aan contanten
hoef
te aan
contanten werd
werd voorloopig voorzien
voorzien door eene
combinatie
van geestelijke en wereldlijke
combinatie van
wereldlijke belanghebbenden,
belanghebbenden, die
die
men
in onze
onze dagen
dagen een
een consortium,
consortium, syndicaat
of naamlooze
men in
syndicaat of
vennootschap
te merken is
dat de
de
vennootschap zou
zou noemen, waarbij
waarbij op
op te
is dat
toenmalige Poolsche grooten
grooten gewoonlijk weinig geld en weinig
doorzicht, geestelijke
en veel
veel
doorzicht,
geestelijke orden
orden daarentegen
daarentegenveel
veel geld
geld en
slimheid
bezaten, terwijl
terwijl bij
beide een
een onverzadelijken honger
slimheid bezaten,
bij beide
naar grondbezit
grondbezit en
en staatkundigen
staatkundigen invloed
invloed bestond.
bestond. De
naar
Devraag
vraag
was
nu maar,
maar, wie
wie zijn
zijn partij
partij het
het handigst speelde en het minst
was nu
door zedelijkheids.principes
werd.
zedelijkheids,principes geplaagd
geplaagd werd.
In
de Poolsch.Russische
grensgewesten was, niettegenstaande
Poolsch,Russische grensgewesten
In de
den wapenstilstand,
wapenstilstand, altijd
altijd wrijving
wrijving en
en krakeel
krakeel tusschen de
den
wederzijdsche
heeren, zoodat
zoodat de grensbevolking altijd
wederzijdsche groote heeren,
min
meer op voet
voet van
van oorlog
oorlog was
was;; ongeregelde en
en rumoe.
min of meer
rumoe,
rige toestanden
toestanden waren
aan de
de orde
orde van
van den
den dag
dag en
en het
het
rige
waren er
er aan
kostte dan
dan ook aan
aan Dmitri
Dmitri en
en zijne partij
veel moeite om
kostte
partij niet veel
in de
de omstreken
omstreken van
van Kiew, in de Ukraine en onder de Donsche
kozakken
troepenmacht op
been tetebrengen.
brengen.
kozakken een
een troepenmacht
op de been
den Augustus 1604 ging
Den 15
Dmitri met
met een
een corps
corps N.B.
N.B.
ging Dmitri
15den
van 1500 ruiters -— geschoolde troepen
troepen -— op marsch naar
naar de
Dnepr (toen grensrivier)
grensrivier) om het
het Russische
Russische Rijk
Rijk teteveroveren.
veroveren.
In den
den omtrek
omtrek van
van Kiew voegden zich
zich daarbij
daarbij eenige duizend
In
legertje tot
tot ruim
ruim
kozakken, en
en tegen
tegenOctober
October was
was het legertje
Donsche kozakken,
man aangegroeid,
aangegroeid, waarbij
waarbij echter
echter vele
veleslecht
slechtgewapende,
gewapende,
20000 man
nuttelooze méeloopers,
mêeloopers, met
welke macht
macht de
depretendent
pretendent den
den
met welke
nuttelooze
October de grensrivier overtrok.
23 October
bij die
die gelegenheid
gelegenheid een
eenmanifest
manifest
hij bij
Natuurlijk vaardigde hij
uit, waarin
waarin hij
hij aan
aan het
het Russische
Russische volk
volkbekend
bekendmaakte
maaktedat
dathij
hij
uit,
kwam om als
als de
derechtmatige,
rechtmatige, wonderdadig geredde
zoon van
van
kwam
geredde zoon
IV zijn
zijn recht
recht op
op den
den Russischen troon
doen gelden
gelden
Iwan
troon te doen
Iwan IV
tegen den
den overweldiger
overweldiger Boris.
Boris. Ook
Ook de
de Poolsche Rijksvorst
Rijksvorst
Mniszek,
woiwode van Sandomir, gaf eene proclamatie
proclamatie uit,
uit,
Mniszek, woiwode
waarbij
hij verklaarde
verklaarde dat alle
alle Poolsche rijksvorsten
rijksvorsten den echo
ech,
waarbij hij
ten Czaréwitsch erkenden
daarom besloten
besloten hadden
hadden hem
hem
erkenden en daarom
te helpen
helpen om den
troon zijner
zijner vaderen
vaderen te
te heroveren.
heroveren.
den troon
De militaire
militaire gebeurtenissen
gebeurtenissen van
van dezen
dezenavontuurlijken,
avontuurlijken, slecht
slecht
voorbereiden tocht,
een klein,
klein, onvoldoende
onvoldoende uitgerust leger
voorbereiden
tocht, met een
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in het
het barre
barre jaargetijde,
jaargetijde, 1604-05, zouden stof
stofopleveren
opleveren voor
voor
eene moderne
moderne Anabasis,
Anabasis, maar
bestek te
te buiten.
buiten.
eene
maar gaan
gaan ons
ons bestek
Genoeg het bijna
bijna ongelooflijk
ongelooflijk feit
feit te
te vermelden
vermelden dat
dat de
de avon~
avon,
tamelijk onafgebroken
onafgebroken succes
Wel is
is waar had
turier een
een tamelijk
succes had.
had. Wel
voorgedaan, waaruit
waaruit zijne partij leeren kon, en
zich één geval
geval voorgedaan,
ook leerde,
leerde, wat
watmen
meneigenlijk
eigenlijkaan
aanhem
hemhad
hadbij
bijtegenspoed.
tegenspoed.
ook
militaire ontmoeting
ontmoeting leed de
de afdeeling,
Bij eene secondaire
secondaire militaire
op dat
dat oogenblik beyond,
bevond, de
de nederlaag
nederlaag en
en
waarbij
waarbij hij
hij zich
zich op
opde
desnelheid
snelheidvan
vanzijn
zijnpaard
paard vertrouwende,
vertrouwende,
Dmitri haastte
haasfte zich, op
-— in de
de richting
richting van
van Polen
Polen een
een zeer
zeer gestrekten galop
te
galop aan
aan te
nemen.
De bevolking
bevolkingdier
dierstreek,
streek,die
diereeds
reeds
zijnpartij
partijgekozen
gekozen
nemen. De
zijn
had,
belette echter
echter dien
dienaftocht
aftochtenendreigde,
dreigde,hem
hemaan
aanBoris
Boris
had, belette
ofkortweg
kortweg dood
dood teteslaan,
slaan, zoo
zoo hij
hij zijne partij
uit te
uit
te leveren
leveren of
in
den steek
steek liet.
liet.
in den
kwaadschiks moest
moest hij
hij in
in zijne rol
blijven
Goedschiks
Goedschiks of kwaadschiks
rol blijven
en eigenlijk
eigenlijk buiten
viel hem
hem de
de overwinning ten
en
buiten zijn
zijn toedoen
toedoen viel
Het scheen
scheen ofofgeheel
geheelRusland
Ruslandaan
aaneen
een epidemisch
en
deel.
deel. Het
epidemischen
waanzin
de plompe leugens van de herleving
herleving
waanzin ten
ten prooi
prooi was,
was, of de
met magische
menschen~
magische kracht
kracht het gezonde
gezonde menschen,
des vorstenzoons met
verstand verstikten.
boeren sloten zich
zich in
in
verstand
verstikten. Bojaren,
Bojaren, edelen
edelen en
en boeren
massa
pretendent aan
aan op
op zijn
zijn zegetocht
naar Moskau
Moskau;;
massa bij
bij den pretendent
zegetocht naar
geregelde troepen,
troepen, met
met hunne
hunnebevelhebbers
bevelhebbersaan
aan 't hoofd, liepen
hem over,
over, steden
stedenzonden
zondenhem
hemafgevaardigden
afgevaardigden te
te gemoet
tot hem
der poorten.
poorten.
met de sleutels
sleutels der
met
In het
het Kremlin
Kremlin begon
begon zich
zich zelfs
zelfs een
eenbedenkelijk
bedenkelijk ledig
ledig om
om
In
vormen;; de steeds
steeds ongunstiger
ongunstiger berichten,
berichten, de
de
Czar
Boris te
te vormen
Czar Boris
voortdurend
bekend wordende
wordende afval
afval van
van steden,
steden, corporatiën
voortdurend bekend
en personen
personen schijnt
schijnt den
den Czar
Czar moreel te hebben
hebben vernietigd,
en
vemietigd,
hoewel hij
hij vroeger
vroegermeermalen
meermalengetoond
getoondhad
had persoonlijken moed
voormiddags raad
raad
beziften. Den 13 April 1605 hield hij des voormiddags
te bezitten.
met
hem getrouw
getrouw gebleven
gebleven Rijksgrooten
- des avonds was
met de hem
Rijksgrooten —
Of hij
hij vergiftigd
vergiftigd is,
is, zelf
zelfvergif
vergif innam
innam of
ofdoor
door eene
hij dood.
dood. Of
hij
beroerte
getroffen, is nooit
nooit bewezen
bewezengeworden.
geworden. Men
Men
beroerte werd
werd getroffen,
hield
toen vergiftiging
vergiftiging voor
voor waarschijnlijk.
waarschijnlijk. Hel
is wel
wel eigen.
hield toen
Hel is
eigen,
aardig teekenend voor
z.g. «goeden, ouden tijd», dat
in
voor den z.g.
dat in
persoon van
van invloed
invloed sterven
sterven kon
kon
de 15e tot 18e eeuw
eeuw geen persoon
ot er
er werd
werd gemompeld
gemompeld van
van vergif 1.
Niet minder
minder kenmerkend
kenmerkend voor
voor de
de «goede
trouw» en
Niet
agoede trouw»
1. In den
den aanvang
aanvangder
der17e
17eeeuw
eeuw
liepen
allerlei
verhalenomtrent
omtrentzekere
zekereTheophania
Theophania
liepen
allerlei
verhalen
Napels.die
dievrij
vrij
openlijk
genoemdwerd
werdalsals
betrokkenin in
frappantesterfgevallen
sterfgevallen
in Napels,
openlijk
genoemd
betrokken
frappante
van politieke
politieke personen.
personen.
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«oprechtheid» die
in 0:den
«den ouden
ouden tijd»
heb~
((oprechtheid»
die in
tijdz moeten geheerscht heb,
ben, is hetgeen
hetgeen in
in Moskau, terstond
van Boris
Boris
ben,
terstond na
na den
den dood van
Gudunof gebeurde.
Ofschoon bijna
bijna de
met de
de Russische
Russische
Ofschoon
'cle gansche bevolking,
bevolking, met
grootwaardigheidsbekleeders aan
het hoofd,
hoofd, gereed
gereed stond,
stond,
aan het
Dmitri
te gaan
gaan huldigen
huldigen en
entoejuichen,
toejuichen, erkende
erkende dezelfde
dezelfde be,
beo
Dmitri te
Boris, als
als regentes,
regentes,
volking eerst de Czaritza Maria,
Maria, weduwe van Boris,
en
de beide
beideminderjarige
minderjarige kinderen,
kinderen, Feodor en
Xenia, als
als
en de
en Xenia,
door
wettige vorsten
vorsten;; de
duurste eeden van
trouw werden
werden door
weftige
de duurste
van trouw
bevolking en
en de
deinvloedrijkste
invloedrijkste in
in Moskau aanwezige mili~
de bevolking
mili,
taire bevelhebbers gezworen.
al deze
deze eeden vergeten
vergeten;; de
maand schenen
schenen al
Binnen eene maand
bekwaamste Russische Generaal,
Generaal, Prins
Prins Petrow Basmanow,
Basmanow, die
bekwaamste
door zijne vroegere
dienstbetrekking in
in Uglitsch ten stelligste
vroegere dienstbetrekking
van hetgeen
hetgeen daar
daar voor
voor 14 jaar
jaar had plaats
moest zijn
zijn van
overtuigd moest
gehad, werd
werd aan
aan het
hethoofd
hoofdvan
van een
een welgeordende
troepenmacht
gehad,
welgeordende troepenmacht
tegen
Dmitri afgezonden
afgezonden en
en beloofde hem
dood of
of levend
levend
tegen Dmitri
hem dood
den
naar Moskau te hrengen. Den 77den Mei 1605 ging Basmanow
met zijne
geheele legerafdeeling
legerafdeeling naar
de tegenpartij
tegenpartij over,
over,
zijne geheele
naar de
daarmede
ongeveer hetzelfde
hetzelfde uitvoerende
uitvoerende wat
wat de
deMaarschalk
Maarschalk
daarmede ongeveer
opzichte van
van Napoleon
Napoleon II zou
zouherhalen.
herhalen.
Ney in 1815
1815 ten
ten opzichte
Dat
was de
debeslissing.
beslissing.Boden,
Boden,door
doorDmitri
Dmitrinaar
naar Moskau
Dat was
gezonden om de onderwerping
onderwerping der
der stad
stad te
te eischen, werden met
ontvangen;; de
hoofden van
van den
den adel,
adel, van
van de
de Grieksche
de hoofden
jubel ontvangen
geestelijkheid,
van
de
burgerij
erkenden
Dmitri
als Czar
Czar en
en
geestelijkheid, van de burgerij erkenden Dmitri als
zonden
hem deputatien te gemoet, met
met de bede
bede dat
dat het
het hem
hem
zonden hem
behagen mocht
mocht zijne
«getrouwe» hoofdstad
in bezit te nemen.
zijne egetrouwez
hoofdstad in
behagen
Hij
verklaarde genadig aan
verzoek te willen
willen voldoen,
voldoen,
Hij verklaarde
aan dit verzoek
maar zond
vooruit, de
de Czaritza Maria
haar zoon
Maria met haar
maar
zond den
den last vooruit,
om het
het leven
leventetebrengen,
brengen, wat
wat dan
dan ook
ook den
den lOden
10den Juni 1605
om
geschiedde;
bloeiende vijftienjarige
vijftienjarige Xenia
Xenia verdween
verdween in
inhet
het
geschiedde ; de bloeiende
gevolg
van den nieuwen
nieuwenCzar
Czar en
en men
men hoorde
hoordenooit
nooitmeer
meervan
vanhaar.
haar.
gevolg van
en Juni hield Czar Demetrius I zijn plechtigen
Den 20
plechtigen intocht
intocht
20en
in Moskau, voorafgegaan
de zware
zware Poolsche ruiterij,
ruiterij, die
voorafgegaan door
door de
hij
nog inindienst
diensthad,
had,met
metvliegende
vliegendevaandels,
vaandèls,getrokken
getrokkensabels,
sabels,
hij nog
zwaar
en vol
Daarop volgde
volgde eene
groote
eene groote
dreunende muziek.
muziek. Daarop
vèl. dreunende
zwaar en
schaar Grieksch.geestelijken
en ;.;'eigenaar.
ikonen
eigenaar,
Grieksch,geestelijken met insignien en ikon
dat men
men bij
bij dezen
dezen intocht
intocht niet
nietvermeld
vermeld vindt de Poolsch.
Poolsch,
dig dat
in groot
grootaantal
aantal mede
medenaar
naar
geestelijkheid, die
die toch in
Catholieke geestelijkheid,
heeft waarschijnlijk
waarschijnlijk ontijdige
ontijdige bot.
bot,
gekomen ; men heeft
Moskau was gekomen;
singen willen ontgaan.
ontgaan.
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versierd met
Czar zelf,
zelf,tetepaard,
paard, in
inde
derijkste
rijkste kleedij, versierd
met
De Czar
edelgesteenten van groote waarde,
waarde, vormde het middelpunt van
edelen in
eene groep
der hoogste
hoogste rijksvorsten en Poolsche edelen
in
groep der
volk juichte
juichte «den
«den rechtmatigen»
nationaal costuum. Het volk
rechtmatigenz Czar
aNieuwe
toe
en zong
zong welkomst.
lofliederen ter
ter eere van de «Nieuwe
welkomst, en lofliederen
toe en
Zon van
van Rusland».
Rusland».
Acht dagen
dagen later
later is
Demetrius in de
de Mariakerk te Moskau,
Acht
is Demetrius
meer pracht
nèg meer
onder
tentoonspreiding van
van nog
pracht en
en nog
nèg meer
onder tentoonspreiding
kerk tot
den metropolitaan
metropolitaan der
der Grieksche kerk
feestelijkheid,
feestelijkheid, door
door den
vol,
Czar aller
aller Russen
Russen gekroond.
Van dit
dit oogenblik af was,
was, vol.
gekroond. Van
de opvatting
opvattingdier
diertijden,
tijden,de
deinstallatie
installatieop
opden
den Czarcntroon
Czarentroon
gens de
agoddelijk
een
voldongen feit
feit en
endeelde
deeldededenieuwe
nieuwevorst
vorstin
in het
het «goddelijk
een voldongen
der Koningen».
recht der
T
och ontbrak,
ontbrak, na
na al
al deze
dezeplechtigheden,
plechtigheden, nog
nog een gewichtige
Toch
doorde
denog
nogin
inleven
leven
factor, n.l. de herkenning
herkenning van
van den
den Czar,
Czar, door
de ge,
ge.
zijnde moeder
moeder Marfa
Marfa Nagoy
N agoy;; daarmede
daarmedestond
stondof
of viel
viel de
zijnde
positie van
van Dmitri
Dmitri en
en zijne partij.
heele positie
den ernst der
Polen naderende
naderende beweging
beweging
der uit Polen
Zoodra Boris
Boris den
opzijn
zijnweg
wegaan
aanMarfa
Marfa de
destellige
stellige ....verklaring
erklaring
inzag, lag
lag het
het op
inzag,
te
ontlokken, dat
dat zij
zij onwrikbaar overtuigd
was van
van den dood
dood
overtuigd was
te ontlokken,
van haar
haar zoon te Uglitsch;
redenen was
was Marfa
Marfa
Uglitsch ; om begrijpelijke redenen
nog
steeds in
in felle
fellewoede
woedetegen
tegenBoris
Borisen
enzag
zagzeer
zeer goed
goed in,
in,
nog steeds
verklaring hem ten
goede kwam.
kwam. Zij
Zij heeft
ten goede
dat eene dergelijke verklaring
derDmitri
Dmitribeweging
bewegingnooit
nooitstellig
stelliguitgesproken
uitgesproken
na het
het begin
begin der
na
den Czaréwitch
volstrekt onmogelijk was.
was.
dat herleving
herleving van
dat
van den
Czargwitch volstrekt
Men weet
weet dat
dat Schiller
Schillerditditonderwerp
onderwerpbehandeld
behandeldheeft
heeftininzijn
zijnonvoltooid
onvoltooiddrama
drama
Men
«Demetrius»,
en eenige
eenige uitgewerkte
uitgewerkte tooneelen
tooneelen gereed
gereed zijn
zijn
«Demetrius», waarvan
waarvan het
het algemeen
algemeen plan
plan en
liiob,
gekomen.
Een aangrijpend
aangrijpend tooneel
komt voor in
in !Ie
aartsbisschop 1-liob,
lIe Bedrijf,
gekomen. Een
tooneel komt
Bedrijf, waar aartsbisschop
namens Boris,
Boris, van
van Marfa
Marfa de
devolstrekte
volstrekteverklaiing
verklaringeischt
eischtdatdat
haar
zoon
denmoorcl.
moord,
namens
haar
zoon
bijbijden
den toestand
toestand doorziende, dit weigert.
weigert.
aanslag te U
glitsch is gestorven,
gestorven, terwijl
terwijl Marfa,
Marfa, den
aanslag
Uglitsch
belangen der
der partijen
partijen en
de macht
macht van
van den
den volkswaan spreken
dit tooneel.
De belangen
en de
spreken in
in dit
M.~R.H\.
Ich
sehe den Mächtigen
MARAA.
Machtigen in meiner Macht.
Ich sehe
Du glaubst
glaubst es
es ftirchte
fürchte sich
sich der
derCzar
Cur?
limB.
?
HIOB.
MARF.~.
Er
in meiner
meiner Macht.
Macht. Ein
Ein Wort
meinem Munde
Munde
Er ist in
Wort aus
aus meinem
MARFA.
Ein ~nz~es
einziges_kan~
kann s~n
sein Geschick
1 _
:!n
.~es~ic~entscheiden
en~ch~de~1
der Reuszen
Reuszen und
und der
der Polen
Polen
Das
ganze Volk der
Das ganze
Seht
jetzt auf mich.
mich. Wenn
Wenn ich
ichden
denCzarewitch
Czarewitch
Seht jetzt
Für meinen Sohn
und Iwans
Iwans anerkenne
anerkenne
Sohn und
So huldigt
huldigt alles
alles ihm,
ihm, das
das Reich
Rejch ist
ist Sein.
Sein.
Verläugn'
so ist
istererganz
ganzverloren
verloren;
VerlAugn' ich
ich ihn,
ihn, so
;
nur kostet's
kostet's mich,
mich, und alle
alle Welt
Welt
Ein Wort
Wort nur
Verlässt ihm
Betrüger
Verl'Asst
ihm als Betriiger
Das
Wort will
will man
man von
vonmir
mir11
Das Wort
und auf
auf an
an Kindes
Kindes Statt
Statt
Ich
nehm' ihn
ihn an
Ich nehm'
an und
Den mir
mir der
der IIlimmel
!immel rAchend
rächend hat
hat geboren.
geboren.
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denanderen
anderen kant
kantwaren
warentwee
tweeder
dervoornaamste
voornaamsteRijks,
Rijks<
Van den
Feodor Msistislawski
Msistislawskien
enWassili
WassiliSchuisky,
Schuisky,afgezonden
afgezonden
grooten, Feodor
naar het
het klooster
kloosterBelosero,
Belosero,waar
waarMarfa
Marfagedurende
gedurende1313jaren
jaren
naar
hoftete
verblijf hield,
hield, om
om haar
haar uit
uittetenoodigen
noodigen zich
zich aan
aan het
het hof
verblijf
vertoonen,
vertoon en, waar
waar de
de jonge
jongeCzar
Czarhaar
haar verlangend
verlangend en
en liefdevol
liefdevol
gemoet zag.
zag.
te gemoet
door Dmitri
Dmitrimet
metalle
alleteekenen
teek en envan
vaneer,
eer.
Zij kwam
kwam en
en werd
werd door
Zij
en kinderlijke
kinderlijke liefde
liefde ontvangen.
ontvangen. Wat
Wat tusschen
tusschen die
diebeide
beide
bied en
besproken is,
is, weet
weet men
menniet
niet;
doordedegeheele
geheelehofomgeving
hofomgeving
besproken
; doof
werd twijfel
twijfel noch
nochwanklank
wanklankgehoord,
gehoord,m.a.w.
m.a.w.beide
beidepartijen
partijen
werd
waren en
bleven geheel
geheel in
in hunne
hunne rol.
rol. Marfa
Marfa heeft
heeft de
de positie
positie
waren
en bleven
van Czaritza,moeder
Czaritza.moeder verkozen
boven een
een nieuw
nieuwverblijf
verblijfinin
van
verkozen boven
zij heeft
heeft nooit
nooit volstrekt
volstrekt bevestigd
bevestigd dat
dat de
de
het klooster,
klooster, maar
maar zij
het
of
pretendent haar
was. Marfa
Marfa en
en Demetrius
Demetrius stonden
stonden of
pretendent
haar zoon
zoon was.
vielen te
te zamen
zamen;; zij
zij hebben
hebben het
het eerste
eerste verkozen.
verkozen.
vielen
was, in
in den
denzomer
zomer van
van 1605,
1605,het
hethoofddoel,
hoofddoel,naar
naar het
het
Zoo was,
uiterlijke althans,
althans, bereikt
bereikt;; de
de man
manvan
vanduisteren
duisterenoorsprong
oorsprong
uiterlijke
doorRurik
Rurikvoor
voorhonderden
honderden
zat
zat op den
den troon
troon der
der Watigers,
Warägers,door
jaren gesticht
gesticht in het
het grootvorstendom
grootvorstendom Moskau.
Moskau.
jaren
Men moest
moest nu
nu aan
aandedebepalingen
bepalingender
der
vroegervermelde
vermelde
Men
vroeger
liever de
de Polen,
Polen,die
dieiningrooten
grooten
overeenkomst
overeenkomst gaan
gaan denken,
denken, of liever
getale
Dmitri in
in de
deRussische
Russischehoofdstad
hoofdstadgekomen
gekomenwaren,
waren,
getale met Dmitri
herinnerden door
hunne aanwezigheid
aanwezigheid onophoudelijk
onophoudelijk de
de
herinnerden
door hunne
bezwarende
voorwaarden,
die
aan
de
hulp
van
Polen
verbon.
bezwarende voorwaarden, die aan
hulp van Polen verbon,
de eerste
eerste plaats gedroegen
Polen zich
zich ruw
ruw
den
waren. In de
gedroegen de
de Polen
den waren.
door
en
aanmatigend tegen
tegen de
deMoskovieten,
Moskovieten, gaven
gaven ergernis
ergernis door
en aanmatigend
hun
weelderig en
en rumoerig
rumoerig leven
leven en
en legden
legden de
deuiterste
uiterste min,
min.
hun weelderig
achting
dag voor
voor alle
alleRussische
Russische gebruiken
gebruiken en
enopvat,
opvat.
achting aan
aan den
den dag
tingen.
In de
detweede
tweedeplaats
plaatsmoesten
moestendedePoolsche
Poolschetroepen,
troepen,
tingen. In
die tot
tot een
eenvrij
vrijsterke
sterkemacht
macht waren
waren
Kyrissen
Hussaren I,', die
Kyrissen en
en Hussaren
aangegroeid,
in dienst
dienstvan
vanden
denCzar
Czaraller
aller Russen
Russen
aangegroeid, nadat
nadat zij
zij in
waren
overgegaan, ruim
ruim betaald
betaald worden,
worden, zoodat
zoodatreeds
reedsspoedig
spoedig
waren overgegaan,
na
de
kroning
de
ervaring
van
oogenblikkelijk
en
dringend
na de kroning de ervaring van oogenblikkelijk en dringend
gebrek
aan contanten
contanten zich
zich voordeed.
voordeed.
gebrek aan
Daarbij
de Russische
Russische grooten,
grooten, voor
de
Daarbij kwam
kwam nog
nog dat
dat de
voor wie de
nieuwe
Czar slechts
slechts het middel
middel was
was geweest
geweest om
omden
dengehaten
gehaten
nieuwe Czar
Boris
te verwijderen,
verwijderen, al
al spoedig
spoedig inzagen
inzagen dat
dat zij
zij een
eensiechten
slechten
Boris te
11 Voorloopers
Voorloop ers der
Kurassiers (zware)
(zware) en liuzaren
Huzaren(lichte)
(lichte)ruiterij.
ruiterij.
der Kurassiers
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ruil
hadden gedaan
gedaan;; Dmitri,
Dmitri, Pool van
van oorsprong
oorsprong en
en begrip,
begrip.
ruil hadden
pen, had
had nóg
nóg minder
minder eerbied
eerbied voor
voor nationale
nationale Russische
Russische voor,
voor.
pen,
oordeelen
dan zijn
zijn voorganger
voorganger en
en ondernam
ondernam diepgaande
diepgaande ver,
ver~
oordeelen dan
anderingen
in
bestuurs.
en
staatszaken,
waaraan
Boris,
uit
anderingen in bestuurs. en staatszaken, waaraan Boris, uit
eerbied voor
eerbied
voor het
het oud,nationale,
oud-nationale, niet
niethad
haddurven
durvenbeginnen.
beginnen.
ge~
In vele
vele opzichten
opzichten gedroeg
gedroeg zich
zich de
de nieuwe
nieuwe Czar
Czar alsof
alsof hij
hij ge,
In
komen was
met de
de bedoeling
bedoeling alalhet
hetoud,Russische
oud. Russischetetebespot,
bespot~
komen
was met
ten en
en als
alstrachfte
trachtte hij
hijininplaats
plaatsvan
vaneen
eenrechtgeloovig
rechtgeloovigenenrecht.
recht~
ten
geaard Moscovietenvorst,
bereidwillig landvoogd
landvoogd van
vanden
den
geaard
Moscovietenvorst, een
een bereidwillig
Poolschen
te zijn.
zijn.
Poolschen koning te
De daardoor
daardoor reeds
reedsbestaande
bestaandeontstemming
ontstemmingwerd
werdnog
nogsterker,
sterker,
De
toen Dmitri
Dmitri zich
zichook
ookdedeGrieksche
Griekschegeestelijkheid
geestelijkheid tot
totvijand
vijand
toen
maakte. Zooals
weet zijn
zijn de
de Roomsch,Catholieke
Roomsch.Catholieke en de
de
maakte.
Zooals men
men weet
Grieksch~Orthodoxe kerken
vele punten
punten heftige
heftige tegenstan,
tegenstan~
Grieksch,Orthodoxe
kerken in
in vele
ders,
en daar
daardedenieuwe
nieuweCzar,
Czar,krachtens
krachtensdedevroeger
vroegeraange,
aange.
ders, en
geven
overeenkomst, den
denCatholieken
Catholiekeneeredienst
eeredienst althans
althans niet
niet
geven overeenkomst,
behandelen mocht
mocht dan
dan den
den anderen,
anderen,
met minder tegemoetkoming behandelen
ontstond
al spoedig
spoedigonder
onderdedeGrieksche
Griekschegeestelijkheid
geestelijkheid eene
eene
ontstond al
stemming,
in de
detaal
taaldes
desvolks
volksomgezet,
omgezet,kon
konuitloopen
uitloopen
stemming, die,
die, in
op eene
op
eene beweging
beweging «ter
bescherming van
vanhet
het geloofo.
geloof». Men
«ter bescherming
weet wat
wat dat
dat in
in Rusland
Rusland zeggen
zeggen wil.
wil.
weet
Kort
na de
de kroning
kroning waren
waren er
er bij
bijeen
eendeel
deelvan
vanadel
adel en
en
Kort na
geestelijkheid
reeds zooveel
zooveel ontevreden
ontevredenelementen,
elementen, dat
dateene
eene
geestelijkheid reeds
samenzwering
stand kwam,
kwam, met
met het
hetdoel
doelden
denpas
pasgekroon,
gekroon.
samenzwering tot
tot stand
den Czar
Czar DDemetrius
te verdrijven
verdrijven;; aan
aan het
het hoofd
hoofddier
diersamen,
samen~
emetrius te
zwering
stond dezelfde
dezelfde Wassily
WassilySchuisky,
Schuisky,die
dieeenige
eenigemaanden
maanden
zwering stond
te voren
voren Marfa
Marfa Nagoy
Nagoy had
hadafgehaald
afgehaald om
omhaar
haar getuigenis
getuigenis als
als
krachtig argument
Demetrius te gebruiken.
gebruiken. Het
Hetcomplot
complot
krachtig
argument vóór
vóór Demetrius
lekte
uit, Wassily,
Wassily,volkomen
volkomen overtuigd,
overtuigd, werd
werd ter
ter dood
dood ver,
ver.
lekte uit,
gebracht; ; in
opwelling van
van
oordeeld en
op 't schavot
oordeeld
en op
schavot gebracht
in eene opwelling
romantische ridderlijkheid
het
romantische
ridderlijkheidschonk
schonkdedeCzar
Czarhem
hemgenade
genade op
op het
dat de
descherprechter
scherprechterhem
hemmet
metontbloot
ontblootzwaard
zwaardnaar
naar
oogenblik dat
het
blok geleidde,
geleidde, riep
riephem
hemaan
aanhet
hethof
hofterug
terugenenherstelde
herstelde
het blok
hem
later in
in zijne
zijne waardigheden.
waardigheden.
hem later
grootmoedige onvoorzichtigheid
onvoorzichtigheid beloonde
beloonde de
de schurk
schurk
Deze grootmoedige
daarmede,
dat
hij
eenige
maanden
later
een
nieuw
complot
daarmede, dat hij eenige maanden later een nieuw complot
smeedde.
De
gemakkelijkheid, waarmede
waarmede de
de samenzwering
samenzweringvan
vanSchuisky
Schuisky
De gemakkelijkheid,
haar gevolgen
gevolgenonderdrukt
onderdruktwaren,
waren, werd
werd eigenlijk
eigenlijk een
een ongeluk
ongeluk
en haar
ver~
voor
den jongen
jongen Czar
Czar;; want
want nu
nuwerd
werdhij
hijovermoedig
overmoedigen.
en ver,
voor den

356

TUSSCHEN TWEE
TWEE VORSTENHUIZEN.
VORSTENHUIZEN.
TUSSCHEN

loor alle
alle matiging
matiging en
en zelfcritiek,
zelfcritiek, hetgeen
hetgeen zich
zich in
in de
deeerste
eerste
loor
plaats openbaarde
openbaarde door grove
grove finantieele misgrepen.
misgrepen.
plaats
T er betaling
betaling der
derschulden
schuldenvan
vande
devroeger
vroegergenoemde
genoemde Poolsche
Ter
gingen
edelen, Mniszek
Mniszek en
en Wieszniwicky,
Wieszniwicky, gingen groote
groote sommen uit
uit
edelen,
Russische schatkist
schatkist naar
naar Polen
Polenen
endedevoorbereiding
voorbereiding der
der
de Russische
huwelijksplechtigheid van
van Panna Marina
Marina Mniszek,
Mniszek, benevens
benevens
huwelijksplechtigheid
de verkwisting,
verkwisting,
reis naar
naar Moskau, verslond schaften
schatten;; door de
hare reis
die reeds
aangelegenheden
reeds bij
bijdeze
dezeinleidende
inleidende
aangelegenhedenplaats
plaats vond,
vond,
werd
werd de
de Russische
Russischebevolking
bevolkinginindedehoogste
hoogstemate
mateontstemd.
ontstemd.
Nog
Nog veel
veelheviger
heviger ergernis
ergernis werd
werd gewekt
gewekt door
door het
het feit
feit dat
datde
de
aanstaande Czaritza haar
haar intocht
intocht hield in Poolsche kleeder,
kleed erdoorhonderden
honderden Poolsche vol,
voldracht, voorafgegaan
voorafgegaan en
en gevolgd
gevolgddoor
dracht,
. eneens in de
en militaire
militaire troepen,
troepen, ev
eveneens
de wel
wel fraaie
fraaie en
en
gelingen en
kostbare, maar
maar in Rusland
Rusland zeer
zeer impopulaire
impopulaire Poolsch
Pools eh nationale
kostbare,
costumes.
Acht dagen
dagen na
naden
denintocht
intochtzou
zou
huwelijkvoltrokken
voltrokken
Acht
hethet
huwelijk
de aanstaande
aanstaande Czaritza had
had verlangd
verlangd dat
dat zij,
zij, on,
onworden, en de
dit huwelijk,
huwelijk, met
met de
degrootste
grootste plechtigheid
plechtigheid zou
zou
middellijk na
na dit
middellijk
van hierin
hierin een
een vreugdefeest
vreugdefeest te
te
gekroond. Wel verre van
worden gekroond.
alles tetezamen
zamen voor
voor de
deRussen
Russen een
een diepe
diepe
dit alles
1A-as dit
voorzien, was
was de
deeerste
eerstemaal
maaldat
dateen
eenCzar
Czarhuwde
huwdemet
met eene
ergernis.
ergernis. Het was
buitenlandsehe;; alle
vorige vorsten hadden eene keuze gedaan
alle vorige
buitenlandsche
uit de
de lands
dochteren, die
uit den
den aard
aard der
der zaak
zaak tot
tot de
de
die uit
landsdochteren,
uit
Grieksche kerk
Een huwelijk
huwelijk met
met eene
Poolsche
eene Poolsche
kerk behoorden.
behoorden. Een
vrouw,
die bovendien
bovendien een
een verkeerd
verkeerd geloof
geloof (i.c.,
(i.c., het
het Catholieke)
vrouw, die
Russen erger
dan de
aanhing,
voor vele
vele diepgeloovige Russen
erger dan
de
aanhing, was
was voor
verbindtenis met eene Heidin.
Niet minder
minder reden
reden tot strijd
strijd en
en verbittering gaf de kroning;
kroning ;
ook
dit was
was in
in Rusland
Rusland geen
geen gebruik
gebruik geweest,
geweest, geen der vroe.
vroe,
ook dit
Russen oog
oog was
was de
de
gen!
en in veler Russen
had dit geëischt en
gere. Czaren had
Kroon en
en
kroning eener ongeloovige vrouw ontwijding
ontwijding der
der Kroon
lastering
geloof.
lastering van
van het
het geloof.
Bij
gelegenheid bleek
alle tijden
tijden en bij
bij
Bij deze
deze gelegenheid
bleek weder
weder hoe
hoe in
in alle
geneigd
den
in
te
slikken
en
alle
volken,
de
mens
eh
geneigd
is
den
kemel
in
te
slikken
en
mensch
alle volken,
in
de
door
te
zijgen.
Het
was
n.l.
in
hofomgeving
de
mug
eene
de mug door te zijgen. Het was
ernstige
vraag geworden
geworden hoe
hoe Marina
Marinabij
bijhaar
haar huwelijk
huwelijk zou
zou
ernstige vraag
ernstig dat
dat die
die vraag
zelfs in den
vraag zelfs
den grooten
gekleed
zijn, zóó
zói5 ernstig
gekleed zijn,
Rijksraad ter
Zij zelf
zelf en
en de
deCzar
Czarstemden
stemden voor
voor
ter sprake
sprake kwam.
kwam. Zij
kleuren, goud,
goud, zilver,
de grootstmogelijke pracht
pracht;; kleuren,
zilver, paarlen
paarlen en
juweelen moesten
schoonheid van
van Panna Marina
Marina nog
nog meer
moesten de
de schoonheid
doen uitkomen.
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Daarentegen eischte het oude
oude Russische
Russischegebruik
gebruikdat
dat de
de bruid
bruid
bij de kerkelijke
kerkelijke plechtigheid
plechtigheid gekleed
was in
in den
den weinig
weinigflat,
flat.
bij
gekleed was
grijzen kapmantel waarin
en haar
haar geheel
teerenden wijden grijzen
waarin hoofd en
schuil
gingen, wijden
wijden boven
boven den
den boezem
boezem vastgesnoerden rok, en
schuil gingen,
hakken. De meerder.
hooge laarzen
laarzen met
met ijzeren
ijzeren beslag
beslag aan
aan de
de hakken.
meerder,
heid van
oude gebruik
gebruik vast
vast en
en
van den
den Rijksraad hield
aan het oude
hield aan
niet besluiten
besluiten zich
zich te
te vertoon
en in eene dracht,
de Czaritza kon niet
vertoonen
dat de
de vroûw
de
die
waarschijnlijk als
die waarschijnlijk
als symbool
symbool gold
gold dat
vrotiw niet
niet de
meesteres maar
het Russische
Russische gezin
gezin was.
was.
meesteres
maar de dienares
dienares in
in het
geestelijkheid bracht
bracht de
beslissing, door
door haar
de beslissing,
De Grieksche geestelijkheid
veto tegen
tegen elke
elke afwijking
afwijking van
van het
hetnationale
nationale gewaad
gewaad en
en den
den
veto
keuze. Den
Den 8en Mei 1606 had
vorstelijken personen
personen bleef
bleef ge~en
gem keuze.
het huwelijk
huwelijk en de
de kroning plaats
plaats in ouderwetsch
costuum en
het
ouderwetsch costuum
Czaritza,
de Russische geestelijkheid
geestelijkheidaanvaardde
aanvaardde eene Catholieke
Catholieke Czaritza,
waarschijnlijk
de lange
lange rij
rij van
van vorstinnen
vorstinnen 1.t.
waarschijnlijk de eenige in
in de
Dmitri,épisode
Deze datum
datum zou men
men het
het culminatiepunt der Dmitri.épisode
af ging
ging het
het tamelijk snel
noemen;; want
van hier
hier af
want van
kunnen noemen
tragedie om.
om.
bergafwaarts en
de comedie tot tragedie
bergafwaarts
en sloeg de
In
het voorjaar
voorjaar van
van 1606, met
uitzicht op
op de
de trouw,
trouw. en
en
met het uitzicht
In het
kroningsplechtigheid,
steeds meer
meer officieele en
niet
kroningsplechtigheid, waren
waren steeds
en niet
officieele persoonlijkheden
Polen naar
naar Moskau gereisd,
persoonlijkheden uit
uit Polen
zoodat het
daar letterlijk
letterlijk van
Polen wemelde,
wemelde, die
die zich
zich bijna
bijna
het daar
van Polen
zonder
uitzondering gedroegen
gedroegen met
met een
een trots
trots en
en verwatenheid
zonder uitzondering
of
zij de
de beheerschers van
de hoofdstad
hoofdstad en
en het
hetKremlin
Kremlin
van de
of zij
waren;; als
opzettelijk werd
eigenliefde van
van het
het Russische
Russische
waren
als opzettelijk
werd de eigenliefde
volk gekwetst,
gekwetst, de
de nationale
nationale trots
trots beleedigd, de eigenaar.
volk
eigenaar,
digheden bespot
bespot;; vrij
openlijk werd
werd besproken
besproken welke
welke ge,
ge.
vrij openlijk
bieden binnen
binnen kort
kort aan
aan het
het Poolsche Rijk
afgestaan
bieden
Rijk zouden afgestaan
worden.
Dit
alles maakte
maakte de
de beste elementen
van alle
klasse~ tot
alle klassen
Dit alles
elementen van
vijand
Polen, en
envele
veleverontwaardigde
verontwaardigdeoverigens
overigens wel.
wel,
vijand van
van de Polen,
gezinde
oor aan
aan de
de inmiddels weder
gezinde Russen
Russen leenden
leenden het
het oor
oplevende samenspanning
samenspanning van
van Schuisky.
ooknog
nogmeende,
meende,ter
ter aflossing zijner zware
Toen nu
nu de
de Czar
Czar ook
Toen
geldelijke
den buidel
buidel der
der
geldelijke verplichtingen,
verplichtingen,een
een diepen
diepen greep
greep in
in den
kunnen doen,
doen, en
en een
een deel
deelhunner
hunner
Grieksche geestelijkheid
geestelijkheid te
te kunnen
landerijen en
eigendommen voor
voor staatseigendom
staatseigendom verklaarde,
landerijen
en eigendommen
1. Vele aanstaande
aanstaande Czaritza's, uit
niet Russische
Russische landen
landen afkomstig,
afkomstig, gingen
gingen vóór
uit niet
véér
O,m. de
de beroemde Catharina
Il, eene ge:
ge,
haar
huwelijk tot
tot de
de Grieksche kerk
kerk over,
haar huwelijk
Catharina II,
over, o.m.
borcnc Anhalt:Zerbst.
t\nhalt,Zcrbst.
borene
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brak van
van deze
brak
deze zijde
zijde het
het smeulende
smeulende vuur
vuur van
van verzet
verzet en
en tegen$
tegen,
werking uit
lichte laaie
laaie vlam
vlam van
van haat;
werking
uit in lichte
haat ; slechts enkele aan=
aan.
van den
den kant
kant der
der patriarchen
patriarchen en
en popen
popen waren
waren
wijzingen van
gisfing te
voldoende
de bevolking in gisting
brengen en
en
te brengen
voldoende om
om de
op
te
zetten
tegen
steeds
naar
invloed
en
macht
strevende
tegen
de
steeds
naar
invloed
en
op te
die, niet
niet ten
ten onrechte,
onrechte, met
met de
de Poolsche,
orde, die,
Catholieke orde,
staatkundig
aanmatigende partij
partij vereenzelvigd
vereenzelvigd werd.
werd.
staatkundig aanmatigende
Nog waren
waren de
de feesten
feesten ter
ter eere der
trouW$ en
en kronings,
kroningsNog
der trouw,
plechtigheid niet
geheel voorbij,
voorbij, toen
toen het
het hof verrast
plechtigheid
niet geheel
verrast werd
een algemeen
en en onbedwingbaren
onbedwingbaren opstand
opstandder
der MoscO$
door een
algemeenen
Mosco,
vieten.
den Mei 1606 stroomde
Den 17
zijden, zonder
zonder dat
dat
stroomde van
van alle zijden,
17den
men
of leiders
men bestuurders
bestuurders of
leiders bespeurde,
bespeurde, de
de bevolking
bevolking van
van
Moskau naar
het Kremlin,
Kremlin, en
en overviel
overviel de
de onvoorbereide
naar het
spoedig maakten de Russische
Russische troepen
troepen ge,
gepaleiswachten;; al
al spoedig
paleiswachten
met het
het woedende
woedende volk;
bezetting
volk ; van
van de paleis
zaak met
meene zaak
paleisbezetfing
troepen betrouwbaar.
betrouwbaar. Die
Die plotselinge
plotselinge
bleken alleen de Poolsche troepen
en algemeene afval
kan slechts
slechts aan
aangeestelijke
geestelijke in
in 't geheim
afval kan
werkende invloeden worden toegeschreven.
werkende
periode stond
stond Demetrius
Demetrius het
het hoogst;
In deze laatste
laatste periode
hoogst ; met
vu~t stelde
hij zich
zich aan
aan het
het hoofd
hoofdzijner
zijner per,
perde
sabel in
in de
de vui,st
stelde hij
de sabel
met deze
deze kleine
kleine maar vast aaneensoonlijke lijfwacht
lijfwacht en
en bood met
aaneen,
het uiterste.
uiterste. Als
Als een
een der
derlaatst
laatst
gesloten schaar
schaar weérstand tot het
overgeblevenen
wordt hij
hij naar
naareen
eenvenster
vensterteruggedrongen,
teruggedrongen,
overgeblevenen wordt
valt daaruit
daaruit en
en breekt
breekt een
een been,
been, waarop
waarop hij
hij door
door het
het op
op de
de
valt
straat verzameide
verzamelde grauw
onder hoongeschreeuw wordt afgegrauw onder
afge,
maakt.
De stellige overtuiging
datde
delaatste
laatsteafstammeling
afstammelingvan
van Rurik
overtuiging dat
veroverd, maakte
maakte binnen
binnen het
het jaar
rechtmatige plaats
plaats had
had veroverd,
zijne rechtmatige
plaats
voor
de
zekerheid
dat
een
bedrieger
het
Russische
volk
plaats voor
zekerheid dat een bedrieger het
had;; men
zou denken,
denken, eene ernstige
waarschuwing
misleid had
ernstige waarschuwing
misleid
men zou
tot groote omzichtigheid
zulkeaangelegenheden.
aangelegenheden.
omzichtigheid in zulke
zich gedurende
gedurende den
den yolks,
volks$
Marina gelukte
gelukte het, zich
De Czaritza Marina
storm
het keizerlijk
keizerlijk paleis
paleis schuil
schuil te
te houden;
zij
houden ; later
later werd zij
storm in
in het
ontdekt,
gevangen genomen,
genomen, beleedigd en
mishandeld, maar
maar
en mishandeld,
ontdekt, gevangen
zij bracht
bracht er,
meer geluk
dan wijsheid,
wijsheid, het leven
leven af.
af. Na
Na
zij
er, met
met meer
geluk dan
eenige weken
werd zij,
zij, met
mettalrijke
talrijke landgenooten, die
in
die in
weken werd
Moskau
eene meer
of minder
minder belangrijke
belangrijke rol gespeeld hadden,
meer of
Moskau eene
naar
Polen gevoerd
gevoerd en
en losgelaten.
losgelaten.
naar Polen
oflegende
legendezou
zoumen
menterstond
terstond na
na de
de
Volgens
een verhaal
verhaal of
Volgens een
ornge,
de omge_
catastrophe aan
aan Marfa
Marfa Nagoy
N agoy gevraagd
gevraagd hebben
hebben of
of de
catastrophe
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komen
Czar in
in werkelijkheid
werkelijkheid haar
haar zoon was,
was, waarop
waarop zij
zij het
het
komen Czar
diplomatieke
zou gegeven
gegevenhebben
hebben:: «dat
«dat had
had men
men
diplomatieke antwoord
antwoord zou
«mij
moeten vragen
vragen bij
bij zijn
zijn leven,
leven, nu
nu isishij
hijhet
hetniet
nietmeer.»
meer.»
amij moeten
Het eigenlijke
eigenlijke hoofddrama
hoofddrama eindigde
eindigde den
den17en
17enMei
Mei1606
1606met
met
den dood
dood van
vanpseudo,Demetrius
pseudo-Demetrius;; maar
maar er
er volgde
volgde nog
nog een
een
den
naspel.
de revolutie
revolutie binnen
binnen Moskau
Moskauwas
washij
hijzonder
zondertwijfel
twijfel
naspel. In de
om
het leven
leven gekomen
gekomen;; maar
maar dit belette
belette niet
niet dat
dat binnen
binnen het
het
om het
jaar aan
aan de
deLithauwsche
Lithauwsche grens
grens een
een individu
individu optrad,
optrad, met
met de
de
jaar
bewering dat
hij de
dewederom
wederomvan
vanden
dendood
doodgeredde
gereddeCzar
Czar
bewering
dat hij
was en
en als
als rechtmatig
rechtmatig heerscher
heerscher zou
zou optreden.
optreden.Deze
Dezebedrieger
bedrieger
was
stond in
in alle
alleopzichten
opzichtenbeneden
benedenzijn
zijnvoorbeeld
voorbeeldenenhet
hetsprookje,
sprookje,
dat hij
hij van
vanzijne
zijneredding
reddingopdischte
opdischtewas
was
nog
erbarmelijker
dat
nbg
erbarmelijker
dan dat
dat van
van zijn
zijn voorganger.
voorganger. Maar
Maar zóó
sterk is
is bij
bij vele
vele
dan
zó6 sterk
menschen de
behoefte aan
aan iets
ietsvreemds,
vreemds,geheimzinnigs
geheimzinnigs en
en
menschen
de behoefte
wonderbaarlijks, dat
deze tweede
tweede pseudo,Demetrius
pseudo.Demetrius ge,
gewonderbaarlijks,
dat ook deze
loof vond,
vond, zich
zich een
eenaanhang
aanhang vormde
vormde en
enondersteund
ondersteund werd.
werd.
Weder vloog
vloog koning
koning Sigismund
Sigismund van
van Polen
Polen met
met een
een deel
deel
Weder
van zijn
zijn adel
adel en
en clerus
clerus op
ophet
hetlokaas
lokaasaan,
aan,enentrachtte
trachtteander,
ander.
van
maal
Warschau uit
uitRusland
Ruslandteteexploiteeren,
exploiteeren, en
en op
opreligieus
religieus
maal van Warschau
gebied
te hervormen.
hervormen. Deze
Dezeavonturier
avonturierheeft
heefthet
hetininuiterlijk
uiterlijk
gebied te
vertoon
minder
ver
gebracht
dan
de
eerste,
maar
is
toch
door
vertoon minder
gebracht dan de eerste, maar is toch door
een deel
deel der
der bevolking
bevolking als
alsCzar
Czarerkend,
erkend,gehuldigd
gehuldigden
en gehoor,
gehooreen
record van
vanschaamteloosheid
schaamteloosheid in deze
deze épisode
épisode isis
zaamd. Het record
zaamd.
waarschijnlijk
doordedemeergenoemde
meergenoemdeCzaritza
CzaritzaMarina
Marina
waarschijnlijk geslagen door
Mnizek, die
die formeel
formeel en
enuitdrukkelijk
uitdrukkelijk haar
haargemaal
gemaal Demetrius
Demetrius
Mnizek,
als
»wederopgestaan« heeft herkend,
herkend, met
metden
denaherborenen:o
«herborenen»
als »wederopgestaanc<
leefde en
en een
een zoon
zoon bij
bij hem
hem had.
had.
leefde
N a ongeveer
ongeveer een
eenjaar
jaarmet
metgedeeltelijk
gedeeltelijksucces
succes als
als Czar
Czar te
te
Na
zijn opgetreden,
opgetreden, geraakte
geraakte hij
hij ininonmin
onminmet
metzijn
zijnbeschermer
beschermer
zijn
al teteveel
veelijver
ijverden
denprijs
prijsvan
vanzijn
zijnbescher,
bescherSigismund,
met al
Sigismund, die
die met
ming
in den
den vorm
vorm van
vanlandbezit
landbezit en
enannexatie
annexatie wilde
wilde binnen,
binnen.
ming in
Bij een
een daaruitvolgend
daaruitvolgend gevecht
gevecht sneuvelde
sneuvelde deze
dez~ pseudo,
pseudo.
halen. Bij
halen.
Czar, wiens
wiens onechtheid
onechtheid inmiddels
inmiddels in
in zó6
zóóovertuigenden
overtuigendenvorm
vorm
Czar,
gebleken was,
dat hij
hij sedert
sedert inindede
Russischegeschiedenis
geschiedenis
gebleken
was, dat
Russische
is als
alsc<cle
«de dief
diefvan
vanTaschino».
T aschino». De
Deschoone
schooneMarina
Marina
bekend is
bekend
verdween in een
een Russisch
Russisch klooster,
klooster, alias
alias gevangenis.
gevangenis.
verdween
volstrekt gemis
gemisaan
aaneen
eenmogelijk
mogelijkstaatshoofd,
staatshoofd, wiens
wiens
Door voistrekt
macht
recht door
door de
debevolking
bevolkingininvoldoende
voldoendemate
mategeëerbie,
geëerbie.
macht en recht
digd werden,
werden, volgden
volgden op
opde
deperiode
periodeder
derDemetriussen
Demetriussen nog
nog
digd
een zestal
zestal jaren
jaren van
van jammerlijke
jammerlijke regeeringloosheid
regeeringloosheid en
enbinnen,
binnen.
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beroering. Slechts
Slechts door
door een
eengelukkigen
gelukkigen samenloop
samenloop
landsche beroering.
dat het
hetRussische
RussischeRijk
Rijk
van omstandigheden
omstandigheden werd voorkomen
voorkomen dat
van
grondgebied verloor.
zich ontbond.
ontbond.
grondgebied
verloor, of zich
MichäelFeodorowitsch
FeodorowitschRomanow
Romanow
Eerst in Februari 1613 werd Mickiel
tot
Czar gekozen
gekozen enenalgemeen
algemeenerkend,
erkend,waarmede
waarmede deze
deze als
als
tot Czar
grondlegger
van
het
thans
regeerende
vorstenhuis
optrad.
grondlegger van
thans
vorstenhuis optrad.
Natuurlijk zijn
zijn herhaaldelijk
herhaaldelijk de
de vragen
vragen opgeworpen: Wie
Natuurlijk
was de
de (eerste)
(eerste) pseudo.Demetrius?
waar kwam
kwam hij?
was
pseudo,Demetrius ? Van
Van waar
hij ?
was zijn
zijn oorsprong?
Wat was
oorsprong ?
Een afdoend
afdoend antwoord
antwoordisisnooit
nooitgegeven
gegevenenenzal
zalwaarschijnlijk
waarschijnlijk
Een
wel nooit
nooit gegeven
gegeven worden,
zoodat de zaak
zaak tot
tot de
dehistorische
historische
worden, zoodat
wel
pogingen om
om door
door meer
meer
raadselen zal
zal blijven
blijven behooren. Aan
raadselen
Aan pogingen
of minder
minder vernuftige
vernuftige combinaties
combinaties en
en onderstellingen
onderstellingen eene aan,
aan.
Voor
vinden, heeft
heefthet
hetniet
nietontbroken.
ontbroken.Voor
oplossing te vinden,
nemelijke oplossing
velen
gold de
de door
door tijdgenooten als waarheid erkende meening
velen gold
dat
hij een
een uit
uit het
het klooster
klooster gezette
was (reeds
(reeds boven
boven
dat hij
gezefte monnik
monnik was
vermeld).
In sommige
sommige orthodox
orthodoxRussische
Russische gemeenten wordt
vermeld). In
nog, op
op zekeren
zekeren bepaalden
bepaalden dag
dag van
van het
hetjaar,
jaar,een
eenopzettelijke
opzettelijke
nog,
dank.
en bededag
bededaggehouden,
gehouden,bij
bijwelke
welkegelegenheid
gelegenheidde
de «valsche
dank, en
Demetrius'->
en
«Grischka
Otrepiew»
plechtig
vervloekt
worden.
Demetrius» en
Zulke gewoonten
gewoonten bewijzen
bewijzen echter
echter hoogstens
hoogstens wat
watmen
men toen
Zulke
waarheid hield, in
in het
het minst niet wat objectieve
objectieve waarheid
waarheid is.
is.
voor waarheid
Eigenaardig is
dat men
men niet
nietininalle
alle
kringenomtrent
omtrent dit
dit
is dat
kringen
onderwerp op
waarheid gesteld
geweest. Zoo
Zoo heeft een
onderwerp
op waarheid
gesteld is
is geweest.
Russisch geschiedvorscher,
Karamsin, pogingen
gedaan om,
om,
geschiedvorscher, Karamsin,
pogingen gedaan
aan
de hand
hand van
van officieele in archieven
archieven aanwezige
aanwezige stukken,
stukken,
aan de
de onvervalschte waarheid
te sporen,
sporen, vooral
vooral omtrent
omtrent het
het
waarheid op te
eerste
Demetrius in
in Polen.
Polen. Van
Vanallerhoogst
allerhoogst
eerste optreden
optreden van
van Demetrius
officieele zijde
dezen geleerde
geleerde de
de voortzetting
zijde is dezen
voortzefting van
onder,
van dit onder.
zoek verboden
verboden;; het
was
eenigszins
gevaarlijk
een
dergelijk
het was
gevaarlijk een dergelijk
verbod te overtreden
het onderzoek
onderzoek bleef
bleefachterwege.
achterwege.
overtreden en
en het
Van
andere zijde
zijde isisbeweerd
beweerddat
dathijhijeen
eennatuurlijke
natuurlijke zoon
zoon
Van andere
geweest
van Sigismunds
Sigismunds voorganger,
voorganger, in
in elk
elk geval
geval van
van een
een
geweest is van
bewezen
Pool,
die de
de hofkringen
hofkringen nabij
nabij stond;
Pool, die
stond ; ook dit is niet bewezen
kunnen worden.
De omstandigheid dat
de eerste
eerste jaren
jaren der
der 17
de
dat in de
17ee eeuw
eeuw de
Jesuiten.orde grooten
grooten invloed
invloed 'in
Polen had,
had, en
en dat
dat de
de kort.
Jesuiten,orde
'in Polen
kort,
stondige loopbaan
van Demetrius
Demetrius van het
het begin
begin tot
tot het
het einde
einde
loopbaan van
met het
het streven
streven *en
.en de
debemoeienissen
bemoeienissendier
dierorde
ordesamenhing,
samenhing,
met
doet onderstellen
onderstellen dat
dat ininhare
harearchieven
archieven gegevens
gegevens omtrent
doet
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deze geheele
geheele épisode
épisode zijn
of geweest
geweest zijn.
zijn. Zooals men
zijn of
men weet
staan
die archieven
archieven niet
niet voor
vooronderzoek
onderzoekopen,
open,althans
althans niet
niet
staan die
richfing.
belangstellenden van elke
elke richting.
voor belangstellenden
De onzekerheid,
onzekerheid, die
de herkomst
herkomst van
van den
den pseudo.Czar
pseudo,Czar
die de
hij zijn
zijn
omgeeft, veroorlooft
met beslistheid
beslistheid te
te zeggen of hij
veroorlooft niet met
avontuur
eigen verantwoordelijkheid
verantwoordelijkheid is begonnen
begonnen of
ofdat
dat
avontuur op
op eigen
hij slechts
slechts het
het wërktuig
eener bepaalde Poolsche fractie
fractie is
hij
wérktuig eener
dat deze
deze fractie
fractie hem
hem gesteund
gesteund en
en geholpen
geholpen
geweest. Zeker is dat
doorhare
hare creatuur
creatuur op
op den
den Czarentroon te
heeft, in
in de
de hoop,
hoop, door
plaatsen, Rusland
Rusland staatkundig
staatkundig en
en kerkelijk
kerkelijktetehervormen
hervormen en
en
plaatsen,
te beheerschen.

JAN BOON.
BOON.
ATY BRUNT.

laatste jaren
jaren is er
er waar
waar te
te nemen
nemen een
een verhooging van
de laatste
II deNNde
de
belangstelling in
in zwart,en,wit,kunst.
zwart.en.wit.kunst. Wij kunnen dit
belangstelling
met vreugde
vreugde constateeren,
constateeren, schoon
schoon ons
ons evenwel
evenwel van
van het
hethart
hart
met
moet dat wij
wij nog lang
lang niet
niet zijn,
zijn, waar
waar wij
wij wezen
wezen moeten.
moeten.
moet
een groot
groot deel
deel van
van het
het publiek
publiek wordt
wordt de
de graphische
Door een
kunst, in
in dit
ditgeval
gevalhet
hetetsen,
etsen,geheel
geheelverkeerd
verkeerd begrepen
begrepen;; het
kunst,
is zulk een
denkt dat
dat ieder
ieder schilder
schilder en
en teekenaar wel
wel in
in staat
staat is
denkt
koper tetemaken
maken en
enbegrijpt
begrijpt niet dat,
klein teekeningetje op koper
om een
een in
in alle
alle opzichten
opzichten zuivere
zuivere ets
ets te
te maken,
maken, een
een afzonder.
om
afzonder,
lijk talent
talent noodig is,
dat het
het iets
iets geheel
geheel aparts is
is de
de dingen
dingen
is, dat
lijk
in zwart
zwart en
te zien
zien en
en teteverbeelden,
verbeelden, ze
ze niet
niet tete beschou.
in
en wit te
beschou,
is
wen als
als een
een teekening op metaal,
metaal, maar
maar als
als een
een «ets».
aets». Het is
wen
hierdoor dat,
dat,levende
levendeinindit
ditdwaalbegrip,
dwaalbegrip, sommige
sommige van
van
ook hierdoor
onze groote schilders,
in een
een verloren
verloren oogenblik wel
schilders, die
die zich in
eens
aan het
hetmaken
makenvan
vaneen
eenetsje
etsjebezondigd
bezondigdhebben,
hebben,hierin
hierin
eens aan
niet
veel meer
meer bereikten
bereikten dan
dan zij
zij met
met een
eenaardig
aardig teekeningetje
niet veel
gedaan
hebben, het
het warme
warme tintelende
tintelende van
van een
een ets,
ets, de
de
gedaan zouden
zouden hebben,
van de
de donkere
donkerezwaarder
zwaarder geinkte lijn
lijn
fluweelige diepe zwarten van
ontbrak
ten eenenmale aan.
ontbrak er ten
op het
En
bovendien, meer nog
dan deze
deze ten
ten slotte
het tech,
tech.
slofte op
nog dan
En bovendien,
nische neerkomende
bijzonderheden, onderscheidt
onderscheidt het
het etskun.
etskun,
neerkomende bijzonderheden,
ets zit het
het
dige
zich van
van het
het picturale
picturale naar
dige zich
naarden
dengeest.
geest. In
In de
de ets
aan
de literatuur
literatuur nauw
nauwverwante
verwante begrip
begrip van
van «neerschrijven»
szneerschrijven»
aan de
het
uitschrijven der
der gevoelens
gevoelensen
enverworven
verworveninnerlijke
innerlijkewaar,
waar.
het uitschrijven
ver,
heden,
meer dan
dan het
hetopbouwen
opbouwen uit
uit kleur
kleur en
en toon
toon van
van ver.
heden, meer
beeldingen der
doorleefde werkelijkheid.
werkelijkheid.
der doorleefde
dingen in
in het
het pictu.
In
ets heeft men
pictu,
de dingen
men het meer over de
In een ets
rale,
wezen der
der dingen
dingenininhun
hunnatuurlijken
natuurlijken
rale, benadert
benadert men
men het wezen
opbouw.
Bij de
de etskunst
etskunst verhaalt
verhaalt de
deetser
etser U in de eerste plaats
plaats
opbouw. Bij
wij
van zijne ervaringen
zien, in
in de
deschilderkunst
schilderkunstkrijgen
krijgenwij
ervaringen van
van zien,
de dingen
dingen (natuurlijk
(natuurlijk gelijk
gelijk de
de schilder
schilder ze
ze zag)
zag) om
om huns
huns zelfswil.
Jan
Boon isis ongetwijfeld
ongetwijfeld een
een der
der knapste
knapste jonge
jonge etskunste_
etskunste,
Jan Boon
naars,
een zuiver
zuiver en
ennatuurlijk
natuurlijk specifiek
specifiek etstalent.
naars, een
een met een
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Zijn werk
Zijn
werk isis uiterst
uiterst gevoelig
gevoeligenengetuigt
getuigtvan
vaneen
eengrooten
grooten
innerlijken rijkdom.
dan dit,
dit,hij
hijbezit
bezitde
degave
gave
innerlijken
rijkdom. Maar
Maar meer
meer nog dan
Voorzijn
zijnoog
oogsplitst
splitstieder
iederzinnelijk
zinnelijk
van
ontledend zien.
zien. Voor
van het ontledend
verschijnsel zich
het wezenlijke
wezenlijke en
en het
het onwezenlijke.
onwezenlijke. En
En
verschijnsel
zich in het
van het
het wezenlijke
wezenlijke tot
tot een
eennieuw
nieuwverschijningsbeeld
verschijningsbeeldsamenge,
samengevan
wij
bracht
verhaalt ons
zijn kunst.
kunst. Sterke
Sterke voorbeelden
voorbeelden zien
zien wij
bracht verhaalt
ons zijn
in
de straks
straks tetebeschrijven
beschrijven werken.
werken. Er
Erisisgroei
groeiuitgedrukt
uitgedrukt
in de
de opeenvolging
opeenvolgingder
der voorbeelden
voorbeelden:: drinkend
drinkend katje,
katje, de Molen,
in de
Guldehandsteeg en
Keulen. Laat
Laat ik
ik ererthans
thanstoe
toeovergaan
overgaan
Guldehandsteeg
en Keulen.
enkele van
van Jan
Jan Boon's
Boon's etsen
etsen nader
nader tetebespreken.
bespreken.
enkele
Bij «Liggend
rug van
van het
hetdier.
dier.
Bij
o:LiggendKatje»
Katje»zien
zien wij
wij slechts
slechts den
den rug
De kop
kopligt
ligtopopdede
witvoetige
pootjes.Maar
Maarprachfig
prachtiguitgedrukt
uitgedrukt
witvoefige
pootjes.
is het
het slappe
slappe lenige
lenigevan
van de
depoes,
poes,het
hetrustige
rustige slapen
slapen op
op den
den
is
Over het
hetgrijze
grijzevel
velloopen
hierenendaar
daardonkere
donkerestrepen.
strepen.
grond. Over
loopen hier
Prachtig
heeft de
de etser
etser in
in dit
dit poesje
poesje het
hetzachte
zachte fluweelige
fluweeligevan
van het
het
Prachtig heeft
velletje weten uit
uit tetedrukken,
drukken,het
hetbewegelijke
bewegelijkevan
van de
de gevoelige
gevoelige
velletje
wij ook
ook inin
haren.
Dezelfde zuivere
zuivere stofuitdrukking
stofuitdrukking vinden
vinden wij
haren. Dezelfde
«Slapende Poesy.
Poes». Het
Hetdier
dierzit,
zit,den
denkop
kopwat
watgebogen,
gebogen,den
denstaart
staart
«Slapende
tegen
het lichaam
lichaam gedrukt,
gedrukt, wat
wat tetedommelen
dommelen;; de
de oogjes
oogjeszijn
zijn
tegen het
gesloten,
voelen wij
wij inindeze
dezerust
rusthet
hettintelende
tintelende
gesloten, maar
maar toch
toch voelen
leven,
wij zien
zienbij
bijeenig
eeniggerucht
gerucht het
hetkatje
katje opspringen
opspringen en
en de
de
leven, wij
pootjes uitrekken,
uitrekken, het
loerend kijken
kijken van
groene oogjes.
oogjes.
pootjes
het loerend
van de groene
kleine kaftekopjes
kattekopjes zijn
zijn ook
ook tetenoemen
noemenom
omde
descherpte
scherpte
Twee kleine
facegezien
gezien
van observatie:
observatie: het
kijken van
van het
het poesje
poesje en
enface
van
het felle kijken
met
de gevoelige
gevoelige snorharen
snorharen en
en het
hetaardige
aardigezwarte
zwarte neusje,
neusje, het
het
met de
slaperige
andere dier
dier met
met de
despitse
spitseopstaande
opstaandeoortjes.
oortjes.
slaperige van
van het andere
De etser
etser
Deze
prentjes zijn
zijn bijzonder
bijzonder knap
Deze prentjes
knap van
van techniek.
techniek. De
een fijn
fijn gespeel
gespeel van
vanlijnen,
lijnen,toch
tochniet
nietzonder
zonderregel,
regel~
heeft door een
heeft
matigheid, volmaakt
zooals ik
ik reeds
reeds zeide,
zeide,het
hetzachte
zachte
matigheid,
volmaakt goed,
goed, zooals
vel
van
de
poes
weergegeven.
vel van de poes weergegeven.
«DrinkendePoesy.
Poes».
Van
een geheel
geheelanderen
anderenwerkaard
werkaard isis«Drinkende
Van een
de lijn
lijn van
van den
den*rug
'rug van
kat en
en ook
ook het
het
Opmerkelijk
Opmerkelijkisis de
van de
de kat
Het kopje
kopje isisover
overhet
hetschoteltje
schoteltje
aandachtige,
aandachtige,het
hetbezig
bezigzijn.
zijn. Het
melk gebogen.
Uitstekend isishierin
hierin het
hetmoment
moment vast
vast gehou,
gehou~
melk
gebogen. Uitstekend
den, het
het blijvend
blijvend karakter,
karakter, met
met opgeven
opgevenvan
vanalalhet
hetniet
niet wezen,
wezen#
den,
lijk ter zake
zake doende.
doende.
lijk
Krachtig in
forsche lijnen
lijnen isis dit
ditetsje
etsjeneergeschreven,
neergeschreven, 't zou
Krachtig
in forsche
be~
eigenlijk
studie blad genoemd
genoemd kunnen
kunnen worden
worden;; want
want be,
eigenlijk een studieblad
halve deze
deze poes,
poes,zien
zienwij
wijnog
nog
een
kattekopjedat
datgeinteresseerd
geinteresseerd
halve
een
kaftekopje
ergens
naar kijkt
kijkt en
enininden
denrechter
rechterbovenhoek
bovenhoekeven
evenaangegeven
aangegeven
ergens naar
een
loerende poes.
poes. Volkomen
Volkomen heeft
heeft de
deetser
etserons
onsinindie
dievlugge
vlugge
een loerende
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lijnen de
lijnen
de gespannen
gespannen opmerkzaamheid
opmerkzaamheid van
van het
het dier
diergegeven,
gegeven,
onafgebroken opletten op
op iedere
iedere beweging
bewegingvan
vanzijn
zijnprooi.
prooi.
het onafgebroken
Stemlen heeft
ook vele katten geteekend, maar
welk
heeft ook
maar van
van welk
zemeer
meer decoratief
decoratief
een
een geheel
geheel andere
andere aard
aard zijn
zijn deze;
heeft ze
deze ; hij
hij heeft
gaf meer
meer de
de mooie
mooie lijn
lijn van
van een
een ziéh
gebruikt, hij
gebruikt,
hij gaf
ziCh rekkende
Jan Boon's
Boon's
lenig lichaam.
lichaam. In
de schoonheid
schoonheid van
van haar
haar lenig
In Jan
poes, de
katten is
het al
al innigheid,
innigheid, hij
hij verhaalt
verhaalt van
van den
den aard
aard van
van het
het
is het
dier,
van zijn
zijn warme
warme intimiteit,
intimiteit, zijn
zijn gezelligheid,
gezelligheid, zijn
zijn adel
adel in
in
dier, van
bewegen, van
het leven
leven zoo
zoo b~mint.
bewegen,
van alles
alles wat
wat hij
hij zelf in het
bemint.
Een van
van Jan
Jan Boon's
Boon's gevoeligste
gevoeligste etsjes
etsjes isis«Klein
«Klein Jantje»:
Een
Jantje» :
doodvogeltje,
vogeltje,dat
dataan
aaneen
eenpoot
pootopgehangen
opgehangenisistegen
tegen
een
klein dood
een klein
Het andere
andere pootje
pootje steekt
steekt af tegen het
een
effen lichten
lichten muur.
muur. Het
een effen
delinkervleugel
linkervleugel hangt
hangtuitgespreid
uitgespreid naar
naar beneden
beneden
witte fond,
fond, de
en
werpt een
een donkere
donkere diepe
diepe slagschaduw
slagschaduw op
op den
den muur.
muur. Van
Van
en werpt
het kopje
kopje is
is alleen
alleen de
de lange
lange spitse
spitse snavel
snavel te
Mooi is
is
het
te zien.
zien. Mooi
dunne pootje
pootje met
met de
de kromme
kromme scherpe
scherpe
het saamgetrokkene in het dunne
nagels. Even
Even als
als bij
bij de
de katjes
katjes is ook
ook de
de stofuitdrukking uit,
uit.
nagels.
stekend.
Gevoelig zijn
zijn dededonzige
donzigeveertjes
veertjesvan
vanhet
hetborstje,
borstje,
stekend. Gevoelig
De
de wat
wat krachtigere
krachtigere van
vleugel en
en het
hetkleine
kleinestaartje.
staartje. De
de
van den vleugel
schaduwen
zijn van een
een warme
warme fluweelige diepte.
schaduwen zijn
Hoe liefdevol
liefdevol heeft
heeftdedeetser
etserditditvogeltje
vogeltjemoeten
moetenbekijken
bekijken
in zijn
zijn werk
werk zulk een groote innigheid te
om in
en bestudeeren om
kunnen geven. Bij
Bij «Brug in Utrecht»
Utrecht» zien
zien wij onder
onder den boog
kunnen
der brug
brug het
het water
water stroomen. Uiterst nauwkeurig
nauwkeurig van
vanmanier
manier
der
dit etsje
etsje;; met een gevoelvolle nauwgezetheid
nauwgezetheid zijn
zijn de
de steentjes
steentjes
is dit
van de
de brug
bruggegeven,
gegeven,hier
hierenen
daar
zijnwat
watdonkere
donkereverweerde
verweerde
van
daar
zijn
vormen, zijn
zijn grooter
plekken. De steenen, die den eigenlijken boog
boog vormen,
wijhet
hetlicht,
licht,dat
datnaar
naar
en
lichter van
van kleur.
kleur. Aan
Aan het
het eind
eindzien
zienwij
en lichter
binnen valt
en op
ophet
hetzwarte
zwartewater
watereen
eenheldere
heldere glansplek
binnen
valt en
Onder de poort
poort isis het
het donker,
donker,
geeft,
die in
in kringen
kringen vergaat.
vergaat. Onder
geeft, die
doorhet
hetlichte
lichteverschiet.
verschiet.
alleen
zijn erersoms
somsgrillige
grilligefiguren
figuren door
alleen zijn
gang in
in het
het water
water -— het stroomt
stroomt onder
onder de
de brug
brug door -—
De gang
door de
de bewegelijkheid'
van de lichtplek, wij
voelen
bewegelijkheid. van
wij voelen
zien wij
wij door
door het
het neerzetten
neerzetten der
der lijnen.
lijnen. Alles
Allesis,is,niettegenstaande
niettegenstaande
het door
het
wie Jan
Jan Boon's
Boon'skunstenaars,
kunstenaars.
de uitvoerigheid, natuurlijk
natuurlijk voor wie
aard
kennen,
zonder
droogheid
gezien.
aard kennen,
droogheid gezien.
Molen is
is forscher en
breeder van
van opzet
opzet dan Jan Boon'
De Molen
en breeder
Boon'ss
vorige etsen.
etsen. In
Inkrachtige
krachtige lijnen
lijnen is
is hij
hij in
in ééns neergezet,
er
vorige
neergezet, er
spreekt
een grootheid
kunnen.
spreekt sterkte
sterkte uit
uit en een
giootheid van
van kunnen.
op den
denvoorgrond
voorgrond staat
staat de
de molen,
molen, als
alseen
eeneenzaam
eenzaam
Links
Links op
omhoogtegen
tegen de
de lucht.
lucht. Eén wiek,
enkele
ding rijst
rijst hij
hij omhoog
wiek, in enkele
ding
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lijnen gegeven, isis slechts
slechtsgeheel
geheelzichtbaar,
zichtbaar,het
hettweede
tweedeisisachter
achter
den romp
romp verborgen
verborgen en
en van
van de
de beide
beide anderen,
anderen, die
diein
inde
dehoogte
hoogte
wij slechts
slechts een
een klein
klein gedeelte.
gedeelte.
staan,
staan, zien
zien wij
Rechts
kleintjes een
eenboerenhuis
boerenhuismet
meteen
eenschuurtje
schuurtjeerervoor.
voor.
Rechts is kleintjes
Op den
den achtergrond
achtergrond isishet
hetvermoeden
vermoeden van
van golvende
golvende boom,
boom.
Op
kruinen en even
even zien
zienwij
wijhet
hettorentje
torentjevan
vaneen
eenkasteeltje
kasteeltje (de
(de
kruinen
Brinkhorst bij
Voorburg).
Brinkhorst
bij Voorburg).
geheele aandacht
aandacht wordt
wordt bepaald
bepaald op
op den
den molen,
molen, het
het
De geheele
levende
ding in
in deze
dezeomgeving.
omgeving. Werkelijk
Werkelijkuitstekend
uitstekendheeft
heeft
levende ding
de etser
etser zich
zich hier
hier weten
wetenteteconcentreeren
concentreeren;; hij
hij heeft
heeftniet
nietmeer
meer
gegeven,
dan het
het allernoodigste,
allernoodigste, en
en isiserertoch
tochvolmaakt
volmaakt in
in
gegeven, dan
eene zuivere
zuivere uiting
uiting tetebrengen.
brengen.
geslaagd
ontroering tot
geslaagd zijn
zijn ontroering
tot eene
Een
ets als
als deze
dezeis isnog
nog
merkwaardiger als
alswij
wij hem
hem be,
be.
Een ets
merkwaardiger
Jan Boon's
Boon'sandere
anderewerk,
werk, als
alswij
wij
schouwen
in vergelijking
vergelijking met
met Jan
schouwen in
zoeken
naar de
de eenheid,
eenheid, die
dienoodzakelijkerwijze
noodzakelijkerwijze in
in het
het oeuvre
oeuvre
zoeken naar
van zulk
zulk een
een eerlijk
eerlijk volledig
volledigzich
zichgevend
gevendwerker
werker tetevinden
vinden
van
is,
en die
diewij
wijook
ookwel
welvinden
vindenalsals
zienhoe
hoeeen
eenadem
adem
is, en
wijwij
zien
van
verlangen naar
eenvoudig ware,
ware, hoe
hoe ëén
één sterke
sterke
van verlangen
naar het
het eenvoudig
levens
bevestiging, de
bij alle
alle uiterlijk
uiterlijk verschil
verschil tete
levensbevestiging,
de veelheid
veelheid bij
samenbindt.
Terwijl
bovendien
een
naald
voering,
voor
dezen
samenbindt. Terwijl bovendien een naaldvoering, voor dezen
hettechnische
technische tot
tot
etser
karakteristiek, deze
etser karakteristiek,
deze eenheid
eenheid ook ininhet
brengt.
uiting brengt.
Een
klein vroeger
vroeger etsje
etsje van
van een
een figuurtje,
figuurtje, een
eenmannetje
mannetje en
en
Een klein
profil gezien,
gezien, legt
legt getuigenis
getuigenis af
afvan
van Boon's
Boon's liefde
liefde voor
voorden
den
profil
rembrandtieke, dat
de
etser
Rembrandt. Het
etser Rembrandt.
Het rembrandtieke,
datwij
wij hier
hier in de
etsmanier aantreffen,
knappe opzeften
opzetten van zdik
zulk een
een pop,
pop.
etsmanier
aantreffen, isis het knappe
petje, het
het schijnbaar
schijnbaar achtelooze
achtelooze van
van de
de lijnen,
lijnen, die
die toch
toch bij
bij
petje,
ernstige
beschouwing
zeer
zeker
met
bewustheid
zoo
geplaatst
ernstige beschouwing zeer zeker met bewustheid zoo geplaatst
op veel
veelvan
vanonze
onzegraphische
graphische
zijn.
Rembrandts etsen
etsen hebben
hebben op
zijn. Rembrandts
kunstenaars hunnen
gehad.
kunstenaars
hunnen invloed gehad.
«Huiskamer.»
Een ets,
ets, die
diezich
zichmeer
meerbijbijdede
katjesaansluit,
aansluit,isis«Huiskamer.»
Een
katjes
De tafel
tafel isis gedekt,
gedekt,op
ophet
hetwitte
witteservet
servetstaan
staandedeporseleinen
porseleinen
schaaltjes
donkere wijnflesch
wijnflesch met
metfelle
felle glimlichten.
glim lichten. Op
Op
schaaltjes en
en een donkere
den schoorsteen
schoorsteen teekenen
teekenen kannetjes
kannetjes en
en potjes
potjeszich
zich af
aftegen
tegen het
het
den
lichte fond.
fond. En
En boven
boven hangt
hangt een
eenklein
kleinschilderij,
schilderij, een
eenportret.
portret.
lichte
Links in
schaduw is
is een
een muur
muur zichtbaar
zichtbaar met
met eenige
eenige don,
don.
Links
in de schaduw
kere
schilderijtjes, een
paar bordjes
bordjes en
eneen
eenoude
oudeFriesche
Friescheklok
klok
kere schilderijtjes,
een paar
met haar
haar vroolijk
vroolijk flikkerende
flikkerende koperen
de
met
koperen gewichten.
gewichten. Op
Op de
kachel
blaast een
een keteltje
keteltje zijn
de thee
thee in
in de
de trek,
trek.
kachel blaast
zijn stoom
stoom uit,
uit, de
pot staat
staat lustig
den wasem
wasem te
trekken. Er
Er isis in
indeze
dezeets
ets
pot
lustig op
op den
te trekken.
een
intime stemming,
stemming, een
een atmosfeer
atmosfeer van
vangezelligheid,
gezelligheid,ererisisiets
iets
een intime
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van den
den geest
geest der
der menschen,
menschen, die
die er
er in
inwonen.
wonen.De
Degedekte
gedekte
in van
tafel,
tafel, het
het zingende
zingende theewater
theewater enenandere
anderekleinigheden
kleinigheden geven
geven
ons een
een heerlijk
heerlijk warm
warm gevoel
gevoel van
vanbehagelijkheid.
behagelijkheid.
Knap staan
staan de
de verschillende
verschillende donkere
donkere nuancen
nuancen tegen
tegen elkaar
elkaar
Knap
en
klinken de
de lichte
lichtepartijen
partijen opopuituithet
hetfluweelige
fluweeligeduister.
duister.
en klinken
is het
hetlijngespeel
lijngespeel op
opeen
eenwiften
wittenmuur,
muur,waardoor
waardoorerereen
een
Mooi is
levendigheid in komt,
komt, die de
de strakheid
strakheid van
van de
de witheid
witheid weg.
weg~
levendigheid
neemt. Zoo
neemt.
Zoo ook
ookisisdedestof
stofvan
vanhet
hettafelkleed
tafelkleedgoed
goedweerge.
weergehet verschil
verschil van
van aard
aard met
met den
den muur,
muur, die
die beide
beidevan
van
geven en het
geven
Tot één
één van
van de
delaatste
laatsteetsen
etsen
een tint zijn,
zijn, zuiver
zuiver uitgedrukt.
uitgedrukt. Tot
een
van
Jan Boon behoort
behoort «Doode
«DoodeZonnebloemen».
Zonnebloemen».
van Jan
Het zijn
zijn niets
niets dan
dan de
de harten
harten van
van een
een tweetal
tweetal bloemen
bloemen met
met
wat dorre
dorre blaadjes
blaadjes er
De bloem
bloem links
linksvan
vandedeplaat
plaat
wat
er aan.
aan. De
vlak van
van voren
voren gezien.
gezien. Het
Hetdonkere
donkere doode
doodehart
hartisisomlijst
omlijst
is vlak
De andere
andere
door kleine
kleine in
in elkaar
elkaar geschrompelde
geschrompelde kelkblaadjes.
kelkblaadjes. De
staat
hooger van
van opzij
opzij gezien.
gezien. De
De zware
zware bloemkop
bloemkop hangt
hangt
staat hooger
treurig naar
gebogen. Ongelukkige
Ongelukkige ver.
ver~
treurig
naar omlaag,
omlaag, de
de stengel
stengel is gebogen.
droogde blaadjes
blaadjes fladderen
fladderen aan
aan dunne
dunne broze
broze steeltjes.
steeltjes. Welk
Welk
droogde
een
schoonheid is er
er in
in dit
dithalf
halfvergane.
vergane. De
Dediepe
diepefluweelige
fluweelige
een schoonheid
harten hebben
hebben een
eenlevendigheid
levendigheidvan
vanlichtere
lichtererandjes,
randjes, waarin
waarin
harten
de zaadjes
zaadjes gezeten
gezeten hebben.
hebben.
wij deze
dezeets
etsgoed
goed
bekijken,welk
welkeen
eentechnische
technischevaardig,
vaardig.
Als wij
bekijken,
heid
spreekt er
er dan
dan uit.
uit. Van
Vanhet
hethart
hartder
derrechtsche
rechtsche bloem
bloem
heid spreekt
is,
daar zij
zij opzij
opzijaanschouwd
aanschouwd is,
is, weinig
weinigtetezien,
zien,bovendien
bovendien
is, daar
hangen er
er nog
nog wat
wat kelkblaadjes
kelkblaadjes voor,
voor, die
dielicht
lichtafsteken
afstekentegen
tegen
hangen
Destelen
stelenzijn,
zijn,inintegenstelling
tegenstellingmet
metdedeandere
andere
de donkere
donkere kern.
kern. De
deelen
der bloemen,
bloemen, die
dieuiterst
uiterstbewerkt
bewerktzijn,
zijn,slechts
slechtsininenkele
enkele
deelen der
fijne
gevoelige
lijnen
opgezet.
De
beide
bloemen
vullen
de
ruimte
fijne
De beide bloemen vullen de ruimte
geheel.
Zulk een
eendoordachte
doordachteruimtevulling
ruimtevulling isisweer
weerteekenend.
teekenend.
geheel. Zulk
De
Boon tot
tot heden
hedenmaakte,
maakte, die
diewaarin
waarin
De belangrijkste ets, die Jan Boon
zijnpanorama
panoramavan
van
hij zich
zich het
hetvolledigst
volledigstenenzuiverst
zuiverstuitsprak
uitsprakisiszijn
hij
Keulen,
belangrijk vooral
zijn zeer
zeer bijzondere
bijzondere visie.
visie.
Keulen, belangrijk
vooral om
om zijn
Een klein etsje
etsje uit
uit Amsterdam
Amsterdam «Guldehandsteeg»
«Guldehandsteeg» zou
zou men
men
Een
als een
een voorlooper
voorlooper van
van Keulen
Keulen kunnen
Hoewel dit
dit
als
kunnen noemen.
noemen. Hoewel
DoodeZonnebloemen
Zonnebloemenontstond,
ontstond, bespreek
bespreek ik
ik
etsje
vóór de
deDoode
etsje v66r
het toch
toch gelijk
gelijk met
metzijn
zijnpanorama
panoramavan
vanKeulen,
Keulen,omdat
omdathet
hetzulk
zulk
een
innerlijke verwandschap
verwandschap met
ets heeft.
heeft. Vooral
Vooral
een groote innerlijke
met die
die ets
bijzonder
zijn deze beide
beide etsen,
etsen, opdat
opdat hier
hier de
deopvafting
opvattingvan
van
bijzonder zijn
«de
stad» zoo
zoo persoonlijk
persoonlijk is.
Demeesten
meesten geven
geven te
te veel
veel het
het
«de stad»
is. De
stemmingsaspect,
stelt Jan
Jan Boon
Boonhet
hetverklaarde
verklaarde
stemmingsaspect, hier
hier tegenover stelt
het verreinde
verreinde in het
het tijdelooze
tijdelooze licht.
licht.
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Bij
«Guldehandsteeg» zien
zien wij
wij oude
oudehuizen
huizenvan
vaneen
eenbuurtje
buurtje
Bij «Guldehandsteegy
in Amsterdam.
in
Amsterdam. Huizen
Huizen met
met scheeve,
scheeve, uit
uit het
hetlood
loodgezakte
gezakte
Op
ramen,
vermolmde deuren,
deuren, met
met krakende
krakendevergane
verganetrappen.
trappen. Op
ramen, vermolmde
de
straat spelen
spelen een
een paar
paar kinderen.
kinderen. In
Inde
deverte
vertekomen
komen de
de
de straat
huizen meer
huizen
meer naar
naar elkaar
elkaar toe, hellen
hellen van
van ouderdom
ouderdom voorover,
voorover,
hangen
tegen elkaar.
elkaar.
hangen scheef tegen
Vele
etsers v6ór
vóór Jan
JanBoon
Boonhebben
hebbenzulke
zulkeAmsterdamsche
Amsterdamsche
Vele etsers
ze gezien
gezien als
alssmalle
smallegangen
gangenvan
vanonheilspel,
onheilspel$
steegjes
etst en ze
steegjes ge
geetst
JanBoon's
Boon'sopvatting.
opvatting. Hij
Hij
lende
duisternis. Geheel
Geheelanders
anders isisJan
lende duisternis.
zet
in den
dengrijzig
grijzigwitten
wittenmuur
muurdededonkere
donkereraampjes,
raampjes, hij
hij etst
etst
zet in
het
verschiet met
met een
een fijne
fijne gevoelige
gevoelige lijn.
lijn.Geen
Geenverschrikking
verschrikking
het verschiet
hier,
maar een zuivere
zuivere lichte
lichte stemming.
stemming.
hier, maar
De teere
teere lijn,
lijn,waarmede
waarmedehier
hierdedehuizen
huizeninindedeverte
vertegeteekend
geteekend
zijn gezicht
gezicht op Keulen.
Keulen. Geen
Geen
zijn,
zijn, heeft
heeft Jan
Jan Boon
Boon geheel
geheel in
in zijn
schaduwen
bijna, maar
maar een
dunne innige
innige lijn.
lijn.
schaduwen bijna,
een dunne
Op
den voorgrond
voorgrond isishet
hetwater
water;
alleendedestreepen
streep en der
der
Op den
; alleen
oevers
op, want
want het
het watervlak
watervlak isis effen.
effen. Langs
Langsden
den
oevers duiden
duiden er op,
Rijn staan
Rijn
staan de
de krullige
krulligekruinen
kruinender
derkleine
kleineboompjes,
boompjes,daarachter
daarachter
de
mooie geveltjes
geveltjes der
deroude
oudehuizen,
huizen,alles
allesisisinineen
eenstrakke
strakke
de mooie
lijn
lijn aangegeven
aangegeven met alleen
alleen wat
wat donker
donker van
van ramen
ramen en
endeuren.
deuren.
Achter al
kleine leven
leven staat
staat de
de Dom.
Dom.Als
Alseen
eendroom
droomrijst
rijst
Achter
al dit kleine
hij omhoog;
omhoog; van
van zulk
zulkeen
eenonnavolgbare
onnavolgbarefi;nheid
fi;nheidisisdeze
dezekerk,
kerk,
hij
zij iets
iets onwezenlijks
onwezenlijks krijgt,
krijgt, de
deteederheid
teederheidvan
vaneen
eenvizioen.
vizioen.
dat
dat zij
praçhtige bouwwerk
bouwwerk is
is als
als van
van ragfijne
ragfijne kant,
kant, het
het isis van
van
Het prachtige
geheel anderen
anderenaard
aarddan
dande
deomringende
omringendehuizen.
huizen. De
Desimpele
simpele
een geheel
geetst,isisdedeverre
verreverwaasde
verwaasde
lijn, waarmede
waarmede de
de omgeving
omgeving isisgeetst,
lijn,
machtiging
van den
den Dom;
Dom ; in
in alles
machtiging van
alles voelen
voelen wij
wij een
een groote
groote be,
beheersching en
een diep
diep inlevend
inlevend gevoel.
gevoel.
heersching
en een
op de
detechniek
techniek wil
wilikikhier
hierwijzen
wijzen:: in
indeze
dezeets
etsisisniets
niets
Ook op
slechts vinden
vinden wij
wij hier
hier de
de zuivere
zuivere lijn.
lijn. De
De
bereikt door
bereikt
door tóón,
tóón, slechts
moeilijkheid om
een gecompliceerd
gecompliceerd bouwwerk
bouwwerk als
als de
dekerk
kerk
moeilijkheid
om een
fijn tetegeven,
geven,zonder
zonderdat
datiets
iets
van
machtigheidverloren
verloren
zoo fijn
van
dede
machtigheid
gaat, is
is eveneens
eveneens overwonnen.
overwonnen.
gaat,
Jan Boon
Boon isiseen
eennog
nogjong
jongkunstenaar,
kunstenaar, die
diemet
metzijn
zijn groot
groot
Jan
innerlijk en
technisch vermogen,
vermogen, met
met zijn
zijnonveranderlijke
onveranderlijke on,
on$
innerlijk
en technisch
wankelbare liefde
het bestaande
bestaande en
en zijn
zijn onverzwakte
onverzwakte zelf,
zelf$
wankelbare
liefde tot het
critiek, nu
reeds een
eender
derknapsten
knapstenisisinindedeNederlandsche
N ederlandsche
crifiek,
nu reeds
opdat
graphiek. Moge
tijd hem
hem gunstig
gunstig zijn,
zijn, opdat
graphiek.
M ogehet
het leven
leven en
en de tijd
hij verder
verder schrijde
schrijde en
en werke,
werke, om
om tetebereiken
bereikenwat
watnil
nuzijn
zijn
hij
ideaal is
is en
endat
dathijhijons
onsalsalseen
eenbelofte
beloftereeds
reedsheeft
heeftgeopenbaard.
geopenbaard.
ideaal

LEVENSWOORDEN.
ZELLING.
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Wie het
het minst van
de sterren
sterren weet,
weet, isis er,
er, ze
zewonder
wonder te
te
Wie
van de
moede
beschouwend, het
het dichtst
moede beschouwend,
dichtst aan
aan toe
toe te
te doorvoelen
doorvoelen den
den
grooten plicht
plicht:: zich
inwijding in
in de
deraadselen
raadselen des
desHeelals
Heelals
zich de inwijding
waardig
maken.
waardig te maken.
o0
eenzaamheid is het
het Gethsémané van den enkeling.
enkeling. NieDe eenzaamheid
Nie,
mand bidt er
er met
met u:
hebt er
er uw
uwtwijfel,
twijfel,uw
uwangst
angst -— maar
u : ge hebt
mand
De eenzaamheid is een
een hooge
zijt
ook het
het dichtst
dichtst bij
zijt ook
bijGod.
God. De
waaromheen steil.neer
afgrond gaapt.
steil,neer de afgrond
gaapt. Duizelend hoog
berg, waaromheen
biddend neer
neer en
en stamelde
stamelde
schreed
Plato er:
Christus zeeg
zeeg er biddend
er : Christus
schreed Plato
er
om
kwijtschelding:
Nietzsche
verviel
er
in
waanzin:
er om kwijtschelding : Nietzsche verviel er in waanzin : en
zij zoo
zoo
was het
het niet
niet te
te machtig,
machtig, dat
dat zij
hoevelen geestesgrooten was
naar de
de slapende
slapende aarde?
terug snelden naar
aarde ?
doodsangstig terug
o0 1I als
als het
het kan,
kan, blijf
blijfstaan
staan en
en ga
gaverder
verder -— gij
eenzamen;;
gij eenzamen
wanneer het
Licht over
over de
de wereld
wereldwederkomt,
wederkomt, zult
zult ge
ge ver.
ver,
wanneer
het Licht
God.
in God.
eenigd zijn -— in

oD

beginneling in
in zelfkennis
zelfkennis dient
dientvan
vanongewoon
ongewoon hooge
De beginneling
vervoering even
blijven als
als van
van aardsche verlokking.
vervoering
even ver
ver te blijven

o
D
waarheid, die hier
hier op
op aarde
aarde even
even goed
goedgeldt
geldtals
alsaan
aan de
de
De waarheid,
«overzijde»
der
sterren
wie
zal
die
ons
Een
leeren
kennen?
wie
zal
die
—
sterren
«overzijdez
daar en
en een
eh daar
een idee
idee heeft
heeft op
op
mensch
mensch hier
is niet
niet een
een mens
hier is
beide gebieden
gebieden gelijke
Toch, in
in ons
ons zelf zijn
zijn
beide
gelijke geldigheid
geldigheid niet.
niet. Toch,
betrekkingen tot het
het Heelal
Heelalvervat.
vervat.
de betrekkingen

oD
Merkwaardig
eh en de beteekenis der
menschen
Merkwaardigzoo
zoo graag
graag als
als de mens
uw inzicht
inzicht onthouden -— daarin
dingen
willen wegpraten!
wegpraten i Hun uw
dingen willen
de wijsheid
wijsheid van
van het
het zwijgen.
zwijgen.
ligt de
D
0
banden tegelijk
Waan uu niet
vrij als
als ge
ge de
deknelling
knellingvan
van alle handen
niet vrij
Waan
los,
nog niet ondervonden.
ondervonden· hebt.
hebt. Men
Men kan
kan zich
zich uit
uit een
een strik
strik los.
dat er
er boven
boven het
het hoofd
hoofd
gemaakt hebben
en toch
toch niet
niet weten,
weten, dat
hebben en
nog een
een net
net gespannen
gespannen is.
is.
nog
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Oostenrijk en de
de Balkancrisis.
Balkancrisis.
Oostemijk

Nu
N

Balkancrisis, ten
ten gevolge
gevolge van
vanden
denonderlingen
onderlingenstrijd
strijdtusschen
tusschen
U de Balkancrisis,
bondgenooten van
van 1912
1912enenhethet
ingrijpenvan
vanRoemenië,
Roemenië,eene
eene
de bondgenooten
de
ingrijpen
ph ase is
is ingetreden,
ingetreden, verdienen
verdienen de
de groote
groote feiten
feiten eruit
eruitinin
nieuwe phase
nieuwe
invloed van
vaneen
eenstroom
stroomvan
vanaltijd
altijd
herinnering te
te worden gebracht.
gebracht. Onder
Onder den invloed
tendentieuse en
en vaak
vaaksensatie
sensatie makende
makende berichten
berichten over
over de
dedetails
detailsvan
vanhet
het
tendentieuse
gebeuren, worden
worden de
de hoofdzaken
hoofdzaken min
minofofmeer
meeruituithet
hetoog
oogverloren.
verloren.Alsdan
Alsdan
gebeuren,
vormt zich
zich lichtelijk
lichtelijk een
een publieke
publiekeopinie,
opinie,welke
welkegeen
geenrecht
rechtdoet
doetaan
aande
de
vormt
betrokken partijen.
partijen. Vooral
Vooral waar
waar sympathiën,
sympathiën, ofofantipathiën
antipathiënhet
hetvormen
vormen
betrokken
van een billijk
billijk oordeel
oordeel bemoeilijken.
bemoeilijken. En
En zulks
zulks ïs
'is in
inNederland
Nederlandhet
hetgeval.
geval.
van
Men
is hier
hier niet
nietvoor
voorOostenrijk
Oostenrijk geporteerd.
geporteerd. In
In 1866,
1866, toen
toen het
hetmet
met
Men is
Duitschland in
oorlog was,
was, had
hadmen
menerergroote
groote
sympathievoor.
voor.Sedert
Sedert
Duitschland
in oorlog
sympathie
dit veranderd.
veranderd.
is dit
voor wat
watdedemassa
massabetreft,
betreft, half
half
Grieken, Bulgaren
Serviërs zijn,
zijn, voor
Grieken,
Bulgaren en
en Serviërs
handhaven hunne
hunneregeeringen
regeeringenbinnenlandsche
binnenlandsche orde.
orde.
beSchaafd. Met
beschaafd.
Met moeite handhaven
Van oudsher
oudsher heerscht
heerscht onderlinge
onderlingevijandschap.
vijandschap.De
Devechtlust
vechtlustzit
zitdezen
dezen volken
volken
hetbloed.
bloed.Waar
Waarenen
wanneerdaartoe
daartoegelegenheid
gelegenheidbestond,
bestond,hebben
hebbenzij
zij
in het
wanneer
elkander
zooverre het
het Turksch
Turksch gezag
gezag zulks
zulks niet
niet wist
wist tete
elkander bestreden.
bestreden. Voor
Voor zooverre
hebben Grieksche,
Grieksche, Bulgaarsche
Bulgaarsche en
enServische
Servischebenden
bendenininMacedonië
Macedonië
beletten,
beletten, hebben
op allerwreedste
allerwreedste wijze
wijze oorlog in
in het
hetklein
kleingevoerd.
gevoerd. Nadat
Nadat
sinds
jaren op
sinds vele jaren
de
revolutie de
de macht
macht der
derTurken
Turkenom
omoveral
overalorde
ordetetehandhaven
handhavendanig
danig
de revolutie
stroop~enen
moordpartijenererniet
nietminder
minderop.
op.
had
verzwakt, werden
werden die
die stroop,
had verzwakt,
moordpartijen
den
oorlog
metItalië
Italiëenenaanhoudende
aanhoudendeinwendige
inwendige
Doch toen,
toen, als
alsgevolg
gevolgvan
vanden
oorlog
met
der regeering
regeering heel
heelwankel
wankelwerd,
werd,ontaardde
ontaarddede
deonder,
onder~
woeling,
de autoriteit
autoriteit der
woeling, de
linge
strijdvoering in
samenwerking om
Muselmannen te
vermoorden. Bij
Bij
linge strijdvoering
in samenwerking
om Muselmannen
te vermoorden.
tientàllen
werden ze
ze verraderlijk
verraderlijk gedood,
gedood, inindedegehuchten,
gehuchten,waar
waargeen
geen politie
politie
tieneallen werden
opdede
marktplaats,waar
waardedemoordpartij
moordpartijgemeenlijk
gemeenlijk
bescherming
en op
bescherming gaf,
gaf, en
marktplaats,
door
werpen van
van een
een bom
bom werd
werd ingeleid.
ingeleid.
door het werpen
1911 kwam
kwam een
eenverdrag
verdragtusschen
tusschendederegeeringen
regeeringenteteSofia,
Sofia,Belgrado,
Belgrado,
In
In 1911
totstand,
stand,beoogende
beoogendehet
hetwerk
werk der
derbendehoofden
bendehoofden te
te
Athene
en Cettigne
Cettigne tot
Athene en
vaan van
van het
het Kruis
Kruis vielen
vielen de
deBalkanstaten
Balkanstaten ver,
ver~
nationaliset:ren.
nationaliseeren. Onder
Onder de
de vaan
eenigd 't verzwakte
halfverraste
verraste Turkije
Turkije aan. De broeders
broeders in
in Macedonië
Macedonië
verzwakte nog half
zouden
worden bevrijd.
bevrijd. De
DeMuselmansche
Muselmansche bevolking
bevolking werd
werd naar
naar midden
midden~,
zouden worden
eeuwschen trant mishandeld. Met het uitmoorden van een paar dorpen werd euwschntramidel.Mhtumornvaepdwr
doordede
Serviërs
geopend.—-Vooraf
Voorafwas
waseen
eendeelingsverdrag
deelingsverdrag
de
oorlog door
de oorlog
Serviërs
geopend.
het te
te veroveren
veroveren gebied,
gebied,waaronder
waaronder Servië
Servië een
een
gesloten
met betrekking
betrekking tot het
gesloten met
stuk
kust zou
zou mogen
mogennemen,
nemen,met
metdaaraan
daaraan gelegen havens.
stuk van
van de
de Albaneesche kust
24
Il.
24
II.
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Het isis gezegd
gezegdgeworden
geworden—- zeer
zeervermoedelijk
vermoedelijk op
opgoeden
goedengrond
grond—- dat
dat
Het
Balkan.verbond is
tot stand
stand gebracht
gebracht door den
den Russischen
Russischen gezant
gezant von
von
het Balkan,verbond
is tot
Hartwig. Hoe dit
dit zij,
zij, Rusland
Rusland had
hadbij
bijden
denaanval
aanvalopop
Turkijëgroot
grootbelang.
belang.
Hartwig.
Turkijë
Zoo ook
ookzijn
zijnententegenoot
ententegenootEngeland
Engeland—
- al
al gingen
gingen dan
dan ook
ookhunne
hunneaspiraties
aspiraties
zeker niet
niet ininalle
alleopzichten
opzichtenvolmaakt
volmaaktaccoord.
accoord. Zou
ZouServië
Serviëinderdaad
inderdaad een
een
zeker
danwas
wasvoor
voor
Albaneesche kuststreek
kuststreek met
goede haven
haven ininbezit
bezitkrijgen,
krijgen, dan
Albaneesche
met goede
halfgeopend.
geopend.
Rusland, het moedervolk,
moedervolk, de
de weg
wegnaar
naarde
deMiddelandsche
MiddelandscheZee
Zee half
Rusland,
zou worden
wordennader
nadergebracht,
gebracht,drongen,
drongen,als
alsop
op
In afwachting,
afwachting, dat
dat dit
dit groote doel zou
denzelfden
dag, waarop
waarop de
de vijandelijkheden
vijandelijkheden een
eenaanvang
aanvangnamen,
namen,kozakken
kozakken
denzelfden dag,
over de
de Noord,Perzische
Noord.Perzischegrens.
grens. Rusland
Rusland hechtte
hechtte een
eenstuk
stukTurksch
Turkschgebied
gebied
over
onderdedeverstandhouding
verstandhoudingmet
metEngeland
Engeland
aan de
de invloedssfeer,
invloedssfeer, welke
welkehet
hetonder
aan
1907 verworven
verworvenhad
had'•I.—- Engeland
Engelandspeelde
speeldehetzelfde
hetzelfdespel
spelaan
aandedePerzische
Perzische
in 1907
golf bij
bij Koweit.
Koweit. Verder
Verder beloofde
beloofdede
deverzwakking
verzwakkingvan
vanTurkije
Turkijehet
hetversterking
versterking
golf
van de
de eigen
eigen positie
positie ininEgypte
Egypteenen
de Middellandschezee
zee ininhet
het
van
aanaan
de Middellandsche
algemeen. —
- Afgescheiden
eenzijdige doeleinden
doeleinden der
der beide
beide Staten,
Staten,
algemeen.
Afgescheiden van
van de eenzijdige
door verzwakking
verzwakking van
van Turkijë
Turkijë konden
konden worden
worden gediend,
gediend, zou
zou het
het een
een
welke
welke door
gemeenschappelijk belang
van enorme
enorme beteekenis
beteekenis zijn,
zijn, indien
indien Servië
Servië ver,
ver.
gemeenschappelijk
belang van
groot
werd door
doorden
denstrijd.
strijd. De
Depositie
positievan
vanOostenrijk
Oostenrijkzou
zoudaardoor
daardoor zeer
zeer
groot werd
ophet
heternstigst
ernstigst
bedreigd en
en daarmee
daarmee de
demacht
machtvan
vanhet
hetDrievoudig
DrievoudigVerbond
Verbondop
bedreigd
geschaad worden.
worden.
geschaad
Het is
is wel
wel deze
dezelaatste
laatsteomstandigheid
omstandigheidgeweest,
geweest,waardoor
waardoorFrankrijk,
Frankrijk, hetwelk
hetwelk
een
groot commercieel
commercieel belang
belang had
had bij
bij de
de handhaving
handhaving van
van den
den status
status quo
quo
een groot
den Balkan,
Balkan, tot
totmedewerking
medewerkingmet
metLonden
LondenenenPetersburg
Petersburg isisgenoopt
genoopt
op den
geworden.
Overigens schijnt aan
aan de
de Republiek
Republiek ook
ookuitzicht
uitzichtgeopend
geopendtetezijn
zijn
geworden. Overigens
op een
een invloedsfeer
invloedsfeer in
in Syrië,
Syrië, in
in verband
verband met
met de
de instelling
instelling van
van autonoom
autonoom
door Engeland
Engeland en
en
bestuur in
in Klein,Azië,
Klein.Azië,waartoe
waartoede
deTurksche
Turksche Regeering
Regeering door
bestuur
Frankrijk isis uitgenoodigd
uitgenoodigd en
en eventueel
eventueel gedwongen
gedwongen zal
zalkunnen
kunnenworden.
worden.
Frankrijk
Een
bepaalde verstandhouding
verstandhouding is
is intusschen
intusschen nog
nog niet
nietgetroffen
getroffen en
en zekere
zekere
Een bepaalde
heeftzich
zich te
te dezer
dezerzake
zake reeds
reeds tusschen
tusschen Londen
Londenen
enParijs
Parijs geopenbaard.
geopenbaard.
wrijving heeft
Hadden de entente,mogendheden
entente.mogendheden er
er groot
groot politiek
politiek belang
belang bij,
bij, dat
dat de
de
Hadden
zaak voor
voor de
de leden
leden
Balkanstaten
voerden, geheel
geheel anders
anders stond
Balkanstaten oorlog
oorlog voerden,
stond de zaak
van het
het Drievoudig
DrievoudigVerbond.
Verbond. Voor
Voordeze
dezezou
zoudedeverzwakking
verzwakkingvan
vanTurkijë
Turkijë
van
reeds uitzichzelf
uitzichzelf een
een hoogst
hoogst ongewenschte
ongewenschte gebeurtenis
gebeurtenis zijn,
zijn, omdat
omdat met
met
reeds
groote mate
mate van
van zekerheid
zekerheidverwacht
verwachtwerd,
werd,dat,
dat,bij
bijeen
eenconflict
conflicttusschen
tusschen
groote
de twee
twee groote
grooteEuropeesche
Europeeschegroepen,
groepen,Turkijë's
Turkijë's militair
militair gewicht
gewicht ten
tengunste
gunste
van den
den Driebond
Driebond zou
zou komen.
komen. Dit
Ditnu
nu werd
werd van
van zóó
beteekenis
van
zésé groote beteekenis
geacht, dat
dat het
het opnemen
opnemen van
vanTurkij6
Turkijë in
in de
deAlliantie
Alliantiezelfs
zelfsininernstige
ernstigestudie
studie
geacht,
geweest
enverwerkelijking
verwerkelijking van
van het
hetdenkbeeld
denkbeelduitgesteld,
uitgesteld, geenszins
geenszins
geweest is en
uitgesloten werd
werd genoemd.
genoemd.—
- Afgescheiden
Afgescheidenvan
vangemeenschappelijk
gemeenschappelijknadeel,
nadeel,
uitgesloten
hetwelk de
drie Staten
Staten dreigde,
dreigde, was
was het
het voor
ToorOostenrijk
Oostenrijk een
een levens,
levens.
hetwelk
de drie
dat het
het innig
innigmet
metRusland
Ruslandverbonden
verbondenServië
Servië tete
belang te voorkomen,
voorkomen, dat
belang
kunnenworden
wordengedoogd,
gedoogd,
machtig zou
worden. Met
Met name
name zou
zouhet
hetniet
nietkunnen
machtig
zou worden.
dat
een oorlogshaven
oorlogshaven aan
aan de
dekust
kustverkreeg.
verkreeg. —
- Italië
Italië op
opzijn
zijnbeurt
beurt zou
zou
dat het een
kunnen toestaan,
toestaan, dAt
dàt zijn
zijn economische
economische invloedssfeer
invloedssfeer in
in Zuid,Albanië,
Zuid.Albanië,
niet kunnen
waar tienduizenden
tienduizenden Italianen
Italianen wonen,
vuur en
en tetezwaard
zwaard vernield
vernield werd
werd
waar
wonen, te vuur
ondereen
eenonsympathiek
onsympathiekServisch
ServischofofGrieksch
Griekschgouvernement
gouvernement
en eventueel
eventueel onder
werd gesteld.
gesteld. —
- Gelijk
leden van
van de
de entente
entente geen
geenalge,
alge.
werd
Gelijk echter
echter tusschen
tusschen de
de leden
ookniet
niettusschen
tusschende
de
heele overeenstemming
overeenstemming van
van belangen
belangen bestond,
bestond, zoo
zoo ook
heele
1.
Turkijë heeft hierin
hierin formeel
formeelberust.
berust.Dezer
Dezerdagen
dagenisishet
hetdesbetreffend
desbetreffendgrenstractaat
grenstractaat
1. Turkijë
geteekend.
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Alliantie~mogendheden. Om
zeer goede
goede redenen,
redenen, misgunden
misgunden Oostenrijk
Oostenrijk en
en
Alliantie,mogendheden.
Om zeer
Italië
elkander gezag,
gezag, oorlogshaven
oorlogshaven op
de Albaneesche
Albaneesche kust.
kust. Zoude
Zoude de
de
Italië elkander
op de
een
militaire maatregelen
maatregelen nemen
nemen ter
ter bescherming
bescherming van
vanzijne
zijne belangen
belangen in
in
een militaire
dan was
was te
te voorzien,
voorzien,dat
dathij
hijden
denander
andertegenover
tegenover zich
zich zou
zou vinden.
vinden.
Albanië,
Albanië, dan
modegeworden
gewordendedeEuropeesche
Europeeschediplomatie
diplomatiebelachelijk
belachelijktetemaken
maken
Het isismode
vrede op
op den
den Balkan
Balkan teteherstellen.
herstellen. Alsof
Alsofde
de
wegens
haar onmacht
wegens haar
onmacht om
om den
den vrede
Dewaarlijk
waarlijk groote
grootestrijd
strijd der
der
diplomaten zulks
eensgezind hebben
hebben gewild!!
gewild 11 De
diplomaten
zulks eensgezind
diplomatie
verband met
met dezen
dezen Balkan,00rlog
Balkan~oorlog verdient
verdient waarlijk
waarlijk eene
eene
diplomatie in
in verband
meer
publiek in
in Nederland,
Nederland, goeddeels
goeddeels
meer serieuse
serieuse waardeering,
waardeering,dan
dan welke
welke het publiek
de pers
pers voorgelicht,
voorgelicht, geeft.
geeft. De
De legers
legersder
derBalkanvolken
Balkanvolken zijn
zijnop
op
slecht
slecht door de
politieke schaakbord
schaakbord niet
niet meer
meer dan
dan pionnen,
pionnen,waarmede
waarmedede
dediplomaten
diplomaten
het politieke
grootmachten —
- met
met name
name die
dievan
vande
deentente,mogendheden
entente~mogendheden—
- stoutweg
stoutweg
der grootmachten
zoo gewillige
gewillige werktuigen
werktuigen een
een z66
zóó
manoeuvreeren. Zelden
manoeuvreeren.
Zeldenvonden
vonden zij
zij voor
voor zoo
ruim gebruik. Als
Alsmet
metbloed
bloedworden
wordende
dedépêches
dépêchesder
derdiplomaten
diplomatengeschreven.
geschreven.
ruim
dendood.
dood.Maar
Maarvoor
voor
raad van een
een gezant
gezant brengt
brengt soms
soms aan
aan duizenden
duizenden den
De raad
hun hooge
hooge taak,
taak, de
deinternationale
internationale positie
positie van
van den
deneigen
eigenStaat
Staat teteregelen
regelen
hun
zonder dat
velde trekt,
trekt, zijn
zij tot
totdusverre
dusverre berekend
berekend
zonder
dat het
het eigen
eigen leger
leger te
te velde
zijn zij
minderbekwaamheid
bekwaamheid gewerkt,
gewerkt, met
metmeer
meer
gebleven. Wie heeft
heeft met
met meer
meer ofofminder
gebleven.
met minder
minder resultaat?
resultaat? Het
nog niet
niet tetezeggen.
zeggen. Misschien
Misschien zullen
zullen nog
nog
of met
Het is nog
kunnen
jaren moeten
moeten verloopen
verloop en eer
eer men
men zich
zichdaaromtrent
daaromtrent een
een oordeel
oordeelzal
zalkunnen
jaren
aanmatigen.
geschimp op de
Oostersche diplomatie,
op
aanmatigen. Het geschimp
de Oostersche
diplomatie,die
dieheet
heet fout
fout op
fout
te maken
maken en
en de
deoorzaak
oorzaakvan
vanhet
hetvoortbestaan
voortbestaanvan
vandedeverwikkelingen
verwikkelingen
fout te
zijn, is
is wel
wel ininhet
hetbijzonder
bijzonderoppervlakkig.
oppervlakkig.
te zijn,
hoop, dat
datTurkije,
Turkije, hoezeer
hoezeer onder
onderhoogst
hoogstongunstige
ongunstigeomstandigheden
omstandigheden
De hoop,
den oorlog
oorlog moetende
moetende voeren,
voeren, toch
toch ininstaat
staatzou
zou
blijkenzijn
zijnaanvallers
aanvallers
den
blijken
af~e~slaan, heeft zonder
zonder twijfel
twijfel de
dehouding
houdingvan
vande
deleden
ledenvan
van het
het Drievoudig
Drievoudig
af,te,slaan,
Verbond aanvankelijk
aanvankelijkeenigszins
eenigszinsbeïnvloed
beïnvloed;
maarhaar
haarallerminst
allerminstbeheerscht.
beheerscht.
Verbond
; maar
Turkije het
onderspit zou delven,
delven, werd
werd wel
weldegelijk
degelijk
mogelijkheid, dat
De mogelijkheid,
dat Turkije
het onderspit
voorzien. De
DeOostenrijksche
Oostenrijksche diplomatie
diplomatie isis tijdig
tijdigwerkzaam
werkzaam geweest
geweest om
om de
de
voorzien.
gevaren,
uitzulk
zulkeen
eentegenslag
tegenslagzouden
zoudenkunnen
kunnenontstaan,
ontstaan,tetebegrenzen.
begrenzen.
gevaren, welke uit
groot succes.
succes.
En
met aanvankelijk
aanvankelijk groot
En wel met
Een paar
paar maanden
de vijandelijkheden
vijandelijkheden een
een begin
beginnamen,
namen,was
wasgraaf
graaf
Een
maanden vóór
v6ór de
Berchtold
niet slechts
slechts iningeslaagd
geslaagdeen
eenAusgleich
Ausgleichtetetreffen
treffenmet
metItalië
Italië
Berchtold er
er niet
ter regeling
regeling van de
de ernstige
ernstige belangenverschillen
belangenverschillen van
van Weenen
WeenenenenRome
Romemet
met
ter
het was
was hem
hem tevens
tevens gelukt
gelukt inindeze
dezematerie
materieook
ook
betrekking tot
betrekking
tot Albanië,
Albanië, -— het
medewerking der
der Turksche
Turksche regeering
regeering te verkrijgen.
verkrijgen. Albanië zou,
zou, aldus
aldus
de medewerking
autonoombestuur
bestuurkrijgen,
krijgen,onder
onderOttomaansche
Ottomaansche
werd overeengekomen,
overeengekomen, een
een autonoom
werd
Dedirect
directbelanghebbende
belanghebbendepartijen
partijendeden
dedende
denoodige
noodigestappen
stappen
opperhoogheid. De
tot het
het beleggen
beleggen eener
eener conferentie,
conferentie, opdat
opdat de
de groote
groote mogendheden
mogendheden hieraan
hieraan
hunne voor alle
alle practische
practische doeleinden
noodige sanctie
sanctie zouden
zouden geven.
geven. Het
Het
hunne
doeleinden noodige
dubbele
gevaar, dat
dat Servië
Servië een
een oorlogshaven
oorlogshaven aan
aan de
deAdriatische
Adriatische zee
zee zou
zou
dubbele gevaar,
machtig worden
Oostenrijk en
enItalië
Italiëover
overhunne
hunnetegenstrijdige
tegenstrijdigebelangen
belangen
machtig
worden en Oostenrijk
zoudengeraken,
geraken, was
was voorloopig
voorloopigbezworen.
bezworen.
in Albanië
Albanië in
in conflict
conflict zouden
Velen verkondigen
Servië van
van het
het bezit
bezit van
van zulk
zulk een
een
Velen
verkondigen de
de uitsluiting
uitsluiting van
van Servië
onnoodig te
te zijn.
zijn.Zij
Zijpleiten
pleitenvoor
voor
eene
vriendschappelijkestaat,
staat~
haven onnoodig
haven
eene
vriendschappelijke
kunde tegenover
tegenover het
«kleine» Servië.
Servië. Men
Men heeft
heeft echter
echter niet
niet met
met een
een klein
klein
kunde
het «kleine»
land,
maar met
met een
een volk
volk tetedoen,
doen,even
even
talrijkalsalsde de
Oostenrijksche
land, maar
talrijk
Oostenrijksche
inwoners van het
het koninkrijk
koninkrijk zelf,
zelf, zijn
zijn er
er nog
nog
Duitschers.
Duitschers. Want
Want buiten
buiten de
de inwoners
51/~ millioen
volbloed Serviërs
Serviërs inindedeOostenrijksche
Oostenrijkschegrensprovinciën.
grensprovinciën.Zij
Zij
51/2
millioen volbloed
miskennen daarenboven,
daarenboven, dat Servië
Servië geen
gee~aansluiting
aansluitingbij
bijOostenrijk
Oostenrijkheeft
heeft
miskennen
onder Russische
Russische voogdij
voogdij heeft
heeft
gewild, doch
doch zich
zich integendeel
integendeel feitelijk
feitelijk onder
gewild,
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gesteld;; —
- en rekenen
rekenen ganschelijk
ganschelijk niet met
met het
het zeer
zeer oorlogzuchtige
oorlogzuchtige karakter
gesteld
van dit
dit volk.
volk. Het
Hetzou
zougeen
geenwijs
wijsbeleid,
beleid,doch
dochzwakheid
zwakheid zijn, de eigen
eigen ge:
ge.
van
den Balkan
Balkan aan
aan Servië's
Servië's groei
groei op
offeren. Dat
Dat isis
op te offeren.
vestigde belangen
belangen op den
vestigde
opvatting, —
- welke
welke in
in de
de Bosnische crisis
crisis niet
niet haar
haar
de Oostenrijksche opvatting,
maar wel
wel eene rechtvaardiging
rechtvaardiging vond.
vond.
oorzaak maar
autonome Albanië
Albanië was
was het
het plechtanker
plechtanker van
van de
de Oostenrijksche
Oostenrijksche staat:
staat.
Het autonome
kunde in
in den
den Balkan.
Balkan. Zoolang dit
dit niet
niet werd
werd losgelaten,
losgelaten, was
was de
de positie
positie
kunde
betrekkelijk
betrekkelijk veilig.
veilig. En
Ennu
nuheeft
heeftdedeambassadeurs:conferentie
ambassadeurs.conferentieteteLonden,
Londen,welke
welke
moet voorbereiden
voorbereidenaan
aanden
dennieuw
nieuwtetestichten
stichtenStaat,
Staat,
een Europeesche sanctie moet
onder de
de leiding
leiding van
van den
den Britschen minister
minister van
van buitenlandsche zaken, de
onder
regeling der
der kwestie
kwestie wel
wel vertraagd,
vertraagd, doch
doch in
in principe
principe is
is het
het Oostenrijksch,
Oostenrijksch.
regeling
standpunt toch
toch aanvaard
aanvaard geworden.
geworden.
Italiaansche standpunt
Vanwege de
de entente:mogendheden,
entente,mogenqheden, die
die door
doorden
denoorlog
oorlogtegen
tegenTurkije
Turkije
Vanwege
enindirect
indirecteigen
eigenbelangen
belangentetebevorderen
bevorderenen
enererfeitelijk
feitelijk
kregen direct
direct en
uitzicht kregen
gebruik van
"an maakten,
maakten, is bij
bij den
denaanvang
aanvangder
dervijandelijkheden
vijandelijkheden tot
totde
deleden
leden
gebruik
van het Drievoudig
de uitnoodiging
uitnoodiging gericht
gericht eene
eene déclaration
dédaration de désin,
désin'
Drievoudig Verbond de
téressement af te leggen. Dit
Ditwas
wasdedezachte
zachtevorm,
vorm,welke
welkeaan
aanden
denharden
harden eisch
téressement
dat Oostenrijk
Oostenrijk en
en Italië
Italiëde
deovereenkomst
overeenkomst betreffende Albanië,
Albanië,
was gegeven, dat
was
waardoor dat
voor de
demilitaire
militaire operaties
operaties der
derverbondenen
verbondenengesloten
gesloten
waardoor
dat gebied voor
aan hunne
hunne verovering
verovering onttrokken
onttrokken werd,
werd, nietig
nietigteteverklaren.
verklaren. De
De Oosten.
Oosten:
en aan
heeftechter,
echter, evenals
evenalsde
de Italiaansche, volstandig
volstandig geweigerd
geweigerd
rijksche diplomatie heeft
te geven.
geven. Tot behoud van
vrijheid van
van handelen
handelen van
van hare
hare regeering prijs
prijs te
de vrijheid
vrede maakten
maakten Oostenrijk
geen gebruik
gebruik van
van het
het
Oostenrijk en
en Italië
Italië geen
den onderlingen vrede
recht van verovering
verovering op
op Albanië.
Albanië. Vanzelfsprekend was het, dat hunne
eigen recht
onthouding er
niet toe zou
zou mogen
mogen leiden, dat Servië
Servië nu
nugelegenheid
gelegenheidkreeg
kreeg
onthouding
er niet
te occupeeren. Maar
beslist dit standpunt
standpunt ook
ook werd
Maar hoe
hoe beslist
hun invloedssfeer te
grondge:
geen vergrooting van grondge.
ingenomen,
heeft Weenen toegestemd
toegestemd geen
ingenomen, toch heeft
te zullen
bied te
te zullen
zullen zoeken
zoeken en zich
zich niet
niet in
in den
den Balkanstrijd te
zullen mengen.
mengen.
bied
Hiermede
bewijs van
van moderatie
moderatie gegeven
gegeven en
en wezenlijk
wezenlijk een
een groot offer
Hiermede werd
werd bewijs
met name
gebracht
belangen van
van de
de oorlogvoerenden, met
name aan
aan die
die
gebracht aan
aan de
de belangen
van Servië.
Servië.
geoccu:
De gedurende
gedurende dertig
dertig jaar
jaar door
door Oostenrijk
Oostenrijk bestuurde
bestuurde en
eneffectief
effectief geoccu.
peerde sandjak
sandjak Novi Besar was
vier jaar
jaar te
te voren
voren aan Turkije teruggegeven.
was vier
natio:
Het was
was Oosten
rij k's invloedssfeer gebleven;
door talrijke
talrijke natio,
gebleven ; bewoond door
Oostenrijk's
vreemdelingen, die
diezich
zichonder
onder
beschermingvan
vanhet
hetRijk
Rijkhadden
hadden
dedebescherming
nalen en vreemdelingen,
gesteld.
recht dit
dit gebied weder
weder tijdelijk,
tijdelijk,
had beter recht
gesteld. De regeering te Weenen had
eventueel
blijvt'nd, te
te bezetten
bezetten en
envoor
voor krijgvoering te sluiten, dan Engeland
eventueel blijvend,
had
gehad om
om het
het oostelijk
oostelijk deel van Cyrenaïka
recht van
van ver.
aan het recht
ver:
Cyreniika aan
had gehad
overing der
Italianen te
te onttrekken,
- hetgeen
deed door
door een
een iradé uit
hetgeen het deed
onftrekken, —
der Italianen
te lokken, waarbij
hetgouvernement
gouvernementvan
vande
deKhedive
Khedivevan
vanEgypte
Egypte
waarbij het
het onder het
werd
gesteld. Oostenrijk
Oostenrijk heeft
heeftechter
echterzijn
zijnrecht
rechten
enbelang
belangin
indeze
dezeopgeofferd
opgeofferd
werd gesteld.
en hiermede
hiermede afdoend
afdoend getoond,
getoond, dat
dathet
hetzijn
zijnbegeerte
begeertewas
wasdedestrijders
strijdersin
inden
den
Balkan
vruchten van
van hunne
hunneoverwinning
overwinningtetelaten
latenplukken,
plukken, indien
indien
Balkan volle vruchten
deze
slechts niet
niet waren
waren ten
ten koste
kostevan
vanlevensbelangen
levensbelangender
dermonarchie.
monarchie.
deze slechts
en Montenegrijnen
Montenegrijnen hebben
hebben zich
zichaan
aandie
diebeperking
beperkingechter
echterniet
niet
Serven
Serven en
waanden zich zeker
Novi Besar ook Albanië
gestoord.
in ; waanden
Albaniè in;
gestoord. Zij
Zij trokken
trokken na
na Novi
van den krachtigen steun
Triple Entente.
Entente. Deze
Deze scheen
scheen inderdaad
inderdaad te
te
steun van
van de Triple
rede, waarin
waarin de
zullen worden verleend. Engeland's eerste
eerste minister hield eene rede,
ermtige
hoop werd
werd uitgesproken,
uitgesproken, dat
dat de
de Balkan.volken
Balkan,volken «niet
eniet van de vruchten
ernstige hoop
hunner
overwinningen zouden worden beroofd».
En Rusland
Rusland toonde zulks
zulks
beroofd». En
hunner overwinningen
te begeeren met eene daad
daad;: door
samentrekking van
troepen. Oostenrijk
Oostenrijk
door samentrekking
van troepen.
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militaire voorzorgen
voorzorgen enorm
moest zijne militaire
enorm uitbreiden:
uitbreiden: het
het mobiliseerde
mobiliseerde op
op
schaal, desorganiseerde
desorganiseerde daarmede
daarmededen
den handel
handel en gaf tientallen milli.
groote schaal,
oenen
guldens uit voor
voor oorlogstoerusting, in
honderd.
in totaal meer dan twee honderd.
oenen guldens
Het Prochaska,incident is
dit groot
groot gebeuren
gebeuren slechts een
een dier zonderling
is in dit
kleine verschijnselen,
hoogst belangrijke
belangrijke momenten
momenten in
verschijnselen, die meermalen op hoogst
de
geschiedenis op
op den
denvoorgrond
voorgrond treden en
aandacht trekken
trekken welke
welke zij
zij
de geschiedenis
en aandacht
uit
zelven zeker niet
verdienen I.'. Maar
gezochte, machtige
machtige resulniet verdienen
Maar het gezochte,
uit zich zelven
resul,
Albanië bleef
behouden;; Servie kreeg
taat werd
bereikt:: Albanië
bleef behouden
werd bereikt
kreeg geen
geen oorlogshaven
aan
Adriatische zee,
zee, noch
noch andere
andere haven,
haven, welke
welke met
met Russisch of Engelsch
aan de Adriatische
geld tot oorlogshaven
oorlogshaven zou
zou kunnen
kunnen worden uitgerust.
geld
De Turksche legers
open, doch
doch zonder dat
legers waren
waren vernietigd.
vernietigd, Albanië
Albanië lag open,
één Oostenrijksch
Oostenrijksch soldaat
voor liet,
liet, werd,
werd, dank
dank het
het zoo
zoo licht,
soldaat er
er het
het leven voor
Servisch leger geweerd. Het was
vaardig gesmade werk
werk der diplomaten, een Servisch
een negatief
negatief resultaat,
resultaat, echter
echtereen
eenvan
vanonschatbare
onschatbare waarde,
waarde, hetwelk
hetwelk Berchtold
bereikte, dank
volhardende medewerking
medewerking van
van de
de regeering
dank de volhardende
regeering te Berlijn.
Als
van den
den oorlog
oorlog werd
werd Turkijë
zoo zeer verzwakt,
Als gevolg van
Turkijë zoozeer
verzwakt, dat het zijne
waarde voor
Drievoudig Verbond
Verbond verloor.
verloor. Duitschland zal een milliard
waarde
voor het Drievoudig
mark moeten
moeten uitgeven
uitgeven om
om de in
in den
denBalkan
Balkanaan
aan zijne internationale positie
mark
schade goed
goed te
toegebrachte schade
te maken.
maken. De
Degeldelijke
geldelijkeoffers
offerswelke
welkeOostenrijk
Oostenrijk
en
Italië alsnog
alsnog zullen
zullen moeten
moetenbrengen,
brengen, om
ommet
metdedeveranderde
veranderdetoestanden
toestanden
en Italië
rekening
maken, zullen
zullen ook
ookenorm
enormzijn.
zijn.Maar
Maarvoor
voorden
denvrede,
vrede,welke
welke eer
eer
rekening te
te maken,
geen geldprijs
geldprijs te
te hoog.
hoog.
levensbelangen onaangetast
onaangetast laat,
laat, is geen
en levensbelangen
militaire partij
partij in Oostenrijk
Oostenrijk kon ontevreden
ontevreden zijn,
zijn, de
de handel
handel mocht
mocht
De militaire
bitter klagen
over de
de
bitter
klagen en
en Berchtold zelf moge
moge wel
welgedrukt
gedrukt zijn
zijn geweest
geweest over
kolossale offers,
offers, welke niet slechts in geld maar
maar ook
waren
ook in prestige gebracht waren
geen beter
beter resultaat,
resultaat, dan
dat de
de vrede
vrede behouden was gebleven
- toch
voor geen
dan dat
gebleven —
had
had de
de Weensche diplomaat,
diplomaat, die
een paar
paar maanden
maanden geleden
geleden de
de kaart
kaart
die een
van
den Balkan
Balkan bestudeerde,
bestudeerde, reden
reden tot
tot groote voldoening. Niet alleen,
alleen, dat
dat
van den
de gevaarlijke
gevaarlijke aspiraties
aspiraties van
van Servië
Serviëverijdeld
verijdeldwaren.
waren. Het
HetRussische
Russische aande
aan,
dringen
op de
dringen op
de oosterflank, waartegen
nog sterk
sterk Turkijë
waartegen voorheen
voorheen een
een nog
had gegeven, was
was thans
thans niet minder moeielijk geworden. Bulgarijë
Bulgarijë
waarborg had
zou
zou in
in deze
deze een zelfden
zelfden lijdelijken
lijdclijken dienst bewijzen,
bewijzen, als Turkijë had gedaan.
Het
Het kwam
kwam zeer
zeer vergroot
vergroot uit
uitden
denstrijd
strijd tetevoorschijn.
voorschijn. Nadat
Nadat het
hetnieuw
nieuw
verworven gebied
militair was
het zeer
zeer sterk
sterk worden.
verworven
gebied militair
was georganiseerd,
georganiseerd, zou
zou het
Heel goede
goede betrekkingen
betrekkingen bestonden
bestonden met
met het
het land,
land, hetwelk
hetwelk tijdens
tijdens de
de
Heel
regeerjng van
van vorst
vorst Ferdinand
Ferdinand reeds
reeds getoond
getoondhad
hadniet
nietonder
onderRussische
Russische
regeering
doch zelfstandige
zelfstandige politiek
politiek te
te zullen
zullen voeren,
voeren, alleen
alleen
voogdij te willen
willen staan,
staan, doch
voogdij
met de
de eigen belangen
belangen te rekenen.
rekenen. Veel
Veel van
vanhetgeen
hetgeenOostenrijk
Oostenrijk in
in Turkijë
met
verloor, werd
werd in
in Bulgarijë
Bulgarijë teruggevonden.
teruggevonden. Er
Er was geen
geen groot
groot gevaar,
gevaar, dat de
verloor,
RussophiIe invloeden
invloeden in
in Sofia
Sofia zouden
zouden overheerschen.
overheerschen.
Russophile
Men meent
meent als
als vaststaand
vaststaand te
te mogen
mogen aannemen,
aannemen, dat
dat het
hetwederom
wederom onder
onder
Men
Russischen invloed
invloed is geweest,
geweest, dat
dat een nieuw Balkan,verbond tot stand
stand
kwam tusschen Griekenland
Griekenland en Servië,
Servië, ten
ten einde
eindeaan
aan Bulgarijë de vruchten
vruchten
van zwaren strijd
is het,
het, dat
dat Bulgarijë,
Bulgarijë, om
om den krijg
krijg
strijd te ontnemen.
ontnemen. Zeker is
ontgaan, zich
zichbereid
bereidheeft
heeftverklaard
verklaardRusland
Ruslandals
alsarbiter
arbiterteteaanvaarden
aanvaarden
te ontgaan,
tot aanspraken
aanspraken van
van genoemde
genoemde Staten
Staten op
opgrond
grondvan
van 't &e,
lie,
met betrekking
betrekking tot
met
sloten
Griekenland niet
niet weer,
weer.
sloten deelingsverdrag. Maar
Maar zulks heeft
heeft Servië
Servië en Griekenland
houden eischen
eischen te handhaven
handhaven in
in strijd
strijd met
met die
die Overeenkomst,
Overeenkomst, welke door

1. Men
Men denke,
denke, om
om niet
nietver
verterug
terugtetegaan,
gaan,b.v.
b.v.
aan
tele~amvan
vanden
denDuitschen
Duitscheq
aan
hethet
telegram
presiden~ Kruger.
Kruger.
keizer aan president
keizer
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Rusland werden gesteund.
gesteund. De
DeSt.
St.Peterburgsche
Peterburgscheregeering
regeering—- welker
welkerverklaring
verklaring
van
onbaatzuchtigheid voortdurend
voortdurend in
in flagranten
fIagranten tegenspraak
tegenspraak met
met hare
hare
van onbaatzuchtigheid
geweest—
- steunde
steunde niet
nietalleen
alleendeze
dezeeischen,
eischen,maar
maarook
ookdie
dievan
van
handelingen isis geweest
een deel
deel van
vanhet
hetopopTurkijë
Turkijëveroverd
veroverdgebied,
gebied,ofofcompensatie
compensatie
Roemenië
Roemenië op een
daarvoor. Ofschoon
compensatie uitsluitend
uitsluitend ten
ten laste
lastevan
vanBulgarijë
Bulgarijë
daarvoor.
Ofschoon die compensatie
werd
ten koste
koste van
van de
de andere
andere veroveraars
veroveraars zou
zou komen,
komen,
werd gezocht,
gezocht, niet
niet ook
ook ten
houdingaangenomen,
aangenomen,
heeft
de regeering
regeering teteSofia
Sofiaeene
eenetegemoetkomende
tegemoetkomendehouding
heeft de
had zij
zijnog
nogniet
niet
formeeltoegestemd
toegestemdininden
denafstand
afstandvan
vanhet
hetTartukai,
Tartukai_
al had
al
formeel
Baltshik district.
district. Of
OfBulgarijë
Bulgarijëalaldan
danniet
niethet
heteerst
eerstde
demilitaire
militaireoperaties
operatiestegen
tegen
doet niets
niets af
afaan
aanhet
hetfeit,
feit,dat
dathet
hetzich
zichmoest
moest
Griekenland en
Servië begon,
begon, doet
Griekenland
en Servië
om de
de sterke
sterke positie
positie teteontnemen
ontnemen welke
welke
verdedigen
verdedigentegen
tegen den
den toeleg
toeleg om
dataanval
aanvalbeste
bestemiddel
middel
eerlijk
verworven was.
De leer
leerwerd
werdtoegepast
toegepastdat
eerlijk verworven
was. De
Hoe weinig
weinig agressief
agressief de
de regeering
regeering van
van koning
van
verweer kan
zijn. Hoe
van verweer
kan zijn.
Ferdinand
blijken uit
uit de
deomstandigheid,
omstandigheid, dat
datdedeminister
minister van
van
Ferdinand was,
was, kan
kan blijken
datzijn
zijnland
landdoor
dooreen
eenaanval
aanval
eenmaand
maandgeleden
geledenopenlijk
openlijkverklaarde,
verklaarde,dat
oorlog een
van Griekenland
Griekenland en
enServië
Serviëtijdelijk
tijdelijkinineen
eenzeer
zeermoeielijke
moeielijkepositie
positiezou
zoukomen.
komen.
klonk als
als een
eennoodkreet.
noodkreet.Waarvoor
Waarvoor sedert
sedert maar
maar al
al teteveel
veelreden
redenbleek
bleek
Het klonk
te bestaan.
bestaan.
De pogingen
pogingen door
door Weenen
Ween enaangewend
aangewend om
omden
denvrede
vredetusschen
tusschenRumenië
Rumenië
en
Bulgarijë, als
Oostenrijk bevriende
bevriende Staten,
Staten, te
te bewaren,
bewaren,
en Bulgarijë,
als tusschen
tusschen aan
aan Oostenrijk
werden met
met direct
direct resultaat
resultaat bekroond,
bekroond,ininzooverre
zooverrelaatstgenoemde
laatstgenoemdeStaat
Staat
werden
steeds sterker
sterker geneigd
geneigd werd
werd in
in den
denverlangden
verlangden afstand
afstand van
van gebied
gebied toe,te,
toe-testeeds
totdefinitief
definitiefresultaat
resultaatteteleiden.
leiden.
stemmen.
Zij waren
waren echter
echter voorbestemd
voorbestemdniet
niettot
stemmen. Zij
ver_
Roemenië
makende, in
in de
deRussische
Russischekaart
kaartgespeeld,
gespeeld,zeer
zeerver,
Roemeni6 heeft,
heeft, oorlog makende,
als resultaat
resultaat van
vanonderhandelingen,
onderhandelingen,welke
welkereeds
reedsmaanden
maandengeleden,
geleden,
moedelijk als
koningCarol
CarolenendedeTsar
Tsarallerhartelijkste
allerhartelijkstetelegrammen
telegrammen wisselden,
wisselden, be,
betoen koning
eindigd
werden. Had
Had Bulgarijë
Bulgarijë dadelijk
dadelijktoegestemd,
toegestemd, ånder
ánderpretext
pretextware
ware
eindigd werden.
gevonden.
ongelukkige verloop
verloop der
dereerste
eerste slagen,
slagen, gevolgd
gevolgddoor
doorden
denopmarsch
opmarsch
Het ongelukkige
van een
een Rumeensch
Rumeensch leger
leger in
den rug,
rug, voorspelt,
voorspelt, dat
dat de
detoeleg
toelegom
om het
het
van
in den
zelfstandige Bulgarijë
Bulgarijë als
sterken Staat
Staat tetevernietigen
vernietigenenenServië's
Servië'smacht
macht
zelfstandige
als sterken
het
nieuweGrieksch,Servische
Grieksch_Servische
verder uit te
te breiden,
breiden, gelukken
gelukken zal.
zal.Volgens
Volgenshet
verder
nieuwe
deelingsverdrag zou
een
deelingsverdrag
zouServie
Servietoegang
toegangkrijgen
krijgentottotdedeAegeïsche
AegefscheZee
Zee en
en een
haven
aan de baai
baai van
van Ligos.
Lägos.
haven aan
Door de
de jongste
jongste ontwikkelingen
ontwikkelingen is
de crisis
CriSIS een
eennieuwe,
nieuwe,misschien
misschien
Door
is de
haar laatste
laatste phase
phase ingetreden.
ingetreden. Rusland
Ruslandsteunt
steuntdede
Servischeaanspraken,
aanspraken,
haar
Servische
bijna heel
Macedonie zou
zou krijgen,
krijgen, met
met uitzondering
uitzondering van
van de
de
waaronder dit
waaronder
dit bijna
heel Macedonie
door
Griekenland bezette
kuststrook, zoom
ede een
haven, welke
welke voor
voor
door Griekenland
bezette kuststrook,
zoomede
een haven,
doeleinden
oorlog kan
kan worden
worden ingericht.
ingericht. Gelukte
Gelukte nu
nudeze
dezetoeleg,
toeleg,
doeleinden van
van oorlog
dan zou
zou Servië
Servië op
opden
denBalkan
Balkanoverheerschen.
overheerschen.Het
Het
grooteresultaat
resultaatvan
van den
den
dan
groote
moeitevollen arbeid
arbeid der
der Oostenrijksche
Oostenrijksche diplomatie
diplomatiezou
zouplotseling
plotselingvernietigd
vernietigd
worden; ; de
enorme offers,
offers, daarvoor
daarvoor reeds
reeds gebracht,
gebracht, zouden nutteloos
nutteloos zijn
zijn
worden
de enorme
geweest. De geruchten
geruchten over
overaanstaand
aanstaand aftreden
aftreden van
vangraaf
graafBerchtold
Berchtoldvinden
vinden
geweest.
natuurlijk hun
oorzaak in
den ongunstigen
ongunstigen loop,
loop, welke
welkede
degebeurtenissen
gebeurtenissen
natuurlijk
hun oorzaak
in den
vindt overvloed
overvloed van
vanvoedsel
voedsel
plotseling genomen
hebben. De
De oorlogspartij
oorlogspartij vindt
plotseling
genomen hebben.
voor hare
hare bewering,
bewering, dat
dat het
hetbeter
beterware
ware geweest
geweest vroegtijdig
vroegtijdig met
met geweld
geweld inin
eene aan
aanOostenrijk
Oostenrijk gunstige
gunstigeBalkan,constel-:
Balkan_constel-grijpen, ter
ter handhaving van eene
te grijpen,
er op
opaan,
aan,dat
datalsnu
alsnuonmiddelijk
onmiddelijk gehandeld
gehandeld worde,
worde, vé6r
vóór
lalie.
Zij dringt
dringt er
latie. Zij
het
heelemaal te
te laat
laat is,
is, v66r
vóórBulgarije
Bulgarije vernietigd
vernietigd en
enServië
Serviëgroot
grootgewor,
geworhet heelemaal
den is.
is.
blijft nog hoop
hoop voeden
voedenden
dentoestand
toestandlangs
langsdiplomatieken
diplomatieken weg
weg
Berchtold blijft
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te beheerschen.
beheerschen. De
De mogelijkheid
mogelijkheid echter,
echter, dat
dat hij
hij de
dezaak
zaakopgeeft
opgeeften
enOosten,
Oosten.
te
zeer groot
groot geworden.
geworden. Met
Metklem
klem
rijksche
de grens
grens overtrekken,
overtrekken, is zeer
rijksche troepen
troepen de
wordt nu
nu aangedrongen
aangedrongenop
opdadelijke
dadelijkealgemeene
algemeenestaking
staking van
van den
denstrijd
strijdtegen
tegen
uit St.
St.Petersburg
Petersburg en
en Londen
Londen begunstigt
begunstigtmen
men
Bulgarije.
berichten uit
Bulgarije. Volgens berichten
De
daar dit
voorstel. Maar
Maar deze
deze berichten
berichten verdienen
verdienen geen
geen groot
groot geloof.
geloof. De
daar
dit voorstel.
van den
denEngelschen
Engelschenminister
ministervan
vanbuitenlandsche
buitenlandschezaken
zakenimmers,
immers, dat
dat
uitlating van
Europa
Balkan kan
kan opleggen,
opleggen, is
is niet
niet beter
beter dan
dan een
een
Europahaar
haarwil
wilniet
niet aan
aan den
den Balkan
Is er
er overeenstemming
overeenstemmingtusschen
tusschenWeenen,
Weenen,Londen
LondenenenSt.St.Petersburg,
Petersburg,
leugen. Is
dan bukken
bukken Servië,
Servië,Griekenland
GriekenlandenenRumenië
Rumeniëdadelijk.
dadelijk.—- Met
Met de
deallergrootste
allergrootste
zorg moet
moet het verdere
verdere verloop
verloop der
der dingen
dingen worden
worden afgewacht....
afgewacht. ...
zorg
De
actie van
van Turkijë,
Turkijë, de
de herovering
herovering van
van Adrianopel
Adrianopel en
en het
hetgebied
gebied
De actie
ten onmiddellijk
onmiddellijk doel
doel hebbend,
hebbend, is
is uit
uit zichzelf
zichzelf
Oostelijk
de Maritza
Maritza ten
Oostelijk van
van de
een
groote hulp
hulp voor
voorde
deOostenrijksche
Oostenrijksche diplomatie.
diplomatie. Zij
Zij heeft
heeft de
destrekking
strekking
een groote
vrede
met Griekenland
Griekenland te
te bewaren,
bewaren, doch
dochdedeuitbreiding
uitbreidingvan
vanServië's
Servië'smacht
macht
vrede met
te begrenzen.
begrenzen. Vandaar,
Vandaar, dat
dat de
deentente,mogendheden
entente.mogendheden de
deOttomaansche
Ottomaansche
te
binnen de
de lijn
lijnEnos,Media
Enos.Mediaterug,
terug.
regeering
troepen binnen
regeering trachten
trachtentete dringen
dringen de
de troepen
te'trekken, de
hetDrievoudig
DrievoudigVerbond
Verbonddaarentegen
daarentegenTurkijë's
Turkijë's
te,trekken,
de leden
leden van het
herovering niet
nietwillen
willenontzeggen.
ontzeggen.Welke
Welkeinvloed
invloeddeze
dezeactie
actiehebben
hebben
recht op herovering
recht
zal
op de
de verhouding
verhouding der
der mogendheden,groepen
mogendheden'groepen is
is natuurlijk
natuurlijk nog
nog niet
niet
zal op
het duidelijk,
duidelijk, dat
dat zij
zij zeer
zeer groot
grootkAn
kàn zijn.
zijn. Het
Hetoude
oude
uiMe.maken.
uit,te,maken. Slechts
Slechts is
is het
denkbeeld van
Macedonie, heeft
heeft er
er nieuw
nieuw
denkbeeld
van anatonomien
anatonomien voor
voor Thracie
Thracieen
en Macedonie,
door gekregen.
gekregen. Dan ook
ook ---dedeverbonden
verbondenininden
denBalkan
Balkan komen
komen
voedsel door
voedsel
totstand,
stand,—- de
demogelijkheid,
mogelijkheid,dat
dateene
eenecoalitie
coalitie
deze troebele
troebele tijden
tijden snel
sneltot
in deze
tegen
Servie ontstaat,
ontstaat, is
is niet
niet uitgesloten.
uitgesloten.
tegen Servie
Naar verluidt
verluidt maakte
maakte Rusland
Rusland zich
zich gereed
gereed Armenië
Armenië in
in te
te vallen.
vallen. Dat
Datzulks
zulks
Naar
de resultaten
resultaten van
van Turkijë's
Turkijë's actie
Balkan geheel
geheel zou te
te niet
niet doen,
doen,
de
actie op
op den Balkan
Dit behoeft
behoeftechter
echtervoor
voorSt.St.Petersburg
Petersburg
moet
zeer onwaarschijnlijk
onwaarschijnlijk heeten,
moet zeer
heeten. Dit
geen reden
reden te
te zijn
zijnniet
nietop
opverovering
veroveringuit
uittetegaan.
gaan.Het
Hetschijnt
schijnttetehopen,
hopen,
geen
dat zij
zij het
het doet.
doet.Oostenrijk's
Oostenrijk'slevensbelangen
levensbelangenworden
wordendaardoor
daardoorniet
nietbedreigd.
bedreigd.
bijna zeker
zeker niet
niet als
als een
eencasus
casus belli
beIlibeschou,
beschou.
De alliantie,Staten
alliantie.Staten zullen
zullen het bijna
wen; misschien
misschien zelfs
zelfs als
alscompensatie
compensatie middel
middelgebruiken
gebruikenininverband
verbandmet
met
wen;
zoudaarentegen
daarentegen met
met
regeling van
van de
deBalkan,aangelegenheden.
Balkan.aangelegenheden. Engeland
Engeland zou
regeling
verder voortdringen
voortdringen van Rusland
Rusland in
in Klein,Azië
Klein.Azië
de allergrootste
allergrootste zorg
de
zorg over verder
Zoo kan
kan het
hetageeren
ageerenvan
vanTurkijë
Turkijëop
opden
denBalkan
Balkanernstige
ernstige
vervuld worden.
worden, Zoo
vervuld
vervreemding
entente.mogendheden. En
En zulke
zulke ver,
ver.
vervreemding wekken
wekken tusschen
tusschen de entente,mogendheden.
vreemding
einde van
van de
de crisis
crisis ininonmiddellijk
onmiddellijkvooruitzicht.
vooruitzicht.
vreemding brengt
brengt het
het einde
het einde
einde van
vandit
ditalles
alleszijn
zijnzal,
zal,isisnog
nogniet
niette
te voorzeggen.
voorzeggen. De
Devooruit,
vooruit,
Wat het
het behoud
behoudvan
vanden
denEuropeeschen
Europeeschenvrede
vredeworden
wordenerermisschien
misschien
zichten voor het
zichten
Naarmen
menwil
wilweten,
weten,heeft
heeftdedegezant
gezantvan
vande
deDonau,monarchie
Donau,monarchie
beter op.
op. Naar
niet beter
het punt
puntgestaan
gestaan St.
St.Petersburg
Petersburg te
te verlaten.
verlaten. Vast
Vast staat
staat echter
echter dit:
dit:
reeds op het
reeds
-—indien
komt, zal
zalzulks
zulksniet
nietzijn
zijnter
teroorzake
oorzakevan,
van,doch
dochondanks
ondanks
indien de
de oorlog komt,
het beleid
beleid der
derOostenrijksche
Oostenrijksche diplomatie,
diplomatie, die vast
vast op
op de
dehandhaving
handhaving van
van
het
den vrede
vrede gericht
gericht en
en daaraan
daaraan groote
groote offers
offers gebracht
gebracht heeft.
heeft.

cCI CIc
c
P. S.
Bij alle
allewaardeering
waardeering van
vanuitmuntende
uitmuntendebedoelingen
bedoelingenmoet
moethet
hetzenden
zenden
P.
S. Bij
van Nederlandsche
Nederlandsche ambulance
ambulance naar
naar Servië
Servië worden
worden genoemd
genoemd:: het
hetwerpen
werpen
van
op het
hetvuur
vuurdat
datgebluscht
gebluscht moet
moet worden.
worden.
van olie op
van
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Prof. Dr.
Dr. Jhr.
der
Wijck,
Prof.
Jhr. B.
B. II.
11.C.C.K.K.van
van
der
Wijck,Uren
Urenmet
metSchopenhauer,
Schopenhauer, een
een keur
keur van
van
stukken uit
uit zijn
aanteekeningen
stukken
zijn werken,
werken, veitaald
ve~taald en
en van
vaneen
eeninleiding
inleidingenen
aanteekcningenvoorzien.
voorzien.
(Boeken van
I) Baarn—I
Iollandia=drukkerij.
(Bocken
van Wijsheid
WijsheidenenSchoonheid,
Schoonheid,
I) Baarn-llollandia,drukkerij.

Het streven
Hollandia ,drukkerij om
Het
streven der
der Hollandia,drukkerij
wat er
goeds en
en schoons
schoons is in
in
om wat
er goeds
de geestesstroomingen op wijsgeerig, religieus
aanverwant gebied
gebied in
in
religieus en aanverwant
vorm onder
onder het
beknopten vorm
het bereik
bereik van een
een groot
groot hedendaagsch publiek
publiek te
brengen, dat niet
brengen,
niet inindedegelegenheid
gelegenheidis,is,van
vandedeoorspronkelijke
oorspronkelijkewerken
werkenkennis
kennis
te nemen,
vertoont zich
zich in dit
dit boek
boek van
vanzijn
zijnbeste
bestezijde.
zijde.
te
nemen, vertoont
Prof. van
Prof.
van der
der Wijck doet
den algemeen
algemeen beschaafden
beschaafden lezer
lezer uren
uren met
met
doet den
doorbrengen op
op een wijze,
Schopenhauer doorbrengen
wijze, die
die dezen
dezen zoowel een uitnemend
beeld van
w. ijsgeer, alsook
beeld
van den
den v,:ijsgeer,
uren van
van geestelijke verheffing verschaft,
verschaft,
alsook uren
zoowel intellectueele
als ethische
zoowcl
intellectueele als
ethische behoeften bevredigt.
Niemand
trouwens was
was beter
beter voor
voor die
die taak
taak berekend.
berekend. Dat
Dat de
deemeritus,
emeritus,
Niemand trouwens
der wijsbegeerte
essentieele deelen
hoogleeraar der
wijsbegeerte de
de essentieeIe
deelen uit Schopenhauer's werk
in dit
dit werk
werk zou
zoubijeenbrengen,
bijeenbrengen, was
was aapriori
priori te
te verwachten;
bijzonderen
verwachten ; een bijzonderen
gelukwensch verdient
het, dat
dat hij
hij isisgeslaagd
geslaagd dit
dit boek
boektetemaken
maken zoowel
verdient het,
tot
tot een
een doorloopend samenhangend
dat zich
zich tot
tot
samenhangendgeheel,
geheel,als
als tot
tot een
een boek dat
bladeren in
vrije uren
uren leent
leent tevens.
tevens. Uitstekend
Uitstekend is
is ook
ookde
deinleiding,
inleiding,die,
die, het
het
bladeren
in vrije
woord tot
tot waarheid
waarheid makend,
makend, op
op heldere
heldere en
enafdoende
afdoende wijze
wijze in
in de
de grond,
woord
vragen
vragen der
der Schopenhauersche
philosophie binnenleidt;
binnenleidt; uitmuntend
uitmuntend niet
niet
Schopenhauersche philosophie
minder het
slotwoord, dat,
dat, nu dat
dat gebouw
gebouw voltooid
voltooidvoor
vooronze
onze oogen staat,
minder
het slotwoord,
de
de zwakke
zwakke plek
plek aanwijst
aanwijst: : Schopenhauer's
Schopenhauer's verwaarloozing
verwaarloozing of veronacht,
van het
het noodzakelijk bestaan
bestaan van Normen of waardemeters. Ziehier
Ziehier
zaming van
weinig woorden
woorden:: «Als
«Als (gelijk Schopenhauer
Schopenhauer beweert)
beweert) de
de
deze gedachte in weinig
waarde
van alle
alle bestaan
nul is,
waarde van
bestaan nul
is, waar
waar halen
halen wij
wij dan
dan den
den maatstaf vandaan,
vandaan,
die ons
ons veroorlooft
veroorlooft het
het vonnis
vonnisvan
vannietigheid
nietigheid tete vellen ?»
'?" —
- «Vanwaar
die
besl!f van
van volstrekte
volstrekte waarde,
waarde, zoo alles,
alles, op
opde
dekeper
keper beschouwd,
beschouwd, .nietig
nietig
ons besef
en onbeteekenend
onbeteekenend is ?»
'?"
.
God —
- of welken
welken naam men moge
moge geven
gevenaan
aan de
de Oorzaak van alle Dingen
—
- openbaart
openbaart zich
zich op
op drieerlei
drieerlei wijs
wijs:: in de
de Schepping,
Schepping, in
in den
den Geest, en in
in
Onderscheiding tusschen
tusschen goed en
en kwaad.
kwaad. Vandaar
Vandaar dë
dé drie
drie takken
takken der
der
de Onderscheiding
wijsbegeerte
wijsbegeerte:: de leer
leer der
der wereld
wereld ofofvan
vanhet
hetheelal
heelal —
- de metaphysica
metaphysica;; de leer
leer
van den
den (menschelijken)
(menschelijken) geest,
geest, van
van het
het bewustzijn
bewustzijn —
- de kennistheorie,
kennistheorie, met
en psychologie
psychologie c.a.
c.a. als
als hulpwetenschappen
hulpwetenschappen;; de leer
leer van
van goed
goed en
en
logica en
logica
de theorie
theorie der
der normen
normen of
of ideeën
ideeen (in
(inmodernen
modernen zin)
zin) —
- de ethica.
ethica.
kwaad,
kwaad, of de
Ook
Ook de
de algemeene
algemeene behoefte aan
aan onderscheiding
onderscheiding tusschen
tusschen goed en
en kwaad,
kwaad,
den mensch
mensch aanwezig,
aanwezig, behoort
behoort niet
niet minder dan
dan
zelfs
zelfs allerminst
allerminst enkel
enkel bij
bij den
bewustzijn zelf
zelftot
totdedewezenlijke
wezenlijkeeigenschappen
eigenschappendie
dieslechts
slechtsuit
uitdedeEerste
Eerste
het bewustzijn
Oorzaak kunnen
voortgekomen en
weder tot
Deze heen
heen leiden.
leiden.
Oorzaak
kunnen zijn
zijn voortgekomen
en weder
tot Deze
Dit
Dit had
had Schopenhauer
Schopenhauer van
van Kant
Kant en
en wellicht
wellicht zelfs
zelfs nog
nog duidelijker
duidelijker als
als een
een
het kosmische
kosmische systeem
systeem van
van Platoon
Platoon kunnen
kunnen leeren
leeren
onafscheidelijk deel
van het
onafscheidelijk
deel van
kennen. Zijn
Zijn (negative)
(negative) waardeering
waardeering van
van het
het bestaande
bestaande berust
berust op een
een (ow
(on,
kennen.
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gewilde) aanvaarding
aanvaarding van
Norm ... en toch
toch overkomt
overkomthet
hethem,
hem, dat
dat hij
hij
gewilde)
van den Norm
zeer onmisbalen
toetsteen bij
optrekken van
van zijn
zijn wereldgebouw
onmisbaten toetsteen
bij het optrekken
dezen zeer
over
het hoofd
hoofd ziet.
ziet. Wie
Wie zelf
zelf geen nieuwe philosophie ontwierp mag
mag hem
hem
over het
dit dan
dan zeker niet aanrekenen
aanrekenen:: hoevelen
hoevelen in zijn
zijn en
en onzen
onzen tijd
tijd begaan
begaan de,
de.
der Wijck richt
trouwens geen woord
woord
zelfde vluchtigheidsfout!
vluchtigheidsfout ! Prof.
Prof. Van der
richt trouwens
van verwijt
verwijt daarover
daarover tot
tot hem,
hem, doch
dochverzuimde
verzuimde met
metrecht
recht niet,
niet, op
opdeze
deze
van
wijzen.
leemte te wijzen.
Wat den vorm
vorm betreft,
betreft, slaagde
slaagde Prof.
Prof. Van
Van der
der Wijck's arbeid
minder
Wat
arbeid niet minder
opzichte van
van den
deninhoud.
inhoud.DeDe
benijdenswaardige
voortreffelijk dan
voortreffelijk
dan ten
ten opzichte
benijdenswaardige
helderheid van
van zijn
zijn krachtig
krachtig proza
proza blinkt
blinkt in
indeze
dezevertaling
vertalingmet
metinleiding,
inleiding,
helderheid
danininzijn
zijnoorspronkelijk
oorspronkelijk
slot niet
nietminder
minderdan
en slot
verbindende aanteekeningen en
werk. De
oorzaak ligt
in de
de buitengemeen rijke
rijke woordenkeus,
woordenkeus, die
werk.
De oorzaak
ligt wel
wel in
van synoniemen
synoniemen steeds
steeds dat
dat eene weet
dezen
denker onveranderlijk uit
dezen denker
uit tal van
vinden en
en kiezen,
kiezen, dat
dat in
in het
hetgegeven
gegeven verband
verband het
het eenig juiste
en
te
doen vinden
juiste en
te doen
daardoor treffende en teekenende is. Ter weergave van het kristalklare proza
van Schopenhauer was
lang geen
geengemakkelijk
gemakkelijk werk;
was dit lang
werk ; maar
maar het
het is zóó
z66
regels bespeurt en deze
goed geslaagd,
geslaagd, dat
dat men
men nergens het vertalen onder de regels
scherpte, beslistheid
beslistheid en zuiverheid
zuiverheid het
het volkomen even.
even,
verdietsching in
in scherpte,
van het
het oorspronkelijke
oorspronkelijke vertoont.
vertoont.
beeld van
Van
dit boek
boekkan
kanmen
mennaar
naarwaarheid
waarheidgetuigen,
getuigen,dat
dathet,
het, onder zoo veilige
Van dit
den echten,levenden
bekwame leiding,
leiding,werkelijk
werkelijkuren
urenvan
vansamenzijn
samenzijnmet
metden
en bekwame
echten, levenden
Schopenhauer.
Schopenhauer verschaft.
verschaft. V. K.
V. K.
o
0
s

M. C.
C. E.
E. Stakman.
over den
den ontwikkelingsgang
ontwikkelingsgang van
van het
hetbestaande.
bestaande. -—
M.
Stakman, Gedachten
Gedachten over
's Gravenhage, G.
l\. W.
W. van
van Straalen.
's
G. A.

De
schrijver heeft
heeft getracht
getracht in
in dit
dit boek
boek van
van 160 blz.
een compendium
compendium
De schrijver
blz. een
te geven
geven van
van de
de geheeIe
leeringen,
geheele kosmogonie volgens 1. de theosophische leeringen,
te
hypothesender
dernatuurwetenschap,
natuurwetenschap,die
diehij
hijaanvaardt,
aanvaardt,
hij verwerpt,
verwerpt, 2. de hypothesen
die hij
zelf vloeit
vloeit
3. de spiritistische leer,
leer, die hij
hij belijdt.
belijdt. Reeds
Reeds uit
uit dezen
dezen opzet op zich zelf
dit boek
boek niet
niet isis te
te geven:
voort, dat
dat een
een critiek op
voort,
op dit
geven : vermoedelijk beheerscht
niemand, behalve
de heer
heer Stakman, deze
dien omvang.
omvang. Op
Op ver.
niemand,
behalve de
deze stof in dien
ver,
wij beweringen, omtrent
welker juistheid
juistheid
schillende
bladzijden ontmoeten
ontmoeten wij
schillende bladzijden
omtrent welker
minder twijfel
twijfel rijst,
rijst, maar
maar de
deschrijver
schrijverlaat
laatons
onsgeen
geentijd
tijd om
omlicht
lichtop
op
meer of minder
tot een
eenandere,
andere,meer
meerbedenkelijke
bedenkelijke mededee.
te steken:
onmiddelijk gaat
hij tot
steken : onmiddelijk
gaat hij
mededee,
Hij hoopt,
hoopt,gelijk
gelijkhij
hijaan
aanhet
hetslot
slotzijner
zijnervoorrede
voorredeverklaart,
verklaart,anderen
anderen
ling over. Hij
door de
de lectuur
lectuur van
van zijn
zijn boek
boek tot
tot denken
denken en
en bestudeeren, nadenken
door
nadenken en
te wekken —
- een
excuus, dat
dat meer
meer wordt
wordt uitgesproken
uitgesproken als
als
vergelijken op
vergelijken
op te
een excuus,
een
kaleido.
een auteur
auteur zich
zich zelf
zelf niet
niet zeker van
zijn zaak
zaak voelt
voelt -;
van zijn
—; maar deze
deze kaleido,
het opzetten eener
een er
scoop schijnt
schijnt geen
geen bepaald
bepaald gemakkelijke
leiddraad voor
gemakkelijke leiddraad
voor het
eigen studie.
studie. Aan
bronnen voor
voor een
een na
nade
delectuur
lectuurvan
vandit
ditboek
boekmeer
meerdan
dan
eigen
Aan bronnen
onderzoek helpt
helpt de auteur
auteur ons
ons ook
ookslecht.
slecht.Zijn
Zijn belezen,
belezen'
ooit noodig eigen
eigen onderzoek
schijnt minder
zijn dan
dan zij
zij schijnt.
hooi en
en te
te gras
gras citeert
heid schijnt
minder groot
groot te zijn
schijnt. Te
Te hooi
anderen tweede.
auteur;; zijn
hij
hij iets
iets uit
uit een
eenofofanderen
tweede, of derde.hands
derde,hands auteur
zijn geologie
hij uit Dr.
Dr. H.
H. Blink
Blink (blz.
(blz. 80);
bijv. put
bijv.
put hij
80) ; na aanhalingen uit Bulwer's Zanoni
(auteur spelt
spelt:: Sanoni)
Sanoni) en
eenniet
nietnader
nadergedocumenteerde
gedocumenteerdeplaats
plaatsergens
ergens
(auteur
en een
uit een
eenboekje
boekjevan
vanRalph
RalphWaldo
WaldoTrine
Trine
bij Carlyle,
Carlyle, beide
beide vermoedelijk
vermoedelijk uit
bij
Sardou
overgeschreven (auteur spelt:
Thrine) (blz. 104), geldt Victorien Sardou
spelt : Thrine)
als eeen
«een groot schrijver» (blz. 129); noemt
hij auteurs
auteurs op
een of
hem als
noemt hij
op een
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ander
dan is
is het
het vaak
vaak in
inden
denvorm
vormvan
vaneen
eenallegaartje
allegaartjevan
vannamen,
namen,
ander gebied,
gebied, dan
door de
deaanwijzing:
aanwijzing:(xclie
«die hun
hun bevindingen
bevindingenininstandaardwerken
standaardwerkenen
en
gevolgd door
in tijdschriften
tijdschriften hebben bekend
bekend gemaakt»
gemaakt» (blz.
(blz. 118).
118).
reageeren tegen
tegen de
dematerialistische
materialistische en
enatheïstische
atheïstischedenkbeelden,
denkbeelden,waar
waar.
Te reageeren
hetloffelijke
loffelijke doel
doeldat
datdedeschrijver
schrijverzich
zich
mede de
de 19e
19' eeuw
eeuw isis vergiftigd,
vergiftigd, isis het
mede
heeft voorgesteld.
voorgesteld. Het
Het beste
beste zal
zalzijn,
zijn,met
metden
dendichter,
dichter,niet
niettetetrachten
trachtenhem
hem
heeft
na te
te rekenen.
rekenen.
den uitslag
uitslag na
den
V.
K.
V. K.

o
Texas naar
naar Florida,
Florida, reisherinneringen door
de Vries,
Vries, hoogleeraar aan
Van Texas
door Hugo de
aan de
universiteit van
van Amsterdam.
Amsterdam. -— Ilaarlem,
I. D.
D. Tjeenk
Tjeenk Willink 6..
universiteit
Haarlem, III.
fx Zoon.

Den
10-12 October
October 1912
1912 is
is te
te Houston
Houston ininTexas
Texas op
opplechtige
plechtigewijze
wijze een
een
Den 10-12
nieuwe universiteit
universiteit ge6pend.
geöpend. Aan
Aan de
de uitnoodiging
uitnoodiging om
om aan
aan deze
deze plechtig,
plechtig.
nieuwe
heid deel
deel tetenemen
nemenenendaarbij
daarbij een
eentweetal
tweetalvoordrachten
voordrachten te
te houden,
houden, heeft
heeft
heid
Hugo De
DeVries
Vries gevolg
gevolggegeven
gegevenenenheeft
heeftdaaraan
daaraan een
eenreis
reis door
door de
de
Prof.
Prof. Hugo
zuidelijke staten
der Unie,
Unie, met
metname
nameFlorida
Floridaenenook
ookCuba
Cubaverbonden.
verbonden.
zuidelijke
staten der
Wat
hij daar
daarop
opplantkundig
plantkundigen
enlandbouwkundig
landbouwkundig gebied
gebied aanschouwd
aanschouwd en
en
Wat hij
tot dag
dag opgeteekend
opgeteekend en
enbiedt
biedthet
hetthans
thans
vernomen heeft,
hij van dag
dag tot
vernomen
heeft, heeft
heeft hij
in een
een geïllustreerd
geïllustreerd werk
werk van
van 400 bladzijden den Nederlandschen
Nederlandschen lezer
lezeraan.
aan.
dat alzoo
al zoo door
doordezen
dezenonvermoeiden
onvermoeidennatuuronderzoeker
natuuronderzoeker een
een
Geen
wonder dat
Geen wonder
botanisch en
en agrarisch
agrarisch terrein
terrein is bijeen,
bijeen.
schat
van wetenswaardigheden
wetenswaardigheden op botanisch
schat van
dat het
het ondoenlijk
ondoenlijk is,
is,
verzameld, een
materiaal zoo rijk
rijk en
en belangwekkend,
belangwekkend, dat
verzameld,
een materiaal
daaruit
kort bestek
bestek een
een keuze
keuze tetedoen.
doen.De
DeAlabama,rivier,
Alabama'rivier,dennebosschen
dennebosschen
daaruit in kort
zonder doorns,
doorns, Nieuw
NieuwOrleans
Orleans en
ende
deMississippi,
Mississippi,
savanna's, cactussen
cactussen zonder
en savanna's,
AntonioenenSan
SanMarcos,
Marcos,phosphaat,
phosphaat.
de grondgesteldheid
grondgesteldheid van
van Texas,
T exas, San
SanAntonio
de
groeven,
wegzinkende gronden,
gronden, de
de waterhyacint
waterhyacint in
in de
de St.
St.Johnsrivier,
Johnsrivier, de
de
groeven, wegzinkende
cultuur
van sinaasappelen,
sinaasappelen, kamfer,
kamfer, katoen
katoen en
en andere
andere producten,
producten, landont,
landont.
cultuur van
bij Palatka
Palatka en
en Ocala,
Ocala,Palm
PalmBeach,
Beach,dedeKey's
Key'senen
Koraalriffen,zijn
zijn
ginning bij
dede
Koraalriffen,
wordt
enkele van
van de
de vele
veleonderwerpen
onderwerpenwaarop
waarophier
hierverrassend
verrassendnieuw
nieuwlicht
lichtwordt
enkele
geworpen. Aan het
het slot
slotwordt
wordteen
eentechnische
technischemerkwaardigheid
merkwaardigheidbeschreven,
beschreven,
geworpen.
spoorweg over
over de
dekoraalriffen
koraalriffennaar
naarde
deZuidpunt
Zuidpuntvan
vanFlorida,
Florida,Key
KeyWest,
West,
de spoorweg
op een
eenreeks
reeks van
van
vanwaar men
vanwaar
men naar
naar Cuba
Cuba oversteekt.
oversteekt. Deze
Deze spoorwe~
spoorweg ligt op
door korte
korte dijken
dijken en
en
zeer lange
lange en
en zeer
zeer smalle
smalle eilanden,
eilanden, die
dieaanvankelijk
aanvankelijk door
zeer
der lijn
lijn echter
echter door
door geweldige
geweldige viaducten
viaducten van
van ge,
ge.
bruggen, na het
het midden
midden der
bruggen,
wapend beton aan
aan elkaar
elkaar worden
worden verbonden.
verbonden. Onder
Onder groote
grootemoeilijkheden
moeilijkheden
wapend
is het
het werk
werkininden
dentijd
tijdtusschen
tusschenApril
April1905
1905enen2121Januari
Januari1912
1912voltooid.
voltooid.
is
Met
groote belangstelling
belangstelling volgt
volgtmen
menininzijne
zijneonopgesmukt
onopgesmuktzakelijke,
zakelijke,maar
maar
Met groote
juist daardoor
daardoor boeiende
juist
boeiende beschrijving
beschrijvingProf.
Prof.De
DeVries
Vriesop
op zijn
zijn reis.
reis. V. K.
V. K.

o
Neërlands onafhankelijkheid hersteld,
hersteld, door Dr.
Dr. R.
R. J.
J. Callenbach. Nijkerk,
Nijkerk, Callenbach.
Callenbach.
NeErlands
3°, 4e,
4', 5e
5' en 63.,
6e Aflevering.

Wij
hierin vooreerst
vooreerst de
de nadagen
nadagen van
van Koning
KoningLodewijks
Lodewijks be,
be.
Wij doorloopen hierin
totden
denmachtigen
machtigenbroeder
broeder en
en
stuur, diens
diens steeds
steeds moeielijker
moeielijker verhouding
verhouding tot
stuur,
het verlies
verlies onzer
onzer zelfstandigheid
zelfstandigheid in
in Juni
Juni 1810.
1810.
Fransche overheersching
overheers.ching heeft
ons land
land eene
eenegoede
goedezijde
zijde gehad,
gehad,
De Fransche
heeft voor
voor ons
danhier
hiergebruikelijk
gebruikelijk was;
was;
men
heeft wat
wat korter
korter en
enbondiger
bondigerleeren
leerenwerken
werkendan
men heeft
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maar dat
dat het tijdperk
maar
tijdperk veel
veellijden
lijden en
enontbering
ontberingop
opallerlei
allerleigebied
gebiedmedebracht,
medebracht,
stelt
de zuteur
;n!teur in
in het
hetvolle
volIelicht
licht;
bezoekdes
deskeizers
keizersaan
aan ons
onsland
land
stelt de
; hethet
bezoek
bracht
eene kortstondige
kortstondige bekoring
bekoring mede,
mede, die spoedig
spoedig verdween,
verdween, maar
maar het
het
bracht eene
ijzeren
men gevoelen,
gevoelen, het
het meest
meest nog
nog na 1812.
had
ijzeren juk
juk bleef
bleef men
1812. Maar
Maar dat
dat jaar had
geleerd
dat Napoleon
Napoleon niet
nietonoverwinnelijk
onoverwinnelijkwas,
was,enenmet
metden
densterkeren
sterkerendruk
druk
geleerd dat
op de
op
de bevolking
bevolking ontstond
ontstond eene
eene geheime
geheime hoop
hoop op
opbevrijding.
bevrijding.
Vrij
uitvoerig worden
worden nu
nu besproken
besproken de
de gebrekkig
gebrekkig voorbereide,
voorbereide, ondoel,
ondoel~
Vrij uitvoerig
matig
geleide pogingen
pogingen ininhet
hetvoorjaar
voorjaarvan
van1813
1813om
omhet
hetFransche
Franschegezag
gezag
matig geleide
met krijgsraadvonnissen
krijgsraadvonnissen en
en executien
executien in
in hun
hun gevolg
gevolg;; deze
deze
omver
werpen met
omver te werpen
hadden geen
geenrechtstreeksche
rechtstreeksche uitwerking,
uitwerking, maar
maar onder
onderhaar
haar
volksbewegingen
volksbewegingen hadden
invloed
verdwenen de oude
oudeleuzen
leuzenvan
vanKeezen
Keezenenen
Oranjeklanten, men
men
invloed verdwenen
Oranjeklanten,
kwam
éénheid in
in de
de toekomstwenschen
toekomstwenschen en
en leerde
leerde inzien
inziendat
datmen
men eens,
eens~
kwam tot
tot éénheid
gezind
zich scharen
scharen moest
moest om
om den
den vertegenwoordiger
vertegenwoordiger van
van ons
ons aloude
aloude
gezind zich
stamhuis.
De invloed
invloed van
vanNederlandsche
Nederlandscheletterkundigen
letterkundigenals
alsBilderdijk,
Bilderdijk, Helmers
Helmers en
en
Loots
wordt niet
niet vergeten,
vergeten, terwij1
terwijl aan
aan het
het bekende
bekende spotdicht
spotdichtvan
vanv.v.Marie
Marle
Loots wordt
eene plaats
plaats wordt
wordt ingeruimd.
ingeruimd.
Het aandeel
aandeel der
der jongere
jongere Oranjevorsten
Oranjevorsten en
en der
dernog
nogzoo
zooenergieke
energiekePrinses
Prinses
Frederika
aan de
de politiek
politiek
FrederikaSophia
Sophia Wilhelmina
Wilhelmina (echtgenoote
(echtgenoote van
van Willem V) aan
en aan
aan gebeurtenissen
gebeurtenissen op
opverwijderde
verwijderde oorlogstooneelen
oorlogstooneelenwordt
wordtniet
nietvergeten;
vergeten;
terwijl de
Erfprins (later
I) na
na vele
veleteleurstellingen
teleurstellingenen
enmis,
mis~
terwijl
de Erfprins
(later koning
koning Willem I)
lukte
pogingen ter
ter verbetering
verbetering van
van den
den toestand
toestand van
van ons
ons land,
land, in
in Enge,
Enge~
lukte pogingen
land
zijn tijd
tijd afwacht,
afwacht, bereiden
bereiden dedegroote
grootemannen
mannenvan
van1813,
1813, G.
G. K.
K. van
van
land zijn
Hogendorp,
R. Falk
Falk en
en anderen
anderen door
doorernstige
ernstige studie
studie en
enoverweging
overwegingde
de
Hogendorp, A.
A. R.
afdoende
afdoende omwenteling voor.
voor.
kleine onjuistheden,
onjuistheden, die
die tot
totde
destrekking
strekkingvan
vanhet
hetwerk
werkniets
nietsafdoen,
afdoen,
Als kleine
wij op
op bladz.
bladz.140
140waar
waarhet
hetdorp
dorpRijzenburg
Rijzenburggenoemd
genoemdwordt,
wordt,terwijl
terwijl
wijzen wij
wijzen
is, en
en op
opbladz.
bladz.181
181waar
waarten
tenonrechte
onrechteBernadotte
Bernadotteals
als
Rijsbergen bedoeld
Rijsbergen
bedoeld is,
zwager van
van Napoleon
Napoleon vermeld
vermeldwordt
wordt;
BernadotteenenJoseph
]osephBonaparte
Bonaparte
zwager
; Bernadofte
waren gehuwd
met de gezusters
B.
waren
gehuwd
met Clary.
de gezusters Clary. B.

o
0
Elise Soer, Tot Hoogen Prijs.
Prijs. Veen's
Veen's Gele
Gele Bibliotheek.
Bibliotheek.

Dit verhaal
verhaal uit den
den Napoleontischen
Napoleontischentijd
tijdisiseen
eengoede
goedebekende
bekendeder
derlezers
lezers
«Onze Eeuw», waarin
waarin het voor
voor eenige
eenige maanden
maanden verscheen.
verscheen.De
Deschrijfster
schrijfster
van c(Onze
uit brieven,
brieven, die
die haar
haar ten
ten dienste
dienste stonden,
stonden, de
de novelle
novelle van
van twee
twee
heeft uit
heeft
1811-1812opgebouwd,
opgebouwd,waarvan
waarvande
deeene
eene
Amsterdamsche patricierdochters
patricierdochters uit 1811-1812
Amsterdamsche
haar jeugdige
jeugdige onschuld
onschuld de
de betoovering
betoovering van
van Napoleon's
Napoleon'spersoonlijkheid
persoonlijkheid
in haar
andere verloofd
verloofd is
is met
met een
een Hollandsch
Hollandsch officier,
officier, die
die in
in het
het
ondergaat, de
ondergaat,
de andere
groote leger
leger naar
naar Moskou
Moskou meetrekt
meetrekt en
enniet
nietterugkeert.
terugkeert.DeDe
achtergrond
groote
achtergrond
wordt natuurlijk
natuurlijk gevormd
gevormd door
door den
den grooten
grootenimperator
imperator en
enzijn
zijnomgeving.
omgeving.
wordt
Holland,1811,
1811,vormt
vormtdedeinleiding
inleiding;
Hijzelftreedt
treedtdan
dan
Diens bezoek
bezoek aan
aan Holland,
Diens
; Hijzelf
bij zijn
zijn intocht
intocht ininAmsterdam
Amsterdamenenbijbijhet
hetbal
balinin
Felix
Meritisaldaar
aldaarten
ten
bij
Felix
Meritis
tooneele;; de
de tocht
tocht naar
naar Rusland,
Rusland, met
met de
de audiëntie
audiëntie van
van den
denGouverneur,
Gouverneur~
tooneele
Generaal D.
van Hogendorp
Hogendorp te
te Bieniczka
Bieniczka als
als middenpunt,
midden punt, vormt
vormt het
het
Generaal
D. van
besluit van
van dit
dit kader,
kader, dat
dat natuurlijk
natuurlijk in
in tegenstelling
tegenstelling tot
tot dedeeigenlijke
eigenlijke
besluit
schetsmatig is gehouden.
gehouden. Met
Met niet
nietgeringen
geringentact
tactheeft
heeftdedebekwame
bekwame
novelle schetsmatig
schrijfster het
centrale motief der
der zeden
zeden en
en toestanden
toestanden onder
onderhet
hetAmster
Amster~
schrijfster
het centrale
damsche patriciaat
patriciaat van
Napoleontischen tijd
tijd met
metden
denachtergrond
achtergrondvan
van
damsche
van den
den Napoleontischen
wereldhistorische beteekenis
eenharmonische
harmonischecompositie
compositieverwerkt.
verwerkt.
wereldhistorische
beteekenis tot een
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Bijzonder goed
is haar
haar teekening
teekening van
van de
de groote
groote figuur
figuur van
van Napoleon
Napoleonge,.
ge_
goed is
slaagd:
slaagd: uit
uit een
een reeks
reeks van
vanmeest
meesthistorisch
historisch gedocumenteerde,
gedocumenteerde, soms
soms ook
ook uit
uit
den
aard zijner
zijner persoonlijkheid
persoonlijkheid afgeleide
afgeleide trekjes
trekjes opgebouwd,
opgebouwd, staat
staat deze
deze
den aard
helden figuur in
volle levenswaarheid
levenswaarheid voor
voorons.
ons.Een
Eenenkele
enkeleterloops
terloopsge::
geheldenfiguur
in volle
maakte
opmerking verdient
verdient aangeteekend
aangeteekend te worden
worden:: «Wanneer
«Wanneer Napoleon
NapoleonII
maakte opmerking
en Lapouge
Lapouge (de
(destichter
stichterder
deranthroposociologie)
anthroposociologie)tijdgenooten
tijdgenootenwaren
warenge,.
ge_
weest, zouden
zouden zij
zij elkander
elkander op
opmenig
menigpunt
punthebben
hebbenbegrepen.»
begrepen.» De
Dediepe
diepe
weest,
beteekenis dezer
gedachte zal
door elk,
elk,die
dievan
vanbeiden
beidenstudie
studieheeft
heeftge,.
ge_
beteekenis
dezer gedachte
zal door
maakt,
erkend.
maakt, worden erkend.
SP.
J.I. Sr.

o
0
Holl. Bewerking
door E. F.
Schaduw van
van Macht,
Macht, door
door Paul
Paul Bertram.
Bertram. Holl.
Bewerking door
F. Laan.
- Rot.
La.an. —
Rot:
terdam, Nijgh en
Van Ditmar's
terdam,
en Van
Dittnar's Uitg. Mij.
Een
Een boek,
boek, dat
dat zich
zichwel
wellaat
laatlezen,
lezen,alalzullen
zullenonze
onzearchieven
archieven over
over vele
vele
dingen,
hier vermeld,
vermeld, geen
geen licht
licht laten
laten schijnen.
schijnen. Schr.
Schr. heeft,
heeft, als
als zoo
zoomenig
menig
dingen, hier
buitenlander, zich
werken in
historie, wat
wat hem
hem af
afen
en
buitenlander,
zich trachten
trachtenin
in te
te werken
in onze historie,
vrij goed
goedisisgelukt
gelukt;
maarde
dephantazie
phantaziespeelt
speelthem
hem parten.
parten. De
De eenvoudige
eenvoudige
toe vrij
; maar
waarheid
naar hare
hare opgedirkte
opgedirkte zuster,
zuster, die
die den
denheld
heldvan
van
waarheid kijkt
kijkt wantrouwend
wantrouwend naar
het
verhaal tot
ongelooflijke dingen
dingen in staat
staat stelt.
stelt. Arme
Arme waarheid
waarheid!! Zij
Zij isis
het verhaal
tot ongelooflijke
niet mooi
mooi genoeg,
genoeg, vinden
vinden velen
velen;; het
het isishaar
haar lot,
lot,miskend
miskendteteworden.
worden. Doch
Doch
niet
ik wil
ik
wil auteur
auteur geen
geen onrecht
onrecht doen.
doen.De
Degeest
geestder
dertoenmalige
toenmaligedagen
dagenisismeestal
meestal
geteekend. Blinde
Blinde geloofsijver,
geloofsijver, vervolgingswaanzin
vervolgingswaanzin zouden
zouden wij
wij tegen.,
tegen.
juist geteekend.
enProtestanten.
Protestanten. De
Devoormalige
voormalige
woordig
zeggen, verteerden
verteerden Catholieken
Catholieken en
woordig zeggen,
onderdrukte, greep,
maar al te
te vaak
vaak naar
naardezelfde
dezelfde
onderdrukte,
greep, overwinnaar
overwinnaar geworden,
geworden, maar
wapens, die
kort te
voren door
door hem
hem vervloekt
vervloekt werden.
werden, Al
AIdedestaatsmans.
staatsmanswapens,
die kort
te voren
wijsheid
van Oranje
Oranje en
en van
van die
diehem
hembegrepen,
begrepen, was
wasnoodig
noodigom
omijveraars
ijveraars
wijsheid van
Dathenus c.s.
c.s. binnen
binnen de
de perken
perken te
te houden.
houden. Dan
Danwerd
werd de
de
als
Hembyze, Dathenus
als Hembyze,
verdraagzame
uitgekreten; ;ja,
God noch
nochreligie
religiegaf,
gaf,
verdraagzamevoor
voor lauw
lauw uitgekreten
ja, «dat
«dat hij
hij om God
dat
hij van
van Staat
Staat en
en nut
nut zijn
zijn afgod
afgodhad
hadgemaakt»
gemaakt» I.
dat hij
Een
fel bewogen
bewogentijd
tijdals
alsdie
dieder
der
16de
eeuw
doet
historici
roman.
Een zoo fel
16de
eeuw
doet
historici
en en
roman::
schrijvers telkens
grijpen. Het
Het moet
moet alaleen
eennagenoeg
nagenoegvan
van
schrijvers
telkens weer
weer naar
naar de
de pen grijpen.
talent geheel
geheel ontbloot
ontbloot man
man zijn,
zijn, onder
onderde
delaatsten,
laatsten,als
alshij
hijonze
onzeaandacht
aandacht
talent
niet weet
weet te
te boeien,
boeien, wanneer
wanneer hij
hij uit
uitden
denovervloed
overvloedvan
vanfeiten,
feiten,hoe
hoebekend
bekend
niet
ook, eenige
eenige scherp
scherp naar
het voetlicht
voetlicht vol
volop
laat vallen,
vallen,
ook,
naar voren
voren brengt,
brengt, er
er het
op laat
en
daarenboven een
een held
heldteekent
teekentals
alsdon
donJaime
JaïmededeJonquera,
Jonquera,graaf
graafvan
van
en daarenboven
Avensdorp en
en Sorgh.
Sorgh. Aan
Aan de
detwee
tweelaatste
laatstenamen
namenher,.
her.
Abenojar, graaf
Abenojar,
graaf van
van Avensdorp
kent de
de lezer
lezer onmiddellijk
onmiddellijk den
den man
man van
van gemengd
gemengd bloed
bloed:: Half
HalfSpaansch,
Spaanseh,
kent
half Hollandsch.
Hollandseh. Ook
Ook
.dochtervan
vanGeertruidenbergs
Geertruidenbergsburgemeester
burgemeester en
en
dede
.dochter
hare
hetzelfde type.
Inzulke
zulkedingen
dingenvindt
vindtschr.
schr.niets
niets
hare nicht
nicht behooren
behooren tot
tot hetzelfde
type. In
zonderlings redden.
redden.
onwaarschijnlijks, eigenlijk
onwaarschijnlijks,
eigenlijkgezegd
gezegd moet
moet die
die afkomst veel zonderlings
Op den
den vorm
vorm van
vanhet
hetverhaal
verhaal heb
heb ik
ik veel
veel tegen.
tegen. Uit
Uiteen
eendagboek,
dagboek, bij
bij
Op
WalterScott
Scottherinnert,
herinnert,putput
auteurzijn
zijngeschie.,
geschieontdekt, iets
ietsdat
dataan
aanWalter
toeval ontdekt,
auteur
denis. Geheele
GeheeIe gesprekken,
gesprekken, natuurlijk
natuurlijk na
nadata
data opgeschreven,
opgeschreven, philosophische
philosophische
beschouwingen, plannen,
plannen, voornemens
voornemens van
van allerlei
allerlei aard,
aard, geheime
geheime en
en open.,
openbeschouwingen,
gebeurtenissen...
wat niet al
al isis in
indit
ditdagboek
dagboektetevinden,
vinden,waarvan
waarvan
lijke
lijke gebeurtenissen
. . . wat
zoodoende
veel meer
meer dan
dan de
de naam
naam overblijft.
overblijft. Welke
Welke man
man van
van
zoodoende niet
niet veel
drukke krijgsmansleven
krijgsmansleven van
dien tijd,
tijd, omringd
omringd van
van vele
vele
wapenen,
in het
het drukke
wapenen, in
van dien
gevaren, nu
hier dan
dan daar,
daar, zou
zou in
inzijn
zijn«otia»
«otia»lust
lustenentijd
tijdhebben
hebben gevonden
gevonden
gevaren,
nu hier
1. Groen
Groen van
van Prinsterer,
Vad.
Gesch.,
p.
129.
Prinsterer, Handboek
Ilandboek der
der
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voor zulk
zulk uitvoerig
uitvoerig geschrijf?
geschrijf? Als hij
hij een
een liefhebber
liefhebber van
vande
depen
penwas,
was,had
had
hij
met korte
korte aanteekeningen
aanteekeningen moeten
moeten volstaan.
Ik voor
voor mij
mij vind
vind het
het om
om
hij met
volstaan. Ik
beschrij~
rake, geestige
geestige gezegden, schoone
schoonevergelijkingen,
vergelijkingen,schilderachtige
schilderachtigebeschrij,
vele rake,
vingen bepaald
bepaald jammer,
jammer, dat
auteur dien
dien dagboekvorm
dagboekvorm koos.
koos. Sterk
Sterk roman,
roman~
dat auteur
tisch als het
het voorwoord
voorwoord isisook
ookdedeinhoud
inhouddezer
dezer326
326
meestalvlot
vlotvertaalde
vertaalde
tisch
meestal
bladzijden. Menigeen zal
zal ademloos
ademloosnaar
naarhet
heteinde
eindejagen,
jagen, vooral
vooralom
om te
te weten
weten
bladzijden.
totaan
aande
delaatste
laatste
; tot
hoe het
het afliep
afliep met
metde
demooie,
mooie,statige
statigeMarion
MariondedeBreholles
Breholles;
danmij
mij vol,
vol~
pagina zal
hij in
in spanning
spanning zijn.
zijn. Moge
Mogehet
heteinde
eindeanderen
anderenmeer
meerdan
pagina
zal hij
doen. En
En toch,
toch, het
hetontbreekt
ontbreektauteur
auteur niet
nietaan
aanhandigheid;
handigheid;zelfs
zelfswaar
waarhij
hij de
de
doen.
griezeligste dingen
vermeldt, aan
aan Spaanschen
Spaanschen zoowel als
als aan
aanHollandschen
Hollandschen
griezeligste
dingen vermeldt,
don Jaime,
Jaïme, dofia
doiia Isabel,
Isabel,dofia
doiiaMarion
Marionwel
wel
kant bedreven.
bedreven. Maar
Maar leven
kant
leven don
geheel voor ons?
ons? Hebben
Hebben zij
zijniet
nietiets
ietsgemaakts,
gemaakts, trots
trotsden
dendagboekvorm?
dagboekvorm ?
geheel
wijdenken
denkenaan
aaneen
eenMarnix
Marnix
Men
kon veel
veel tegelijk
tegelijk zijn
zijn in
in de
de16de
16deeeuw
eeuw;
Men kon
; wij
denkrijgsman,clichter,geleerde,
krijgsman~dichter~geleerde, maar
maar een
vrouw tot
totde
de
van St.
St. Aldegonde,
Aldegonde, den
een vrouw
dan
zijne maken
maken tegen haar
haar zin,
zin, iemand
iemand met
met een
een dolk
dolk de
de oogen
oogenblinden,
blinden,en
endan
zijne
zinnen schrijven
schrijven als
als de
de volgende
volgende:
304.«Het
«Hetmenschelijk
menschelijkleven
levenschreeuwt
schreeuwt
: p.p.304.
om
geloof; zoo
zookort
kortenenonv.olmaakt
onvolmaakt isishet.
het.De
Deeen
een
ander
gaatnaar
naar
om geloof;
nana
denden
ander
gaat
metonbevredigde
onbevredigdeverlangens,
verlangens,
zijn graf
graf met
met een
eenhart
hartdat
datnog
nogwarm
warmisisenenmet
zijn
zonder
dat zijn
zijn zonde
zonde isisverzoend
verzoendenen
aansprakenisisvoldaan.
voldaan.
zonder dat
aanaan
zijnzijn
aanspraken
Hoeveel verdriet
verdriet en
en smart,
smart, hoeveel
hoeveelhartstochtelijke
hartstochtelijkewanhopige
wanhopigeinspanning
inspanning
is
er met
methen
henverdwenen
verdwenenzonder
zondervrucht
vruchttetedragen
dragen inindeze
dezewereld
wereld!! Met
Met
is er
doorhet
hetgeval
gevalgeweest?
geweest?Hoe
Hoe
weinig
daarvan
hoevelen is
is dat
dat de
de eeuwen
eeuwendoor
hoevelen
weinig
is is
daarvan
bekend en de
de graven
graven zijn
zijn vol
volgeheimen.
geheimen.Lai
Zaldat
datalles
alleswerkelijk
werkelijkvergeefsch
vergeefsch
bekend
zijn
geweest?? Zal
Zal de
de ziel
ziel met
met het
hetlichaam
lichaam in
in de
deaarde
aarde worden
worden gelegd
gelegd en
en
zijn geweest
lot beschoren
beschoren zijn
zijn?? Zelfs
Zelfs in het
het vleesch
vleesch isis er
ergeen
geen
haar een
een nog
nog geringer
geringer lot
haar
maar slechts
slechts overgang,
overgang, en de
de bloemen
bloemenop
ophet
hetkerkhof
kerkhofbloeien
bloeienhelder
helder
dood, maar
op uit
uit ons
ons verval.
verval.
een voleindiging
voleindiging en
en na
naden
dendood
doodleven.
leven.Zal
Zaldan
danalleen
alleen onze
onze
Overal is
Overal
is er een
gespeld en
en
ziel
onvertroost sterven,
sterven, terwijl
terwijl de
boodschap nog
nog maar
maar half
half isis gespeld
ziel onvertroost
de boodschap
is?Zal
Zalde
derede
redeschameler
schamelerworden
wordenbehandeld
behandelddan
dande
de
haar
gepeild is?
haar zin
zin niet gepeild
stof? Waarlijk,
Waarlijk, het
het zou
zou dan
dan de
de moeite
moeite niet
nietzijn
zijn geweest
geweest om
om haar
haar uit
uit den
dell
roepen;; want
want dezelfde
dezelfde wet
wet heerscht
heerscht over
over alles,
alles, en
enwat
wataan
aanhet
het
bajert op
bajert
op te roepen
geringere wordt
meerdere worden
De
geringere
wordt verleend
verleend kan
kan niet
niet aan
aan het
het meerdere
worden ontzegd.
ontzegd. De
Groote
Oorzaak moet
moet rechtvaardig
rechtvaardig zijn.
moet geest
geest zijn
zijn en
engeen
geen blinde
blinde
Groote Oorzaak
zijn. Zij
Zij moet
kracht. ....»»
kracht.
waar?Maar
Maarvoor
vooreen
eendon
donJaime.
J aïme ...
Diep gedacht
gedacht en treffend
treffend gezegd,
gezegd, niet
nietwaar?
.
c'est
fort. Paulus
Paulus schrijft
schrijft:: «Ik
«Ik vind
vind twee
tweemenschen
menschen in
inmij.»
mij.» Don
DonJaime
Jaïme
c'est bien fort.
grootste tegenstellingen
tegenstellingen op,
op~
de Jorquera
Jorquera herbergt
de
herbergt er
er verscheidenen,
verscheidenen, die
die de grootste
Dat de
deschrijver
schrijverons
onsdit
ditgeheel
geheelaannemelijk
aannemelijkgemaakt
gemaaktheeft,
heeft,wil
wilik
ikniet
niet
leveren. Dat
Zou schr.
schr. toch
tochniet
nietbeter
beterhebben
hebbengedaan
gedaandedearchieven
archievenna
natetezoeken,
zoeken,
beweren. Zou
beweren.
«niet
van elke
elke stad
stadininHolland,
Holland,
waarvan
geschiedenisniet
nietblijkbaar
blijkbaar
«niet van
waarvan
de de
geschiedenis
maar
streed
met de
de gebeurtenissen
gebeurtenissen in
inhet
hethandschrift
handschriftteteboek
boekgesteld,»
gesteld,»p.p.3,3,maar
streed met
in 't bijzonder van Geertruidenberg en
Gouda?
Een historische
historische roman
roman eischt
eischt
en Gouda
? Een
dan handigheid
handigheidenenphantazie
phantazie;
hijwil
wildiepgaande
diepgaandestudie
studie
tegenwoordig meer
meer dan
tegenwoordig
; hij
Bertram, hoe,
hoe~
en strengen
strengen arbeid.
arbeid. Geschiedkundige
Geschiedkundige romans
romans als
als deze
dezevan
vanP.P.Bertram,
lezers zij
zij mogen
mogen trekken,
trekken, voeren
voerenons
onseen
eenstap
stapterug,
terug,naar
naareen
eentijdperk
tijdperk
veel lezers
dat best
afgesloten kon
kon blijven.
blijven.
de lifteratuur,
litteratuur, dat
in de
best afgesloten
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óf economische gronden
gronden reeds
reeds duizendmaal
duizendmaal met
met vuur
vuur
ethische Of
en
welsprekendheid hebben
hebben betoogd
betoogd?? Of
Ofwel,
wel, hetgeen
hetgeen nog
nog
en welsprekendheid
danjuridische
juridische spitsvondigheden
spitsvondigheden en
en ge,
ge.
erger
erger is,
is, wat
watanders
andersdan
zochte bezwaren
bezwaren tegen
tegen eene
eenealgemeene
algemeene enenwelgevestigde
welgevestigde
zochte
overtuiging?
overtuiging ?
Ondanks
den ernst
ernst dezer
dezer bedenkingen
bedenkingen schijnt
schijnt het
het mij
mij niet
niet
Ondanks den
overbodig juist in
in dezen
dezen tijd
tijdenenininons
ons
vaderlandeene
eenepoging
poging
overbodig
vaderland
tothet
hetvormen
vormenenenverbreiden
verbreidenvan
vaneen
eenjuister
juisteroordeel
oordeel
wagen tot
te wagen
over
het merkwaardig
merkwaardig en ingewikkeld
ingewikkeld verschijnsel,
verschijnsel, dat
dat onder
onder
over het
den naam
naam van
van oorlog
oorlogzulk
zulkeene
eeneruime
ruimeplaats
plaatsin
inde
degeschiedenis
geschiedenis
totzooveel
zooveelmisverstand
misverstand
der
menschheid inneemt
inneemt en
en nog
nogheden
hedentot
der menschheid
Hetonderzoek
onderzoekgeschiede
geschiede
meeningsverschil aanleiding
aanleiding geeft.
geeft. Het
en meeningsverschil
dan
echter methodisch
methodisch met
met vermijding
vermijding van
van alle
alle eenzijdigheid
eenzijdigheid
dan echter
en vooringenomenheid.
vooringenomenheid.
Op den
den voorgrond
voorgrond zij
zij gesteld,
gesteld, dat
dat wij
wij hier
hiertetedoen
doenhebben
hebben
met een
een verschijnsel,
feit, zoo
zoooud
oudals
alsdedemenschelijke
menschelijke
met
verschijnsel, een
een feit,
tot op
op
samenleving
van hare
hare in
in nevelen
nevelen gehulde
gehulde wieg
wieg tot
samenleving zelve
zelve van
haren tegenwoordigen
algemeen, dat
dat
haren
tegenwoordigen leeftijd;
leeftijd ; bovendien
bovendien zoo algemeen,
men het
het aantreft
aantreft zoowel
zoowel bij
bij de
demeest
meestprimitieve
primitievestammen
stammen in
in
men
wildernissen van
van Afrika
Afrikaals
alsbij
bijde
dehoogst
hoogstbeschaafde
beschaafdevolken
volken
de wildernissen
Ditonloochenbaar
onloochenbaarfeit
feitstemt
stemtterstond
terstond
van Europa
Europa en
en Amerika.
Amerika. Dit
van
nadenken en
en doet
doet onwillekeurig
onwillekeurig de
de vraag
vraag rijzen,
rijzen, of
of zulk
zulk
tot nadenken
een
standvastig verschijnsel
verschijnsel niet
moet beschouwd
beschouwd worden
worden als
als
een standvastig
niet moet
een kenmerk
kenmerk der
der menschelijke
menschelijke samenleving, zonder
zonder hetwelk
hetwelk deze
deze
niet
levensvatbaar is,
wij hier
hier te
te doen
doenhebben
hebbenmet
meteen
een
niet levensvatbaar
is, omdat
omdat wij
lIl.
1
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noodwendiggevolg
gevolgder
dermenschelijke
menschelijke natuur.
natuur. Zonder
Zonder vooralsnog
vooralsnog
noodwendig
vraag te
te beantwoorden
beantwoordenvordert
vorderteen
eenopzettelijk
opzettelijkonderzoek
onderzoek
deze vraag
haar althans
stellen en
en tetemotiveeren.
motiveeren.
haar
althans te
te stellen
Geen wonder
wonder voorzeker,
voorzeker, dat
dat dit
ditverschijnsel
verschijnsel in
inalle
alletijden
tijden
en onder
onder alle
allehemelstreken
hemelstreken de
deaandacht
aandachtheeft
heeftgetrokken
getrokkenen
ende
de
meest verschillende
verschillende beschouwingen
beschouwingen en
en beoordeelingen
beoordeelingenheeft
heeft
meest
uitgelokt. Naar
Naar gelang
gelangvan
vanhet
hetalgemeen
algemeenbeschavingspeil
beschavingspeil en
en
uitgelokt.
van de
de bijzondere
bijzondere beweegredenen
beweegredenen en belangen,
belangen, die
die er
er bij
bij be,
be~
van
trokken waren,
waren, is de
de oorlog
oorlognu
nueens
eensluid
luid
geprezendan
danweder
weder
trokken
geprezen
streng
streng veroordeeld. Het
Hetopmerkelijkst
opmerkelijkst is
is wel,
wel, dat
datpersonen,
personen, die
die
men op
op grond
grond hunner
hunnerplaats
plaatsinindedemaatschappij
maatschappijen
endaarmede
daarmede
men
verband houdende
houdende gemeenschappelijke
gemeenschappelijke ziens~
en denkwijze
denkwijze
verband
ziens, en
met reden
reden tot eenzelfde
eenzelfde groep
groep verbindt,
verbindt, desniettemin
desniettemin in
in lijn,
lijn~
met
recht tegenovergestelden
tegenovergestelden zin
den oorlog
oorlog hebben
hebben geoor,
geoor~
recht
zin over den
Geestelijken van Christelijken huize
huize en
en onverdacht
onverdachtvromen
vromen
deeld. Geestelijken
zin hebben
hebben den
den oorlog
oorlog met
met felle
felle slagen
slagen gegeeseld,
gegeeseld, doch
doch ook
ook
zin
als Gods
Gods wil
wilgepredikt
geprediktenenverheerlijkt.
verheerlijkt.Laat
Laatons
onshieruit
hieruitalalvast
vast
als
afleiden, dat
dat het
hetoogenschijnlijk
oogenschijnlijkeenvormig
eenvormigverschijnsel
verschijnsel van
van
afleiden,
den oorlog
oorlogniet
nietkan
kanworden
wordengescheiden
gescheiden van
van zijn
zijn oorzaak
oorzaak en
en
den
mitsdien niet zonder
zonder deze
deze kan
kan worden
worden beoordeeld.
beoordeeld.
mitsdien
Voorts houde
houde men
het oog,
oog, dat
dat de
deoorlog
oorlogzich
zichvan
vanden
den
Voorts
men in
in het
strijd
in het
hetalgemeen
algemeenonderscheidt,
onderscheidt, doordien
doordien hij
hij een
eenmaat,
maat~
strijd in
schappelijk
verschijnsel is, dat
dat zich
zich niet
niet vertoont
vertoont tusschen
tusschen enkele
enkele
schappelijk verschijnsel
groepen, stammen
stammen of
of
personen, maar tusschen
tusschen grootere of
of kleinere groepen,
staten,
Hieruit volgt, dat
dat men
men de
de oorzaken
oorzaken en
en de
de
staten, voorkomt.
voorkomt. Hieruit
persoon~
eigenaardigheden van den oorlog
niet moet
moet verklaren
verklaren uit persoon,
eigenaardigheden
oorlog niet
lijke
eigenschappen, doch uit
uit beweegredenen,
beweegredenen, die
of
lijke eigenschappen,
die de volken of
hunne
leiders en
en regeerders
regeerders beheerschen.
beheerschen. Nadat
Nadat het
hettegen
tegen het
het
hunne leiders
zooge~
einde
der Middeleeuwen
Middeleeuwen gelukt
gelukt was
was den
denrampzaligen
rampzaligen zooge,
einde der
naamden
privaten oorlog in
in Europa
Europauit
uitteteroeien,
roeien, isishet
hetoorlog
oorlog
naamden privaten
voeren
uitsluitend de taak
taak van
van den
den staat.
staat.
voeren uitsluitend
I.
Wanneer men
menna
nadeze
dezevoorafgaande
voorafgaandeopmerkingen
opmerkingen den
den oorlog
oorlog
tot voorwerp
voorwerp van
van meer
meer opzettelijk
opzettelijkonderzoek
onderzoekkiest,
kiest,kan
kandit
dituit
uit
meer
één oogpunt
oogpunt geschieden.
geschieden.
meer dan
dan één
standpunt den
Vooreerst
men van
van zuiver
zuiver historisch
historisch standpunt
Vooreerst kan
kan men
oorlog
erkennen als
als den
denoudsten
oudstenvorm
vormvan
vande
debetrekkingen
betrekkingen
oorlog erkennen
ofstaat.
staat. De
Deeerste
eerste
tusschen
groep en
en groep,
groep, hetzij
hetzij horde,
horde, stam
stamof
tusschen groep
ge~
aanraking
eener ge,
aanraking van
van onderling
onderling gescheiden
gescheiden groepen
groepenisis die
die eener
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botsing geweest,
welddadige botsing
geweest, in
in den
den regel
regel om
om het
het bezit
bezit van
van
dezelfde goederen,
goederen, gronden,
dezelfde
gronden, somtijds
somtijds zelfs
zelfs vrouwen,
vrouwen, of
of wel
wel
eenvoudig
deheerschappij
heerschappij van
van den
den een
een over
over den
denander
ander
eenvoudig om de
ten einde
ten
einde den
den laatsten
laatsten aan
aanzich
zichdienstbaar
dienstbaar te
te maken
maken en op
op
deze
gene wijze
wijze ten
ten eigen
eigen bate
bate aan
aan tetewenden.
wenden.Toen
Toenlater
later
deze of gene
de overheersching
den meer
de
overheersching den
meer ingewikkelden
ingewikkelden vorm
vorm van
van ver,
verovering
aannam, werden de
deveroverde
veroverdegewesten
gewestenaan
aanhet
hetgebied
gebied
overing aannam,
van
den veroveraar
veroveraar toegevoegd
ontstonden de
de welbekende
welbekende
van den
toegevoegd en ontstonden
wereldrijken
nieuwere geschiedenis.
geschiedenis. Aldus
Alduswas
was
wereldrijkender
der oudere
oudere en
en nieuwere
de
oorlog een
eenmachtige
machtige factor
factor ininden
denopbouw
opbouwder
derstaten
statenen
en de
de
de oorlog
ontwikkeling hunner
hunner onderlinge
onderlinge verhoudingen.
verhoudingen.Beurtelings
Beurtelingsver,
ver$
bindend
ontbindend waren
waren het
hethoofdzakelijk
hoofdzakelijk oorlogen,
oorlogen, die
die
bindend en ontbindend
de uitwendige
uitwendige gedaante
gedaante der
der staten,
staten, vaak
vaak ook
ookhun
huninwendigen
inwendigen
toestand
bepaalden. De
De historische
historische rol
rolenendedevormende
vormendekracht
kracht
toestand bepaalden.
van den krijg
Heeft men
men dit
dit
krijg kunnen
kunnen moeielijk
moeielijk worden
worden overschat.
overschat. Heeft
eenmaal
dan deinst
deinstmen
menterug
terugvoor
vooreen
eenoppervlakkig
oppervlakkig
eenmaal ingezien,
ingezien, dan
oordeel
een zoo
zoomachtig
machtigverschijnsel,
verschijnsel, dat
dat overwegenden
overwegend en
oordeel over een
invloed
uitgeoefend op
op de
debinnen
binnenhet
hetbereik
bereikder
derwaar,
waar~
invloed heeft uitgeoefend
neming
neming liggende
liggende geschiedenis
geschiedenis der
dertegenwoordige
tegenwoordigestatengroe,
statengroepeering
inrichting. Dan spreekt
peering en maatschappelijke
maatschappelijke inrichting.
spreekt men
men niet
niet
van eene
eene instelling
instellingvan
vanmenschelijke
menschelijke willekeur
willekeur of
ofverdorvenheid,
verdorvenheid,
maar is men
men veeleer
veeleergeneigd
geneigdvan
vaneen
eennatuurkracht
natuurkrachttetegewagen,
gewagen,
maar
demenschelijke
menschelijkesamenleving
samenlevingonweerstaanbaar
onweerstaanbaarbeheerscht.
beheerscht.
die de
Brengt men
men de
deresultaten
resultaten der
derhistorische
historischewaarneming
waarneming in
in
Brengt
verband met een
een naturalistische
naturalistische wereldbeschouwing
wereldbeschouwing—
- m.
m. a.
a. w.
w.
verband
beschouwt men
men den
den mensch
mensch als
alseen
eenorganisch
organischnatuurproduct,
natuurproduct,
beschouwt
tothet
hetdierenrijk
dierenrijkenenalleen
alleendoor
doordierlijke
dierlijkebegeerten
begeerten
behoorende tot
behoeften beheerscht,
beheerscht, dan
wordt de oorlog
oorlog een
een onvermij,
onvermij$
en behoeften
dan wordt
delijk gevolg
gevolg der
dermenschelijke
menschelijke natuur.
natuur. Evenals
Evenals de
de enkeling
enkeling
delijk
de behoefte
behoefteaan
aanvoedsel
voedselenendekking
dekkinggedreven
gedrevenwordt,
wordt, om,
om,
door de
zoover hij
hij deze
dezeniet
nietininvoidoende
voldoendehoeveelheid
hoeveelheidaantreft,
aantreft,
voor zoover
met geweld
geweld daarvan
daarvan meester
meester te
te maken
maken ten
tenkoste
kostevan
vanden
den
zich met
zwakkeren
natuurgenoot, zoo
zoo zal
zwakkeren natuurgenoot,
zal ook de
de groep,
groep, hetzij
hetzij stam
stam
of staat,
staat, zich
zich met
met geweld
geweldmeester
meestermaken
makenvan
vanhetgeen
hetgeenzij
zijvoor
voor
of
zelve noodig
noodigacht
achtmaar
maarininhet
hetbezit
bezit
vaneen
eenandere
anderegroep
groep
zich zelve
van
aantreft. De
Deberuchte
beruchterassenstrijd
rassenstrijdontbrandt:
ontbrandt:aanvankelijk,
aanvankelijk,
aantreft.
som$
ofschoon niet
nietuitsluitend
uitsluitenduituitbegeerte
begeertenaar
naareenzelfde
eenzelfdebezit,
bezit,som,
ofschoon
ookhoofdzakelijk
hoofdzakelijkdoor
doorzekeren
zekerenonbewusten
onbewustenwederkeerigen
wederkeerigen
tijds ook
ofhuidskleur,
huidskleur, van
van
afkeer, ontstaan
ontstaan uit
uit verschil
verschil van
van gelaats.
gelaats= of
afkeer,
voorkomen, zeden
zeden enengewoonten.
gewoonten.Vandaar
Vandaarspanning,
spanning,vijand,
vijandvoorkomen,
schap en
en hare
hare uitbarsting,
uitbarsting, de
de oorlog,
oorlog,als
alsdedenatuurlijke
natuurlijkeopen,
open$
schap
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baring van
aard van
menschengroep. Het is
is
baring
van den
den aard
van mensch
mensch en
en menschengroep.
ijdele waan,
waan,zich
zichdaartegen
daartegenteteverzetten.
verzetten. Zoolang
Zoolangde
demensch
mensch
een ijdele
mensch blijft,
hij iningroepen
groepenofof
statenvereenigd
vereenigdkrijg
krijg
mensch
blijft, zal
zal hij
staten
voeren. Uitroeiing
Uitroeiing dezer
dezer gewoonte
gewoonte—- stel
stelzijzijware
waremogelijk
mogelijk
voeren.
of denkbaar
denkbaar —
- zou
zougelijk
gelijkstaan
staanmet
meteene
eeneverkrachting
verkrachting der
der
menschelijke
natuur.
menschelijke natuur.
Ook
geheel andere
andere wereldbeschouwing,
van theologischen
Ook eene geheel
wereldbeschouwing, van
aard, beroept
geschiedenis en
komt tot een
een soort,
soort~
aard,
beroeptzich
zichop
op de
de geschiedenis
en komt
gelijk resultaat.
resultaat. Volgens
haar is de
de mensch
mensch uit
uiteen
eenoorspron,
oorspron~
gelijk
Volgens haar
kelijken
toestand van
van reinheid
reinheid door
door de
dezonde
zondevervallen
vervallen tot
tot
kelijken toestand
lageren
staat, waarin
waarin haat
haat en
en vijandschap
vijandschap hem
hem kenmerken
kenmerken en
en
lageren staat,
ook de
de oorlog
oorlogzijnen
zijnen oorsprong
oorsprong vindt.
Deze is,
is, even
evenals
alszooveel
zooveel
vindt. Deze
andere
op aarde
aarde treffen,
treffen, de
de straf
straf of
ofhet
het
andere rampen
rampendie
die hem
hem op
natuurlijk
zonde en
en als
als zoodanig
zoodanig begrepen
begrepen in
in
natuurlijkgevolg
gevolg der
der zonde
eeuwig raadsbesluit.
raadsbesluit. Deze
Dezevloek,
vloek,als
alshet
hetloon
loonder
der zonde,
zonde,
Gods eeuwig
kan
eerst verdwijnen
verdwijnen met
zonde zelve
zelve;; pogingen
pogingen om
om hem
hem
kan eerst
met de zonde
af te
te schaffen
schaffen of
ofuit
uitteteroeien
roeienzijn
zijnijdel,
ijdel,omdat
omdat
gerichtzijn
zijn
zijzijgericht
tegen
door God
Godingestelde
ingesteldewereldorde.
wereldorde.
tegen de door
De tot
totdusver
dusververmelde
vermeldeopvattingen
opvattingenzijn
zijnminder
minderverouderd
verouderd
dan
menigeen allicht
denken. Voor
Voor de
delezers
lezers van
van dit
dit
dan menigeen
allicht zou
zou denken.
tijdschrift hebben
zij echter
echter slechts
slechts geringe
geringe waarde.
waarde. Hen
Hentoch
toch
tijdschrift
hebben zij
behoeft men niet te waarschuwen tegen eene metaphysica, welke
welke
een beleedigden
beleedigden God
God verkondigt
verkondigten
enden
denoorlog
oorlogals
alseen
een godde,
godde~
een
lijke
straf voor
voor den
denafval
afvalenenden
denopstand
opstandvan
vanzijne
zijneonwaardige
onwaardige
lijke straf
voorstelt. Evenmin heeft het materialisme vat op hen.
schepselen voorstelt.
Zij
erkennen in
in den
denmensch
menschnog
nogandere
anderedan
dandierlijke
dierlijkebestand,
bestand~
Zij erkennen
deelen
en
ontdekken
in
de
geschiedenis
der
menschheid
ook
deelen
ontdekken in de geschiedenis der menschheid ook
Wij kunnen
kunnen
andere
physische en economische
economische krachten.
krachten. Wij
andere dan
dan physische
ons daarom
daarom de
demoeite
moeitevan
van noodelooze
noodeloozebeschouwingen
beschouwingenbesparen
besparen
volstaan met
met de
de opmerking.
opmerking. dat
dat de
de genoemde
genoemde opvattingen
opvattingen
en volstaan
hetzij
verouderd, hetzij
hetzij doctrinair,
doctrinair, in
inelk
elkgeval
gevalonaanneme,
onaanneme~
hetzij verouderd,
lijk
lij
k zijn.
verouderd, noch
noch doctrinair,
doctrinair, isisdaarentegen
daarentegen het
het wijd
wijd
Noch verouderd,
verbreid gevoelen,
oorlog, hoe
hoe ook
ookbeoordeeld
beoordeelduit
uiteen
een
verbreid
gevoelen, dat
dat de oorlog,
oogpunt van
van zedelijkheid
zedelijkheid enenmenschelijkheid,
menschelijkheid,desniettemin
desniettemin
oogpunt
doelmatig
laatste middel tot
tot bereiking
bereiking van
van eenig
eenig staat=
doelmatig is
is als laatste
staat.
kundig
Destaten
statenvan
vanden
dentegenwoordigen
tegenwoordigentijd
tijd beschikken
beschikken
kundig doel. De
wel isiswaar
waarover
overtalrijke
talrijkevreedzame
vreedzamemiddelen
middelen om
omgeschillen
geschillen
oftetebeslechten
beslechten;; middelen.
middelen. die
diegelukkig
gelukkigvoort,
voort~
te voorkomen
voorkomen of
durend
toenemen
in
verscheidenheid
en
volkomenheid,
maar
durend toenemen verscheidenheid
volkomenheid, maar
die
desniettemin ontoereikend
ontoereikend zijn
aan ålle
álle
die desniettemin
zijn gebleken
gebleken om
om aan
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geschillen
geschillen een
een vreedzaam
vreedzaam einde
einde tetemaken
maken en
enalsdan
alsdan kunnen
kunnen
leiden en
en hebben
hebben geleid
geleidtot
totverwikkelingen,
verwikkelingen,welke
welkealleen
alleendoor
door
leiden
vroegereeuwen
eeuwengreep
greep
een oorlog
oorlog kunnen
kunnen worden
wordenopgelost.
opgelost.InInvroeger
men
bij de
de minste
minsteaanleiding
aanleidingterstond
terstondnaar
naarhet
hetzwaard
zwaard;; thans
thans
men bij
volgt men
men den
den langen
langen en
enomslachtigen
omslachtigen weg
wegvan
vandiplomatieke
diplomatieke
onderhandelingen,
tusschenkomst van
van derden
derden of
ofvan
van
onderhandelingen, van
van eene tusschenkomst
scheidsrechterlijke uitspraak
uitspraak;; aan het
het eind
eind van
van den
den langen
langen
eene scheidsrechterlijke
blijft niettemin
niettemin als
als laatst
laatst en
enbeslissend
beslissend middel
middel de
destrijd
strijd
weg blijft
met de wapenen.
wapenen. De oorlog
oorlog isisderhalve
derhalve ondanks
ondanks alal zijn
zijn ver,
ver~
met
schrikkingen
en onmisbaar.
onmisbaar.
schrikkingen noodwendig en
Het valt
valt niet
niet te
te ontkennen,
ontkennen, dat
datde
deervaring
ervaring deze
dezevoorstel,
voorstel~
tot zekere
zekere hoogte
hoogtewettigt.
wettigt.Talrijk
Talrijkzijn
zijndedevoorbeelden
voorbeeldenvan
van
ling tot
ernstige nationale
nationale geschillen,
geschillen, die
die de
debetrokken
betrokkenregeeringen
regeeringen
ernstige
wel
totlangdurige
langdurige onderhandelingen
onderhandelingen maar
maar niet
niet tot
tot eene
eene
wel tot
oplossinghebben
hebbengebracht
gebrachten
endie
die inderdaad
inderdaad eindigden
eindigden
vreedzame oplossing
met een
een lang
langvoorziene
voorzieneen
engevreesde
gevreesdegewelddadige
gewelddadigeuitbarsting.
uitbarsting.
met
Dan schijnt
schijnt de
de laatste
laatste onvermijdelijk,
onvermijdelijk, immers
immers de eenig
eenig moge,
moge~
lijke
uitkomst. In
In hun
hun loffelijk
loffelijk streven
streven om
om de
de politiek
politiek onder
onder
lijke uitkomst.
de heerschappij
heerschappij des
des rechts
rechtstetebrengen
brengenhebben
hebbende
dejuristen
juristendezen
dezen
gang
van
zaken
uit
de
praktijk
in
de
theorie
overgebracht
en
gang
zaken uit de praktijk in de theorie overgebracht en
den oorlog
oorlog tot
tot een
een rechtsmiddel
dat bij
bij gebreke
gebreke van
van
rechtsmiddel verheven, dat
den
nadat andere
andere vruchteloos
vruchteloos zijn
zijn aangewend
aangewend of
of uit,
uit~
andere
andere of nadat
geput,
als ultima
ultima ratio
ratiokan
kanenenmag
magworden
wordenaangewend
aangewend om
om
geput, als
oplossingteteverkrijgen
verkrijgenvoor
vooranders
andersonoplosbare
onoplosbaregeschillen.
geschillen.
eene oplossing
Zij
zagen echter
echter over
over het
het hoofd,
hoofd,dat
datdedegeschillen,
geschillen,waaruit
waaruit de
de
Zij zagen
en hevigste
hevigsteoorlogen
oorlogenvan
vanden
dennieuwen
nieuwentijd
tijdvoortsproten,
voortsproten,
meeste en
zelden
ofooit
ooitrechtsgeschillen
rechtsgeschillenwaren
warenenenderhalve
derhalvemoeielijk
moeielijk
zelden of
rechtsmiddelen konden
worden opgelost.
opgelost. Zij
Zijmiskenden
miskenden
door rechtsmiddelen
konden worden
bovendien, dat
de oorlog
oorlogtusschen
tusschensouvereine
souvereinestaten
staten nooit
nooit
bovendien,
dat de
dwangmiddel inindienst
dienstdes
desrechts
rechtskan
kanheeten,
heeten, omdat
omdatmacht
macht
een dwangmiddel
en recht
recht volstrekt
volstrekt niet
nietaltijd
altijdgepaard
gepaardgaan
gaan of
ofevenwijdig
evenwijdig loopen
loopen
en de
de zege
zege in
in den
denkrijg
krijg niet
nietafhangt
afhangt van
vanhet
hetrecht
rechtmaar
maar van
van
en
de macht.
macht. Zulk
Zulk een
een rechtsmiddel
rechtsmiddel verdient
verdient dien
dien naam
naam niet
niet en
en
veeleer in
in vierkanten
vierkanten strijd
strijd met
met het
hetrechtsbegrip.
rechtsbegrip.
is veeleer
Indien de
de voorafgaande
voorafgaande beschouwingen
beschouwingen juist
zijn, volgt
volgt
Indien
juist zijn,
daaruit
oorlog niet
nietop
opnaturalistische,
naturalistische, op
opdogmatische
dogmatische
daaruit dat
dat de oorlog
of op
opjuridische
juridische gronden
gronden kan
kanworden
wordengerechtvaardigd
gerechtvaardigd en
en
uitsluitend als
als bloot
bloothistorisch
historischfeit
feitmoet
moetworden
wordenaanvaard.
aanvaard.
uitsluitend
Het zedelijk
zedelijk oordeel
oordeel heeft
heeft intusschen
intusschen met
met deze
deze siotsom
slotsom geen
geen
Het eischt
eischtenenvelt
velt
vonnis
over
historischeverschijn,
verschijn~
vrede. Het
vrede.
vonnis
over
historische
selen,
inzonderheid waar
waar deze
dezeverschijnselen
verschijnselen van
vanalgemeenen
algemeenen
selen, inzonderheid
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aard
oorlog, een
een der
der
aard en
en van
van overwegenden
overwegendeninvloed
invloedzijn.
zijn. De oorlog,
geweldigste,
vordert daarom
daarom eene
eene nadere
nadere ontleding.
ontleding.
geweldigste, vordert

Il.
Beschouwt
men den
den oorlog
oorlog uit
uithet
hetoogpunt
oogpuntvan
vanzedelijk,
zedelijk.
Beschouwt men
heid en
enmenschelijkheid,
menschelijkheid, m.
m. a.
a. w.
w. van
van ethisch standpunt,
heid
dan is
is het
hetverleidelijk
verleidelijk en
enniet
nietminder
mindergemakkelijk
gemakkelijk om
om in
in
dan
schelle kleuren
schelle
kleuren de
de rampen
rampen te
te schilderen,
schilderen, die
diehij
hijveroorzaakt.
veroorzaakt.
De duizenden
duizenden slachtoffers
slachtoffers in
den bloei
bloei des
deslevens
levenswegge,
wegge.
in den
rukt
of verminkt,
verminkt, de
de tienduizenden
tienduizenden vrouwen,
vrouwen, kinderen
kinderen en
en
rukt of
grijsaards,
hunner kostwinners
kostwinners tot
bedel.
grijsaards,door
doorden
den dood
dood hunner
tot den bedel,
staf gebracht,
gebracht, de
demillioenen
millioenenwaarde
waardeaan
aanstoffelijke
stoffelijke goederen
goederen
door
den oorlog
oorlogverwoest,
verwoest,verteerd,
verteerd,verspild
verspild—
- de
devertrapte
vertrapte
door den
zij allen
allen
akkers,
verbrande hoeven,
de verwoeste
verwoeste steden
steden —
- zij
akkers, de
de verbrande
hoeven, de
verkondigen
en aangrijpend
aangrijpend de gruwelen
gruwelen van
van den
den krijg
krijg
verkondigen luide
luide en
en de
de ellende
ellende daaruit
daaruit geboren.
geboren. Toch
Tochbetreft
betreftdit
ditalles
allesalleen
alleende
de
en
stoffelijke
nadeelen:: rampzaliger
rampzaliger nog
nog schijnt
schijntde
devernedering
vernedering
stoffelijke nadeelen
van
den mensch,
mensch, het
het kind
kind Gods
Gods:: de
deruwheid
ruwheid en
enwreedheid,
wreedheid,
van den
waarmede hij
hij de
debetere
betereelementen
elementenzijner
zijnernatuur
natuur verloochent,
verloochent,
waarmede
zijne
hartstochten botviert
botviert en
enoogenschijnlijk
oogenschijnlijk afdaalt
afdaalt tot
tot een
een
zijne hartstochten
staat
van verdierlijking,
verdierlijking, ja
ja volgens
volgens sommigen
sommigen zinkt
zinkt beneden
beneden
staat van
dier, dat
dat wel
welandere
andere schepselen
schepselen verslindt
verslindt maar
maar niet
niet tegen
tegen
het dier,
eigen
natuurgenooten woedt.
alles —
- en
en meer
meer nog
nog —
- is
is
eigen natuurgenooten
woedt. Dit alles
sedert
stichting des
desChristendoms
Christendoms reeds
reeds door
door de
deeerste
eerste
sedert de stichting
kerkvaders, inzonderheid
helft der
der Middel,
Middel.
kerkvaders,
inzonderheidininde
de tweede
tweede helft
Door
eeuwen, duizendvoudig
duizendvoudig ininwelsprekende
welsprekendetaal
taal verkondigd.
verkondigd. Door
de latere
latere pacifisten
pacifisten opgerakeld
opgerakeld en
en aangewakkerd,
aangewakkerd, door
door de
de
de
tegenwoordige
oorlogstechniek versterkt,
versterkt, isis deze
deze beschouwing
beschouwing
tegenwoordige oorlogstechniek
thans
schier algemeen
algemeen in
in de
deopenbare
openbaremeening
meeningdoorgedrongen
doorgedrongen
thans schier
en
welhaast
gemeen
goed
der
beschaafde
wereld
geworden.
en welhaast gemeen goed der beschaafde wereld geworden.
Op
ditduister
duister tooneel,
tooneel, reeds
reeds in
in de
deMiddeleeuwen
Middeleeuwen als
als het
het
Op dit
werk des
des duivels
duivelsgebrandmerkt
gebrandmerkten
enmeermalen
meermalenmet
met het
het beeld
beeldder
der
vergeleken, vallen
vallenintusschen
intusschenenkele
enkelelichtstralen,
lichtstralen, die
dieminder
minder
hel vergeleken,
algemeen erkend,
erkend, ofschoon
ofschoon zelden
zeldenvolstrekt
volstrektgeloochend
geloochendworden.
worden.
Daartoe
moed om
om gevaren
gevaren onder
onder de
de
Daartoe behooren
behooren niet
niet alleen
alleen de
de moed
oogen
te zien
zien en
enmet
met·vaste
vastehand
handaan
aantetevatten,
vatten,dedekracht
krachtom
om
oogen te
traagheid en
en onverschilligheid
onverschilligheidteteonderdrukken,
onderdrukken,de
debereidvaar,
bereidvaar.
traagheid
digheid
zich inspanning
inspanning en
en ontbering
ontbering tetegetroosten,
getroosten, eigen
eigen
digheid om zich
zin en
en wil
wilteteonderwerpen
onderwerpenaan
aandedestrenge
strengetucht
tuchtvan
vaneen
eenhooger
hooger
gezag;
enbovenal
bovenaldedeopoffering
opofferingvan
vanpersoonlijk
persoonlijk
gezag ; maar
maar ook en
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gemak
welstand, van
van leven
leven en
en gezondheid
gezondheid aan
aan het
het belang
belang
gemak en
en welstand,
van het
het vaderland,
vaderland, van
vanstoffelijke
stoffelijkeaan
aanonstoffelijke
onstoffelijkegoederen,
goederen,
van
van het
het benepen
benepen eigenbelang
eigenbelangaan
aanhet
hetbelang
belangder
dergemeenschap
gemeenschap
van
waartoe men
behoort. Zoolang
Zoolangheldenmoed,
heldenmoed,vastberadenheid,
vastberadenheid,
waartoe
men behoort.
geestkracht,
zelfopoffering, doodsverachting,
doodsverachting, vader,
vader.
geestkracht, plichtbesef, zelfopoffering,
landsliefde,
geen ijdele
ijdele kianken
klanken zijn
zijnmaar
maar deugden
deugden van
van den
den
landsliefde, geen
eersten
de oorlog
oorlogniet
nietuitsluitend
uitsluitenddedeoorzaak
oorzaak
eersten rang,
rang, zoolang
zoolang is de
zedelijk verval,
verval, maar
maar ook
ook van
vande
deontplooiing
ontplooiingvan
vanden
denadel
adel
van zedelijk
nivelleerenden band
band
der menschelijke natuur.
natuur. Ontslagen van den nivelleerenden
der
normale maatschappelijke
maatschappelijke orde
orde vertoont
vertoont de
demenschheid
menschheid
der normale
zich
in zijne
zijne diepste
diepstevernedering
vernedering maar
maar ook
ook in
inzijn
zijn hoogste
hoogste
zich in
verheffing.
eigenaardigheden vertoonen
vertoonen zich
zich in
inelken
eIken
verheffing. Deze
Deze eigenaardigheden
oorlog, onafhankelijk
onafhankelijkvan
van zijn
zijn oorzaak.
oorzaak. Hoeveel
Hoeveeltetemeer
meermoeten
moeten
zij
aan het licht
licht treden
treden in
in den
denkrijg
krijgvoor
voorde
deedelste
edelstegoederen
goederen
zij aan
der
menschheid:: vrijheid en
en onafhankelijkheid.
onafhankelijkheid.
der menschheid
Ook
dezekeerzijde
keerzijdevan
vanhet
hetvraagstuk
vraagstukisismet
metmenig
menigwaardevol
waardevol
Ook deze
getuigenis
staven. Doch
Doch waartoe
waartoe deze
deze goedkoope
goedkoope citaten?
citaten?
getuigenis te
te staven.
jongste gebeurtenissen
gebeurtenissen op
ophet
hetBalkan,schiereiland
Balkan.schiereilandhebben
hebben
De jongste
ons
meer dan
dan verzadigd
verzadigd van
van de
detooneelen
tooneelenvan
vanden
denkrijg,
krijg,
ons meer
terwijl
eene oppervlakkige
oppervlakkige kennis
kennisder
dergeschiedenis
geschiedenisover,.
over.
terwijl zelfs eene
vloedige
voorbeelden van
van duisternis
duisternis en
en licht
licht voor
voor den
den geest
geest
vloedige voorbeelden
roept.
ik iets
iets langer
langerstil
stilbij
bijdedelicht,
licht.dan
danbij
bijdededonkere
donkere
roept. Stond ik
zijden
den krijg,
krijg, zoo
zoo was
wasditditalleen
alleenomdat
omdatdedeeerste
eerste
zijden van
van den
veelal
eenzijdig worden
wordenvoorbijgezien
voorbijgezien ofofonderschat.
onderschat. Tracht
Tracht
veelal eenzijdig
onbevooroordeeld de
debalans
balansop
optetemaken,
maken,dan
danovertreffen
overtreffen
men onbevooroordeeld
zonder twijfel
twijfel de
denadeelen
nadeelenverre
verre de
de voordeelen.
voordeelen. De
Deverdedigers
verdedigers
van
den oorlog
oorlogmogen
mogenwijzen
wijzen op
opdedesnelle
snellestijging
stijgingvan
van het
het
van den
geboortecijfer na
en krijg,
de verwonder,
verwonder.
geboortecijfer
na een
een moorddadig
moorddadigen
krijg, op de
lijke veerkracht
veerkracht waarmede
waarmede de
dewelvaart
welvaartzich
zicheerlang
eerlangherstelt,
herstelt,
lijke
op
den heilzamen
heilzamen prikkel
prikkel dien
dien de
de oorlog
oorloguitoefent
uitoefent op
op de
de
op den
stoffelijke
geestelijke productiviteit
productiviteit van
vaneen
eenvolk,
volk,op
opde
dever,
ver.
stoffelijke en geestelijke
heffing van
van het
het zelfbewustzijn,
zelfbewustzijn,van
vanhet
hetnationaliteitsbesef,
nationaliteitsbesef,van
van
heffing
de geestkracht
geestkracht van
volk dat
dateen
eenharden
hardenkamp
kampheeft
heeft door,
door.
van een volk
staan
- en onder
onder zeker
zeker voorbehoud
voorbehoudzijzijdit
dittoegegeven
toegegeven—- toch
toch
staan —
blijven de
de bovengenoemde
bovengenoemderampen
rampenindividueel
individueelonherstelbaar
onherstelbaar
blijven
en
nationaal slechts
slechts langzaam
langzaam en
en met
metgroote
grooteinspanning
inspanning te
te
en nationaal
boven te komen.
komen. Inmiddels
Inmiddels is een
een zee
zee van
van ellende
ellende over
over land
land
boven
duurbinnen
binnen
en
volk uitgestort,
uitgestort, welke
welkeeerst
eerstopopden
denlangen
langenduur
en volk
normale bedding
bedding terugkeert.
terugkeert. Daarentegen
Daarentegen zijn
boven ge,
ge.
normale
zijn de
de boven
prezen deugden
deugden ook
ook zonder
zonder oorlog
oorlogmogelijk
mogelijk enenaanwezig.
aanwezig.
prezen
Moed, vastberadenheid
vastberadenheid en
envolharding
volhardingzijn
zijnook
ookvereischten
vereischten voor
voor
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onder vreedzame
verhoudingen. Plichtbesef
welslagen
vreedzame verhoudingen.
Plichtbesef is ook
ook
weislagen onder
in
dearbeidende
arbeidende maatschappij
maatschappij een
een sieraad
sieraad en
eneen
eenkracht.
kracht.
in de
Zelfopoffering en
endoodsverachting
doodsverachtingkomen
komenzonder
zondertwijfel
twijfelminder
minder
onder normale
normale omstandigheden
omstandighedenenenonbaatzuchtige
onbaatzuchtigevader,
vader~
voor onder
landsliefde
wordt slechts
slechts hoogst
hoogstgebrekkig
gebrekkigvervangen
vervangen door
door
landsliefde wordt
het solidariteitsgevoel
solidariteitsgevoel van
van het
hetalles
allesbehalve
behalve
onbaatzuchtige
het
onbaatzuchtige
klasse~bewustzijn.
moet eene
eene zorgvuldige
zorgvuldigeoverweging
overwegingen
en
klasse,bewustzijn. Toch
Toch moet
vergelijking van
credit er
er toe
toe leiden
leidenden
den oorlog
oorlog
vergelijking
van debet
debet en
en credit
zonder
aarzelen als
geduchte ramp
ramp te
beschouwen, die,
die,
zonder aarzelen
als eene
eene geduchte
te beschouwen,
zoover hij
hij van menschelijke willekeur afhangt, de
destrengste
strengste
voor zoover
De deugden,
deugden,welke
welkehem
hemworden
worden
zedelijke afkeuring
verdient. De
zedelijke
afkeuring verdient.
toegeschreven,
ten hoogste
hoogsteenkele
enkeledruppelen
druppelenlafenis
lafenis
toegeschreven, kunnen
kunnen ten
schenken
denbeker
bekermet
metalsem
alsemenenzijn
zijnternauwernood
ternauwernood inin
schenken in den
staat de bitterheid
daarvan met
met een
een enkelen
enkelengraad
graadte
te verminderen.
verminderen.
bitterheid daarvan
Mogen
wij op
opgrond
grondder
dervoorafgaande
voorafgaande overwegingen
overwegingen aan,
aan~
Mogen wij
zedelijk - en ik voeg
nemen, dat
oorlog uit
uit zedelijk
voeg in
in éénen
éénen adem
adem
nemen,
dat de
de oorlog
godsdienstig oogpunt
de strengste
strengste veroor,
veroor"
daaraan
- uit
uit godsdienstig
daaraan toe
toe —
oogpunt de
onbeant~
deeling erdient,
verdient, dan
danblijft
blijftdedegewichtige
gewichtigevraag
vraagnog
nogonbeant,
deeling
woord,
hoe dien
dien oorlog
oorlog tetebestrijden
bestrijden en
en zoo
zoo mogelijk
mogelijk uit
uit te
te
woord, hoe
roeien?
Juist
hier·
loopen
intusschen
de
meeningen
wijd
uiteen.
roeien ?
hier loopen intusschen de meeningen wijd uiteen.
men de
delessen
lessender
dergeschiedenis
geschiedenislogenstraffen,
logenstraffen,waar
waar zij
zij ons
ons
Zal men
den oorlog
oorlog leert
leert kennen als
als een
een nagenoeg
nagenoeg standvastig
standvastigverschijnsel
verschijnsel
in het
hetstatenverkeer,
statenverkeer, als
nu eens
eens opbouwende
opbouwende dan
dan weder
weder
als de nu
vernielende kracht
kracht?? Het zou
zou getuigen
getuigenvan
vanonaandoenlijkheid
onaandoenlijkheid
vemielende
deze kostelijkste
kostelijkstealler
allerleermeesteressen,
leermeesteressen, m.
m.a.a.w.
w. van
van grove
grove
voor deze
onkunde en
en grenzenlooze
grenzenlooze oppervlakkigheid.
oppervlakkigheid. -— Wil
men het
het
onkunde
Wil men
men~
dierlijk
element in den
den mensch
mensch en derhalve
derhalve ook
de men,
dierlijk element
ook in de
schengroep,
men stam
stam of
ofstaat
staat noemt,
noemt, ontkennen
ontkennen en
en den
den
schengroep, die
die men
ofanthropoloog,
anthropoloog, die
diezich
zichopopeenzijdig
eenzijdignaturalistisch
naturalistisch
bioloog of
standpunt
plaatst, even
even eenzijdig
eenzijdigverwijzen
verwijzen naar
naar de
deethische
ethische
standpunt pla.atst,
ofden
dengoddelijken
goddelijkenoorsprong
oorsprong van
vanden
denmensch?
Hetzou
zou
kern
kem of
mensch? Het
een hopeloos
hopeloos streven
strevenzijn,
zijn,van
vanmeet
meet
aanmet
metonvruchtbaarheid
onvruchtbaarheid
aan
geslagen. Geen
Geen beoefenaar
beoefenaar der
der natuurwetenschappen
natuurwetenschappen laat
laat zich
zich
geslagen.
tegenwoordig tot
tot zwijgen
zwijgen brengen
brengen door
doorlofzangen
lofzangenop
opden
denadel
adel
tegenwoordig
der menschelijke
menschelijke natuur
natuur of
of een
een beroep
beroep op
op zijne
zijne hoogere
hoogere af,
af~
der
komst.
Zijne
verwantschap
met
de
gansche
organische
schep"
komst. Zijne verwantschap. met de gansche organische schep,
zorgvuldigopgespoord
opgespoorden
enteteonwederlegbaar
onwederlegbaar bewezen
bewezen
ping isis tetezorgvuldig
om
hem eenvoudig
eenvoudig tegenover
tegenover zijne
zijne medeschepselen
medeschepselen te
te stellen
stellen
om hem
eenegeheel
geheelafzonderlijke
afzonderlijkeplaats
plaatsinindedenatuur
natuurtoe
toetetekennen.
kennen.—en eene
Moet men
men het
het theologisch
theologisch dogma
dogma van
vanzondenval
zondenvalen
enerfzonde
erfzonde
Godeniet
nietminder
minderclan
dan den
denmensch
menschonwaardig,
onwaardig,om
om
bestrijden als Gode
bestrijden
—
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aldus de
aanhangers dezer
dezer leer
leer te
te overtuigen,
overtuigen, dat
dat zij
zij alleen
alleen
de aanhangers
toepasselijk is
is op den
toepasselijk
den persoonlijken
persoonlijken staat
staat van
vanden
denindividu
individuen
en
geen licht
licht verspreidt
verspreidt over
overdedesamengestelde
samengesteldeverschijnselen
verschijnselenvan
van
het maatschappelijk
maatschappelijk leven?
Zij zullen
zullen terecht
terecht antwoorden,
antwoorden, dat
dat
leven? Zij
de maatschappij
maatschappij uit individuen
individuen bestaat
bestaat en
en dat
datde
dekenmerken
kenmerken
van
de laatsten
laatsten van
vanzelf
zelfenenonvermijdelijk
onvermijdelijkovergaan
overgaan op
op de
de door
door
van de
hen
gevormde groepen.
groepen. —
- Kan
Kan men
men eindelijk
eindelijk ontkennen,
ontkennen, dat
dat
hen gevormde
menig
staatsman en
en meer
meerdan
daneene
eenestandvastige
standvastigestaatkunde
staatkunde
menig staatsman
in
den oorlog
oorlog het
het middel
middel heeft
heeft gezocht
gezocht en
en gevonden
gevonden om
om het
het
in den
lang
voorbereid en
vurig begeerd
begeerd doel van
van zijn
zijn of
ofhaar
haar stre,
stre~
lang voorbereid
en vurig
ven
op vaak
vaak verrassend
verrassend snelle
snelle en
enafdoende
afdoendewijze
wijzetetebereiken?
bereiken?
ven op
Zal
men dan
dan slagen
slagen in
in het
hetbewijs,
bewijs, dat
datandere
anderemiddelen
middelen dan
dan
Zal men
wapengeweld
althans even
even goed
goed het
het beoogde
beoogde doel
doel
wapengeweld beter
beter of althans
hadden
doen bereiken
bereiken en
en derhalve
derhalve het
hetaanwenden
aanwenden van
van dit
dit
hadden doen
uiterst
middel
overbodig
en
verwerpelijk
was?
Terdege
goed
uiterst middel
en verwerpelijk
Terdege goed
toegerust
moet in
in het
hetstrijdperk
strijdperk treden
treden wie de
de flauwe
flauwe hoop
hoop
toegerust moet
koestert
wijde veld
veld der
derwereldgeschiedenis
wereldgeschiedenis zijn
zijn tegen,
tegen~
koestert op
op het wijde
stander
dwaling te
te overtuigen
overtuigen of
oftot
totden
denterugtocht
terugtocht te
te
stander van
van dwaling
dwingen. Immers
voor~
dwingen.
Immers van oudsher
oudsher levert
levert de
dehistorie
historietalrijke
talrijke voor,
beelden van gewelddadige
gewelddadige ontknoopingen
ontknoopingen van
van problemen,
problemen, die
die
beelden
vernuft en
en het
hetgeduld
geduldvan
vanverscheidene
verscheidenegeslachten
geslachtenhadden
hadden
het vernuft
getart en
een oorlog
oorlogals
alshet
hetware
wareplotseling
plotselingbevredigend
bevredigend
getart
en door een
werden opgelost;
men denke
denke aan
aan de
deopheffiing
opheffiingder
derslavernij
slavernij
werden
opgelost; men
Vereenigde Staten,
stichting van
van menigen
menigen bonds,
bonds~
in de Vereenigde
Staten, aan
aan de
de stichting
staat en de
de meeste
meestekoloniale
kolonialerijken,
rijken,laatstelijk
laatstelijkaan
aande
deUnie
Unievan
van
staat
Zuid~Afrika 1.
Zuid,Afrika

111.
het voorafgaande
voorafgaande blijkt,
blijkt, dat
dat op
op het
hetgebied
gebiedder
der historie,
historie,
Uit het
der anthropologie,
anthropologie, der theologie,
theologie, der politiek
politiek de bestrijding
bestrijding
van den oorlog
oorlog niet
niet met
met hoop
hoopop
opgoeden
goedenuitslag
uitslagkan
kanworden
worden
van
beproefd. Alleen op
op ethisch,religieus
ethisch~religieus terrein is zij ontvankelijk.
ontvankelijk.
beproefd.
Doch ook
ookdaar
daarzijzijmen
menop
opzijne
zijnehoede
hoede:
vooreerstdoor
dooreen
eenopen
open
Doch
: vooreerst
voor de
deveelzijdigheid
veelzijdigheid van
vanhet
hetvraagstuk
vraagstuk en
enzijne
zijnenauwe
nauwe
oog voor
verwantschap met
en belangen
belangen van
vangansch
ganschanderen
anderen
verwantschap
met behoeften en
aard;; ten anderen
anderen door
doorhet
hetversmaden
versmadenvan
vanzwakke
zwakkeargumenten,
argumenten,
aard
welke terstond
terstond door
doortegenbedenkingen
tegenbedenkingen kunnen
kunnen worden
worden ont,
ont~
welke
zenuwd.
eenigmogelijk
mogelijkuitgangspunt
uitgangspuntisisdedemenschelijke
menschelijkenatuur.
natuur.
Het eenig
1.
1. Wat dit
dit laatste
laatste betreft
betreft zie
zie men
men o. a. het
het getuigenis
getuigenis uit
uit eigen
eigenaanschouwing
aanschouwingvan
van
van Hamel,
Hamel, opgenomen
opgenomen in het
het Alg.
Alg.Handelsblad,
Handelsblad,najaar
najaar 1912, en later
later
Prof. Mr. J. A. van
af;onderlijk uitgegeven bij
bij Tjeenk Willink
Willink te Haarlem.
Haarlem.
afzonderlijk
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deze inderdaad
inderdaad geen
geen andere
andere dan
dan die
die van
vanhet
hetnaastbij
naastbij hem
hem
Is deze
staande dier,
dier, dan
dan kan
kanslechts
slechtseen
eengradueel
gradueelmeer
meerontwikkeld
ontwikkeld
staande
verstand de
de grondslag
grondslag zijner
zijner moraal
moraal zijn
zijn en
alleen de
of
verstand
en alleen
de al of
niet doelmatigheid
recht
doelmatigheid van
van den
denoorlog
oorlogover
overzijn
z~in
rechtvan
vanbestaan
bestaan
beslissen. Leert
Leert eene
eene sluwe
sluweberekening
berekeningvan
vanalle
allekansen,
kansen,dat
datop
op
beslissen.
zeker oogenblik
oogenblik of
ofonder
onderzekere
zekere omstandigheden
omstandigheden een
een oorlog
oorlog
zeker
een doelmatig
doelmatig middel
middel mag
mag heeten
heeten om
omeen
eenbepaald
bepaald doel
doel te
te
een
bereiken, dan
dan zal
zal zulk
zulkeen
eenkrijg
krijggerechtvaardigd
gerechtvaardigdzijn
zijnondanks
ondanks
bereiken,
daaraan verbonden
waar hij
hij een
een
alle daaraan
verbonden verschrikkingen.
verschrikkingen. Alleen waar
uitslag voorspelt
voorspelt en
enmitsdien
mitsdienondoeltreffend
ondoeltreffendmoet
moet
ongunstigen uitslag
heeten zal
zal hij
hij worden
worden vermeden.
vermeden. Op
Opdit
ditstandpunt
standpuntbeweegt
beweegt
heeten
oorlogs~vraagstuk zich
uitsluitend op
op politiek
politiekterrein
terreinen
enisis
het oorlogsovraagstuk
zich uitsluitend
het slechts
slechts eene
eene vraag
vraag van
van verstandelijke
verstandelijke berekening,
berekening, of
of men
men
oorlog zal
zalgoed,
goed~of
ofafkeuren.
afkeuren. De
Dedoelmatigheid
doelmatigheidbeheerscht
beheerscht
den oorlog
rechtmatigheid; ; de
maat der
der eerste
eerste bepaalt
bepaalt den
den graad
graad van
van
de rechtmatigheid
de maat
moraliteit van
den krijg.
krijg. Wie
Wiedaarentegen
daarentegen in
indedemenschelijke
menschelijke
moraliteit
van den
natuur ontwaart
ontwaart eene
van hooger
hooger orde
ordedan
dandedereflex
reflexder
der
natuur
eene kern van
indrukken aan
buitenwereld ontleend,
m. a.
a. w.
w. een
een onder.
onder~
indrukken
aan de
de buitenwereld
ontleend, m.
scheidingsvermogen tusschen
enkwaad,
kwaad, onafhankelijk
onafhankelijk
scheidingsvermogen
tusschen goed en
van
wat
hem
baat
of
schaadt,
heeft
geen
vrede
meteen
eenmid,
mid~
van
hem baat of schaadt, heeft geen vrede met
dat wel
welis iswaar
waaraannemelijk,
aannemelijk,jajaaanbevelenswaardig
aanbevelenswaardigschijnt
schijnt
del, dat
aan
het verstand,
verstand, maar
maar desniettemin
desniettemin in
instrijd
strijd komt
komt met
met het
het
aan het
Kan hij
hij de
de doelmatigheid
doelmatigheid van
van den oorlog uit egoïstisch
egoïstisch
geweten. Kan
oogpunt
niet ontkennen,
ontkennen, toch
toch loochent
loochent hij
hij op
op hooger
hooger stand.
stand~
oogpunt niet
punt
zijne rechtmatigheid
rechtmatigheid of
moraliteit en rust
rust hij
hij niet,
niet, vooro
voor~
punt zijne
of moraliteit
dat
hij zich
zich en
enanderen
anderenrekenschap
rekenschapkan
kangeven
gevenvan
vanzijn
zijn oordeel.
oordeel.
dat hij
Beschouwt men aldus
aldus den
den eeuwenlangen
eeuwenlangenloop
loopvan
vande
degeschieo
geschie~
denis
menschheid, dan
dan komt men
men eerlang
eerlang tot
tot de
deslotsom,
slotsom,
denis der menschheid,
dat
menschelijke natuur
natuur niet
nietisiseene
eeneonveranderlijke
onveranderlijkegrooto
groot~
dat de menschelijke
heid, maar
maar eene
eenekiem,
kiem,welke,
welke,ofschoon
ofschoonaanvankelijk
aanvankelijkonaanzieno
onaanzien~
lijk,
eene schier
schieronbegrensde
onbegrensdeontwikkelingsvatbaarheid
ontwikkelingsvatbaarheid bezit
bezit
lijk, eene
en
inderdaad reeds
reeds eene
eeneaanmerkelijke
aanmerkelijke ontwikkeling
ontwikkelingheeft
heeftbeo
be~
en inderdaad
reikt.
mishandeling en
doodslag jegens
jegens enkelen
enkelen reeds
reeds
reikt. Vonden
Vonden mishandeling
en doodslag
op een
een betrekkelijk
betrekkelijk laag
laagpeil
peilvan
vanbeschaving
beschavingafkeuring,
afkeuring,zoodra
zoodra
zij
groepsgewijzeininden
denstrijd
strijdvan
van horden,
horden, rassen,
rassen,
zij voorkwamen groepsgewijze
zij
bewondering
en
werden
de
daders
luid
stammen,
wekten
stammen, wekten zij bewondering en werden de daders luid
geprezen.
Roem en
en eer
eer werden
werden afgemeten
afgemeten naar
naar het
het aantal
aantal en
en'
geprezen. Roem
den
rang der
derverslagen
verslagenvijanden
vijanden;; de
degrootste
grootstegeweldenaars
geweldenaars
den rang
Het isishier
hierdedeplaats
plaatsniet
nietom
om
waren
eerste alleenheerschers.
alleenheerschers. Het
waren de eerste
de
lange ontwikkelingsgeschiedenis
ontwikkelingsgeschiedenis van
vanden
denoorlog
oorlogteteschetsen.
schetsen.
de lange
Anders
daaruit blijken,
blijken, hoe
hoe de
deoorlog
oorlogwel
weloorspronkelijk
oorspronkelijk
Anders zou daaruit
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uit de
uit
de grofste
grofste hebzucht
hebzucht ofofheerschzucht
heerschzucht isisontstaan,
ontstaan, maar
maar
langzamerhand ook
ook uit
langzamerhand
uit edeler
edelerbeweegredenen
beweegredenenvoortsproot,
voortsproot,
zooals vrijheidszin,
ofnationaliteitsbesef,
nationaliteitsbesef, uit
uit
zooals
vrijheidszin, vaderlandsliefde
vaderlandsliefde of
bekeeringsijver,
dezucht
zuchtom
omonderdrukte
onderdruktestamverwanten
stamverwanten
bekeeringsijver, uit
uit de
of geloofsgenooten
geloofsgenootentetebevrijden
bevrijdenofof
achterlijkemenschengroepen
menschengroepen
achterlijke
tot
een hooger
hooger beschavingspeil
beschavingspeil op te
te voeren
voeren 1. De lange
lange reeks
tot een
van
oorzaken, waaruit
waaruit oorlogen
oorlogen ontstonden,
ontstonden, bereikte
bereikte in de
de
van oorzaken,
laatstverloopen
haar hoogtepunt
hoogtepuntin
in de
de nationale
nationale oorlogen,
oorlogen,
laatstverloopen eeuw haar
ontstaan
uit den
denonweérstaanbaren
onweêrstaanbarendrang
drangder
dernationaliteiten
nationaliteiten
ontstaan uit
om
zich ook
ookstaatkundig
staatkundigteteorganiseeren
organiseerenenenals
alssouvereine
souvereine
om zich
staten
plaats in
in tetenemen
nemenininhet
hetinternationaal
internationaalverkeer.
verkeer.
staten hunne
hunne plaats
En
nu mag
magmen
menniet
nietmeesmuilend
meesmuilend mompelen
mompelen of
ofminachtend
minachtend
En nu
glimlachen
zulke motieven
motieven voor
voor goede
goede
glimlachenover
over de
de naïveteit,
naïveteit, die zulke
munt
aanneemt zonder
te zien,
zien, dat
datzij
zijslechts
slechts als
als voor,
voor~
munt aanneemt
zonder in
in te
wendsels
om den
den kwalijk
kwalijk bedekten
bedektenouden
oudenAdam
Adamvan
van
wendsels dienden om
heb~
ofheerschzucht
heerschzucht te
te bemantelen
bemantelen;; alleen
alleen een
een bevooroordeelde
bevooroordeelde
heb, of
pacifist kan
kan aan
aan dedeechtheid
echtheiddezer
dezerbeweegredenen
beweegredenentwijfelen,
twijfelen,
pacifist
zij het
het ook
ookdat
datzijzijveelal
veelalvoorkomen
voorkomenvermengd
vermengd met
met veront,
veront~
zij
reinigende
elementen. Doch zelfs
zelfs alalware
warehet
hetaanvoeren
aanvoerendezer
dezer
reinigende elementen.
gronden
slechts schijn,
schijn, dan nog
nog zou
zoumen
menmoeten
moetenerkennen
erkennen en
en
gronden slechts
waardeeren een
van onmiskenbaren
onmiskenbaren zedelijken
zedelijkenvooruit,
vooruit~
waardeeren
een teeken van
gang, te weten,
weten, de
de treffende
treffende openbaring
openbaring der
der behoefte
behoefte om
omden
den
gang,
door ethische
ethische motieven
motieventeterechtvaardigen.
rechtvaardigen.
oorlog door
Doch er
er is
is meer.
meer. Niet
Niet slechts
slechts in
in de
de gronden
gronden van
van den
den oor,
oor~
Doch
log, ook
ook in
in de
dewijze
wijzevan
vanoorlogvoeren
oorlogvoeren vertoont
vertoont zich
zich een
een be,
be~
log,
moedigende vooruitgang.
vooruitgang. Niet
Niet uitsluitend,
uitsluitend, zooals
zooals veelal
veelal met
met
moedigende
bitteren spot
spot wordt
wordtopgemerkt,
opgemerkt,inindedegetalsterkte
getalsterkteder
derstrijdende
strijdende
bitteren
en de
devernielingskracht
vernielingskrachtder
dermoderne
modernewapenen,
wapenen,maar
maar ook
ook
legers en
verniel~
in de
detairijke
talrijke beperkingen,
beperkingen, welke
welkewapengeweld
wapengeweld enenverniel,
inzonderheid in
indedelaatste
laatstehalve
halveeeuw
eeuwhebben
hebbenondergaan.
ondergaan.
zucht inzonderheid
hoofdbeginselen van
vanden
denmodernen
modernen krijg,
krijg, dat: 1°.
1°. de
destrijd
strijd
De hoofdbeginselen
beperkt blijft
blijft tot
totde
dewederzijdsche
wederzijdschestrijdmacht
strijdmacht;; 2°.
2°. ook
ookbinnen
binnen
beperkt
totbereiking
bereikingvan
van
deze grenzen
grenzen niet
niet meer
meergeweld
geweldduldt
duldtdan
dantot
deze
naaste doel
doel van
vanden
denkrijg
krijgonvermijdelijk
onvermijdelijkis,is,hebben
hebbeninder,
inder~
het naaste
daad, overal
overal waar
waar zij
zij worden
wordenininacht
achtgenomen,
genomen,ontzaglijke
ontzaglijke ver,
ver~
daad,
aangebracht ininvergelijking
vergelijkingmet
metvroegere
vroegeretijden
tijden;
tijden,
betering aangebracht
; tijden,
waarvan ook ons
onsarm
armvaderland
vaderlandkan
kanmedespreken,
medespreken, toen
toen de
de
waarvan
geplun~
weerlooze
bevolking
werd
uitgemoord,
steden
werden
weerlooze bevolking werd uitgemoord, steden werden geplun,
1. Zie
Zie o.
o. a.a. een
eenbeknopt
beknoptoverzicht
overzicht ininhethet
lezenswaardig artikel
artikel van
van den
den
lezenswaardig
ltaliaanschen hoogleeraar
vertaald door
door C.
C. R.
R.C.C.Herckenrath
Herckenrath inin
Italiaanschen
hoogleeraarG.
G. del
del Vecchio,
Vecchio, vertaald
Eeuw, XIe
Xle jaargang,
jaargang, 1911:
verschijnsel van
oorlog en
en het
hetdenkbeeld
denkbeeld
Onze Eeuw,
1911: "Het
<diet verschijnsel
van den oorlog
den vrede»,
vrede».
van den
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derd en
en verbrand
verbrand en
en als
als eenige
eenigeregel
regelgold,
gold,den
denvijand
vijand het
het
grootst mogelijk
mogelijk physiek
physiek en
en materieel
materieel nadeel
nadeel toe
toe tetebrengen.
brengen.
grootst
Het getuigt
getuigt van
van grove
grove onkunde
onkunde ofofschromelijke
schromelijke onbillijkheid
onbillijkheid
den vooruitgang
vooruitgang ook
ook op
op dit
ditgebied
gebied teteloochenen
loochenen of
of te
te ver,
ver~
den
kleinen en smalend
smalend neer
neer te zien
zien op
opdedeoprechte
oprechtepogingen
pogingenvan
van
kleinen
vorsten
volken om
om den
den oorlog,
oorlog, zoolang
zoolang hij
hij niet
niet geheel
geheel isis
vorsten en volken
verdwenen, althans
noodelooze smetten
smetten tetezuiveren.
zuiveren.
verdwenen,
althans van
van noodelooze
Blijkt alzoo van
van een
eenonmiskenbaren
onmiskenbaren vooruitgang,
vooruitgang, zoowel
zoowelin
in
Blijkt
de
beweegredenen tot
de wijze
wijze van
van oorlog
oorlog
de beweegredenen
tot den
den oorlog
oorlog als
als in de
voeren, dan
dan is
is de
devraag
vraag gewettigd,
gewettigd, of
of een
een en
en ander
ander niet
niet ge,
ge~
voeren,
tuigt van
van eene
eeneevolutie
evolutieder
der
menschelijkenatuur
natuurvan
vaneen
eenlageren
lageren
menschelijke
een hoogeren
hoogeren trap.
trap. Aanvankelijk
Aanvankelijk geneigd
geneigd om
om zonder
zonder den
den
tot een
minsten schroom
schroom en
en zonder
zondereenige
eenigeaanleiding
aanleiding den
den vijand
vijand tete
minsten
overvallen,
eten, of
of wel
wel hem
hem
overvallen,tete verslaan,
verslaan,tetedooden
dooden en
en op
op te eten,
met
vrouwen
kinderen tot
totslaven
slaventetemaken
maken—
- er
er was
was een
een
met vrouw
en kinderen
tijd,
waarop de
deslavernij
slavernijeen
eenverbazenden
verbazendenvooruitgang
vooruitgangaanwees
aanwees
tijd, waarop
-— heeft
heeft diezelfde
diezelfde menschelijke
menschelijke natuur
natuur zich thans
thans zoover
zoover ver,
ver~
edeld,
dat zij
zij niet
nietslechts
slechtsmet
metzeldzame
zeldzame uitzondering
uitzondering een
een af,
af~
edeld, dat
schuw heeft
heeft van
van kannibalisme,
kannibalisme, maar
maar ook
ookdedeslavernij
slavernijgrooten,
grooten~
deels heeft
heeft uitgeroeid,
uitgeroeid, geen
geenoorlogen
oorlogenmeer
meervoert
voertdan
dannanalange
lange
aarzeling
om hoogst
hoogsternstige
ernstigeredenen,
redenen,eindelijk
eindelijkdien
dien oorlog,
oorlog,
aarzeling en om
eenmaal
binnen den
denkortst
kortstmogelijken
mogelijkentijd
tijden
enmet
met
eenmaal uitgebroken, binnen
minst mogelijke
mogelijkeoffers
offersaan
aanmenschenlevens
menschenlevensen
enstoffelijke
stoffelijke
de minst
goederen ten
eind brengt.
brengt. Dat
Dat desniettemin
desniettemin die
die tijd
tijd som,
som~
goederen
ten eind
tijds
lang, die
die offers
offers veelal
veelal zwaar
zwaar zijn,
zijn, ligt niet
niet aan
aan de
de men,
men~
tijds lang,
schelijke
natuur, maar
maar aan
aan omstamdigheden,
omstamdigheden, waarvoor
waarvoor zij
zij niet
niet
schelijke natuur,
verantwoordelijk is:
bevolking, nieuwe
nieuweuitvindin,
uitvindin~
verantwoordelijk
is : toenemende bevolking,
gen, technische
technische verbeteringen,
verbeteringen, versnelde
versnelde gemeenschapsmidde,
gemeenschapsmidde~
len.
Denatuur
natuur van
van den
denmensch
mensch zelve
zelve isissedert
sedertden
denaanvang
aanvang
len. De
der ons
onsbekende
bekendegeschiedenis
geschiedenisveranderd,
veranderd, verbeterd,
verbeterd, gestegen
gestegen
der
hooger peil.
peiL
tot hooger
Wijst deze
deze opvatting
opvatting niet
nietde
derichting
richting aan,
aan, waarin
waarin men
men de
de
oplossing van
van het
het ingewikkeld
ingewikkeld probleem
probleem moet
moetzoeken
zoeken?
Leert
oplossing
? Leert
niet
de geschiedenis,
geschiedenis, dat
dat de
demenschelijke
menschelijke natuur
natuur. zich
zich uit
uit den
den
niet de
primitieven staat,
staat, waarin
waarin zij
zij oorspronkelijk
oorspronkelijk verkeerde
verkeerde of
of wel
wel
primitieven
opge~
den zondeval
zondeval was
wasafgedaald,
afgedaald,langzamerhand
langzamerhand heeft
heeft opge,
door den
beurd tot het
het tegenwoordig
tegenwoordigpeil
peilenendientengevolge
dientengevolgeden
den oorlog,
oorlog,
beurd
die
eenmaal zijn
zijn dagelijksch
dagelijksch werk,
werk, zijn
zijn lust
lust en
enleven
levenwas,
was,
die eenmaal
beschou~
thans
immer dieper
dieper en
enalgemeener
algemeener tegenzin
tegenzingaat
gaatbeschou,
thans met immer
wen?
Militaire deugden
deugdenworden
wordenniet
nietlanger
langeropopdedeeerste
eersteplaats
plaats
wen ? Militaire
gesteld,
oorlogvoeren
niet
meer
boven
alles
verheven,
zege~
gesteld, oorlogvoeren niet meer boven alles verheven, zege,
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het slagveld,
slagveld, ofschoon
ofschoongevierd
gevierdenengeprezen,
geprezen, niet
niet
op het
pralen op
meer boven die
die des
desgeestes
geestesverheven
verheven;
terwijlde
degrootste
grootste veld,
veld~
meer
; terwijl
heeren
en best
bestuitgeruste
uitgerustelegers
legershuiveren
huiveren het
het zwaard
zwaard uit
uit de
de
heeren en
schede
trekken. Dit is
isniet
nietalleen
alleenhet
hetgevolg
gevolgvan
vaneen
eensteeds
steeds
schede te trekken.
levendiger besef van
van den
denomvang
omvangder
derrampen
rampendoor
doorden
denoorlog
oorlog
levendiger
ontketend,
maar bovenal van
van het
hetdieper
dieperdoordringend
doordringend bewust,
bewust~
ontketend, maar
zijn van
van het God
Goden
enmensch
menschonteerend
onteerendkarakter
karakter van
van het
het oor,
oor~
zijn
logsbedrijf. Hieraan
Hieraan danken
danken de
de vredebonden,
vredebonden, vredesconferen,
vredesconferen~
logsbedrijf.
ties, vredespaleizen
vredespaleizen en
tutti quanti
quanti hun
hunontstaan
ontstaan en
ensteeds
steeds
ties,
en tutti
Devredesbeweging
vredesbewegingwint
wintsteeds
steedstalrijker
talrijkeren
en
wassenden
wassenden invloed. De
warmer aanhangers
aanhangers en woordvoerders
woordvoerders ininalle
alledeelen
deelender
derwereld
wereld
warmer
en
onder alle
alle staatkundige
staatkundige partijen.
partijen. Het
Het individueel
individueel geweten
geweten
en onder
grijpt
heen en
en groeit
groeit op
optot
toteen
eenyolks,
volks~
grijpt meer
meer en
en meer
meer om
om zich heen
geweten,
dat zich
zichopopwelhaast
welhaast
onweerstaanbare wijze
wijze baan,
baan~
geweten, dat
onweerstaanbare
breekt. Steeds
Steeds luider
luider klinken
klinken de
de protesten
protesten tegen
tegen den
den oorlog,
oorlog,
breekt.
steeds
dringender beveelt
beveelt men
men de
de middelen
middelen aan
aan om
om hem
hem tete
steeds dringender
voorkomen of te
te beletten.
beletten. Ja
Ja de
deafafkeer
van den
denoorlog
oorlogstijgt
stijgt
voorkomen
keer van
tot zulk
zulk een
eenpeil,
peil,dat
datdedeevenredigheid
evenredigheidtusschen
tusschendoel
doelen
en middel
middel
wordt
uit het oog
oog verloren
verloren en
en de
deneiging
neigingveld
veldwint
wintom
omAlles
álles
wordt uit
te offeren
offeren ten
ten einde
einde den
denvrede
vredetetebewaren.
bewaren.
op te
Is dit
dit redelijk
redelijk?? Is dit
dit zedelijk
zedelijk?? M.
M. a.a. w.w.isisdedevrede
vredeinder,
inder~
daad
het hoogste
hoogste goed,
goed,dedeoorlog
oorlogonvoorwaardelijk
onvoorwaardelijk te
te ver,
ver~
daad het
oordeelen?? Met
Met volle
volleovertuiging
overtuigingantwoord
antwoordikikontkennend.
ontkennend.
oordeelen
Er zijn
zijn goederen
goederen van
van hooger
hooger waarde
waarde dan
dan het
hetbehoud
behoudvan
van den
den
Er
vredes
toestand, goederen,
goederen, die
die —
- waar
waar andere
andere middelen
middelen falen
falen
vredestoestand,
- een
een oorlog
oorlogwaard
waardzijn
zijnenendien
dienoorlog
oorlogrechtvaardigen.
rechtvaardigen. Ik
Ik
—
de vrijheid
vrijheid en
enonafhankelijkheid
onafhankelijkheidvan
vaneen
een volk
volkin
indenken,
denken,
noem de
spreken,
Evenals onderdrukking
onderdrukking van
vande
depersoonlijke
persoonlijke
spreken, handelen. Evenals
vrijheid
binnen
den
staat,
op
de
spits
gedreven,
tenlangen
langen
vrijheid binnen den staat, op de spits gedreven, ten
tot handtastelijk
handtastelijk verzet
verzet der
der onderdanen
onderdanen kan
kanleiden,
leiden,moet
moet
leste tot
onderdrukking van
een volk
volk door
door een
eenvreemde
vreemde macht
macht ge,
ge~
de onderdrukking
van een
wapend verzet,
a. w.
w. opstand
opstand of
ofoorlog,
oorlog,uitlokken
uitlokkenen
en wet,
wet~
wapend
verzet, m.
m. a.
tigen.
Men denke
denkedaarbij
daarbij niet
nietaan
aaneene
eeneklinkende
klinkendeleuze
leuzeofofeen
een
tigen. Men
afgetrokken
begrip;; men
men denke
denkeveeleer
veeleeraan
aanafpersing
afpersingvan
vangeld,
geld,
afgetrokken begrip
arbeid,zooals
zooalspersoonlijke
persoonlijkedienstplicht
dienstplicht ten
ten behoeve
behoeve
goed ofofarbeid,
of
eener
vreemde regeering
regeering;; men denke
denke aan
aan geloofsvervolging
geloofsvervolging of
eener vreemde
aanranding der gewetensvrijheid
gewetensvrijheid;; men
men denke
denkeaan
aande
deuitbuiting
uitbuiting
aanranding
van een
een volk
volkdoor
dooreen
eenvreemden
vreemdenveroveraar,
veroveraar, ook
ookwaar
waardeze
deze
van
bestaat in het
het dienstbaar
dienstbaar maken
makenvan
vanzijne
zijnezonen
zonenen
enbezittingen
bezittingen
bestaat
aan vreemde
vreemde belangen
belangen;; -— en
men vrage
vrage zich
zich af,
af, of
of men
men de
de
aan
en men
onderdrukten durft
durft aanmanen
aanmanen tot
tot vrede
vrede tot
tot elken
elkenprijs.
prijs. Zal
Zal
onderdrukten
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aanvankelijk lijdelijk
lijdelijk welhaast
welhaastfeitelijk
feitelijkverzet,
verzet,een
eenopstand,
opstand,
een aanvankelijk
een tachtigjarige
tachtigjarige oorlog,
oorlog, niet
nietverre
verreverkieselijk
verkieselijkzijn,
zijn,het
het
ja een
betrokken volk zelfs
zelfstot
totonsterfelijken
onsterfelijkenroem
roemstrekken
strekken?
Zalhet
het
betrokken
? Zal
dankbaar nageslacht
de kloeke
kloeke vaderen
vaderen
dankbaar
nageslachtniet
niet met
met vrome
vrome hand
hand de
eeren, die
lijdelijk en lafhartig
lafhartig den
den rug
rug bogen
bogen onder
onder de
de
eeren,
die niet lijdelijk
geeselslagen van den
den dwingeland,
dwingeland, maar
maar onder
onder biddend
biddendopzien
opzien
geeselslagen
hooger macht
macht de
dewapenen
wapenen hebben
hebben opgevat
opgevat en
en ten
ten koste
koste
tot hooger
reusachtige inspanning
inspanning en
en onnoemelijke
onnoemelijke offers
offers de
devrijheid
vrijheid
van reusachtige
de onafhankelijkheid
onafhankelijkheid hebben
hebben bevochten,
bevochten, welke
welke de
debron
bronisis
en de
geworden van
vanhet
hetstoffelijk
stoffelijken
engeestelijk
geestelijkwelzijn
welzijnhunner
hunnernakome,
nakome~
geworden
lingschap? ?Vergeten
dat Hij,
Hij, die
dieallen
allenisisvoorge,
voorge~
lingschap
Vergetenwij
wij niet,
niet, dat
gaan, de gedenkwaardige
gedenkwaardige woorden
woorden sprak:
sprak: «Meent
«Meent niet,
niet,dat
datikik
gaan,
Ik ben
benniet
nietge,
ge~
gekomen ben
vrede te
te brengen
brengen op
op aarde.
aarde. Ik
gekomen
ben om vrede
komen
om
vrede
te
brengen,
maar
het
zwaard»
1.
Engelen
komen om vrede te brengen, maar het zwaard»
Engelen in
hemel mogen
mogen zingen
zingenvan
van(Nrede
«VredeopopAarde»,
Aarde»,dedemenschen
menschen
den hemel
hier beneden
beneden weten
bij ervaring
ervaring dat,
lang de
der ge,
ge~
hier
weten bij
dat, zoo
zoolang
de zon der
rechtigheid niet
niet onbewolkt
onbewolktschijnt
schijntinindeze
dezeonvolmaakte
onvolmaaktewereld,
wereld,
rechtigheid
zegepraal van
van het
het goede
goedeover
overhet
het
kwade,van
vanhet
hetrecht
rechtover
over
de zegepraal
kwade,
onrecht, slechts
slechtswordt
wordtbehaald
behaalddoor
doorstrijd.
strijd.Deze
Dezestrijd
strijdmoge
moge
het onrecht,
allereerst en
in toenemende
toenemende mate
mate worden
worden gevoerd
gevoerd met
met de
de
allereerst
en in
wederom leert
leert een
een bittere
bittere ervaring,
ervaring, dat
dat
wapenen des geestes,
geest es, wederom
wapenen
deze
wapenen niet altijd
altijd voistaan
volstaan en
en veelal
veelalde
dehulp
hulp behoeven
behoeven
deze wapenen
van feitelijken
feitelijken dwang.
dwang. Binnen
Binnenden
denstaat
staatwordt
wordtdeze
deze uitgeoefend
uitgeoefend
het staatsgezag,
staatsgezag, niet alzoo daarbuiten.
daarbuiten. Hier ontbreekt
ontbreekt tot
tot
door het
dusver eene
eene gevestigde
gevestigde rechtsorde.
rechtsorde.
dusver
Daarom jagen de
deultra,pacifisten,
ultra~pacifisten, de
devrienden
vriendendes
desvredes
vredestot
tot
Daarom
eIken
na, dat
dat in
in de
de werkelijkheid
werkelijkheid neerkomt
neerkomt
elken prijs, een droombeeld
droombeeld na,
op een
een toestand,
toestand,waarin
waarinovermacht
overmachten
enwillekeur
willekeurteugelloos
teugelloos den
den
scepter
waarin vrijheid
vrijheid en
en onafhankelijkheid
onafhankelijkheid de
de speel,
speel~
scepter zwaaien, waarin
bal zijn
zijn van
van hen,
hen, die
dieover
overdedeaardsche
aardschegoederen
goederenininde
deruimste
ruimste
bal
mate
beschikken, waarin
waarin het
hetkostbaar
kostbaarrechtsbesef
rechtsbesefeenerzijds
eenerzijdsin
in
mate beschikken,
plompen
overmoed, anderzijds
anderzijds in
doffe moedeloosheid
moedeloosheid dreigt
dreigt
plompen overmoed,
in doffe
ten
onder te
te gaan.
gaan. Gewetenlooze
Gewetenloozedwingelandij
dwingelandij wordt
wordt slechts
slechts
ten onder
in
toom gehouden
gehouden door
door de
devrees
vreesvoor
voorverzet,
verzet,overweldiging
overweldiging
in toom
van
den zwakkeren
zwakkeren door
door den
densterkeren
sterkerenstaat
staatdeinst
deinstslechts
slechts
van den
terug
voor de
dewaarschijnlijkheid
waarschijnlijkheid eener
eener krachtige
krachtige verdediging.
verdediging.
terug voor
Wie niet
niet bereid
bereidisiseigen
eigenbestaan
bestaanenenbestaansvoorwaarden
bestaansvoorwaardendes
des
noods
met hand
hand en
entand
tandteteverdedigen
verdedigenloopt
looptgevaar
gevaareerlang
eerlang
noods met
te
gronde te
te gaan.
gaan. Geldt
Geldtdit
ditzelfs
zelfsvan
vanden
denindividu
individu in
ineen
een
te gronde
gevestigde
rechtsorde, welke
hem de
de wettige
wettigemiddelen
middelentot
toteen
een
gevestigde rechtsorde,
welke hem
1. Mattheus
Mattheus X,
X, vs. 34-35.
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krachtdadig
meer van
van den
denstaat
staatin
in
krachtdadig verzet
verzet verschaft,
verschaft, hoeveel
hoeveel te meer
kent?
internationaal verkeer,
verkeer, dat
datgeen
geenwetgever
wetgevernoch
nochrechter
rechterkent
het internationaal
?
Daar
gaan de
de edelste
edelste goederen
goederenonfeilbaar
onfeilbaarteteloor,
loor,indien
indiengeen
geen
Daar gaan
krachtige arm
arm ze
ze verdedigt,
verdedigt,zoolang
zoolangde
degerechtigheid
gerechtigheid niet
niet onbe,
onbe~
krachtige
perkt heerscht.
oorlog als
als middel
middel van
vanaanval
aanval
perkt
heerscht.Men
Men moge
moge den
den oorlog
verfoeien en
veroordeelen, als
middel van
van verweer
verweer kan hij
hij in
in
verfoeien
en veroordeelen,
als middel
internationaal verkeer
gemist, zoolang
zoolang
het internationaal
verkeer onmogelijk
onmogelijk worden
worden gemist,
afdoende waarborgen
waarborgentegen
tegenonrecht
onrechten
enwillekeur
willekeurgevonden
gevonden
niet afdoende
zijn,
welke een beroep
beroep op
op de
dewapenen
wapenenoverbodig
overbodig maken.
maken. Het
Het
zijn, welke
is maar
maar de
de vraag,
vraag, ofofdeze
dezevoorhanden
voorhandenofofalthans
althanstetevinden
vindenzijn.
zijn.
vraag bevestigend.
bevestigend. Zij
Zijverwijzen
verwijzen
beantwoorden deze vraag
Velen beantwoorden
naar
taak der
derdiplomatie
diplomatieom
omgeschillen
geschillendoor
doorrechtstreeksche
rechtstreeksche
naar de taak
onderhandelingen
den weg
weg tete ruimen,
ruimen, naar
naar de
detusschen,
tusschen~
onderhandelingen uit
uit den
komst van
van derden
derden in
in den
den vorm
vorm van
vangoede
goedediensten
dienstenofofbemicl,
bemid~
komst
deling, naar
naar nog
nog andere
andere min
minofofmeer
meervemuftige
vernuftigeuitvindingen
uitvindingen;;
deling,
bovenal naar
naar de
de arbitrage.
arbitrage. Zij
Zijleeren,
leeren,dat
datdeze
dezevreedzame
vreedzame
bovenal
middelen tot beslechting
beslechting van
van geschillen
geschillenreeds
reedsthans
thanstot
totzekere
zekere
middelen
enbovendien
bovendienvoor
vooreene
eene
hoogte den
den oorlog
oorlog kunnen
kunnen afwenden
afwenden en
ontwikkeling
vatbaar zijn,
zijn, welke
welke ieder
iederoorlogsgevaar
oorlogsgevaarafsnijdt.
afsnijdt.
ontwikkeling vatbaar
Het eerste
eerste isisvolkomen
volkomen waar
waar en
endoor
doorde
deervaring
ervaring bevestigd,
bevestigd,
het laatste
laatste rust daarentegen
daarentegen op dwaling.
dwaling. Wie
Wiemet
metname
nameininde
de
arbitrage een
panacée ziet, bedriegt
bedriegt zich,
zich, zooals
zooals nog
nogonlangs
onlangs
arbitrage
een panacée
door
niemand minder
minder dan
dan den
den beroemden
beroemden vredes,apostel
vredes~apostel A.
door niemand
H. Fried
Fried rondborstig
rondborstigwerd
werderkend
erkend1.1.Omvang
Omvangenenstrekking
strekkingvan
van
dit artikel
artikel gedoogen
gedoogen niet
nietdit
dithier
hierbreedvoerig
breedvoerig te
te betoogen
betoogen 2.
dit
Genoeg, dat
dat de
debeide
beidevredesconferentiën
vredesconferentiënvan
van1899
1899en
en1907
1907de
de
Genoeg,
hooggespannen
verwachtingen hebben teleurgesteld
teleurgesteld en
en ererniet
niet
hooggespannen verwachtingen
in
zijn geslaagd
geslaagd de
deverplichting
verplichting om
omalle
allegeschillen
geschillen aan
aan een
een
in zijn
scheidsgerecht
te
onderwerpen
zonder
voorbehoud
te
doen
scheidsgerecht te onderwerpen zonder voorbehoud te doen
waar zijn
zijn de
de middelen
middelen tot
totvreedzame
vreedzame
aanvaarden. Wel
aanvaarden.
Wel is
is waar
van geschillen
geschillenaanmerkelijk
aanmerkelijkverbeterd
verbeterden
enuitgebreid;
uitgebreid;
oplossing van
wel isismet
metname
namededeaanwending
aanwendingvan
vanarbitrage
arbitrage bevorderd
bevorderd en
en
bespoedigd door
oprichting van
een min
min of
of ni.er
ni~ergeënca,
geënca~
bespoedigd
door de oprichting
van een
dreerd
hardnekkige pogingen tot
tot
dreerd arbitrage~hof;
arbitrage,hof; maar
maar zelfs
zelfs de hardnekkige
samenstelling
van eene
eeneware
warearbitrale
arbitralerechtbank
rechtbank zijn
zijnmislukt
mislukt
samenstelling van
en de
de verplichting
verplichting om
omzich
zichzonder
zonderuitzondering
uitzonderingaan
aanarbitrage
arbitrage
onderwerpen is onvoorwaardelijk
onvoorwaardelijk van
de hand
hand gewezen.
gewezen.
te onderwerpen
van de
«Pacifistische Chronik
1. Zie
Chronik 1912,
1.
Zie A. H.
H. Fried
Fried:: "Pacifistische
1912, p.
p. 3: "Die
«Die Schiedsgerichtsbarkeit
wird die
die Krönung
aber nicht
nicht ihr Fundament."
wird
Kriinung der Weltorganisation sein, aber
Fundament.»
J. de
2. Zie
2.
Zie Mr.
Mr. J.
de Louter: «De toekomst
toekomst van het
het Volkenrecht»
Volkenrecht" in
in De Gids
Gids 1912,
inz. p. 13-15.
No. 2, inz.
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eenen
enander
ander is
is m.
m. natuurlijk,
i. natuurlijk,jajaonvermijdelijk,
onvermijdelijk, zoolang
zoolang
Dit een
de tegenwoordige
tegenwoordige staten
staten hunne
hunneonafhankelijkheid
onafhankelijkheid of
of souve,
souve~
reiniteit behouden en
entegelijkertijd
tegelijkertijd hunne
hunnegeschillen,
geschillen,voor
voorzoo,
zoo~
reiniteit
ver zij
zij tot
tot oorlogen
oorlogen aanleiding
aanleiding geven,
geven,slechts
slechtszelden
zeldenrechtsge,
rechtsge~
ver
schillen
zijn, m.
m. a.
a. w.
dezen of
ofgenen
genenrechtsregel
rechtsregelvallen.
vallen.
schillen zijn,
w. onder dezen
Sommigen
daarom zoover,
zoowel binnen
binnen als
alsbuiten
buitenons
ons
Sommigen gaan
gaan daarom
zoover, zoowel
vaderland,
te ijveren
ijveren voor
vooreene
eeneonderwerping
onderwerping der
der staten
staten
vaderland, om te
aan
hooger gezag
gezagmet
metopoffering
opofferinghunner
hunnersouvereiniteit,
souvereiniteit,jájá
aan een hooger
zelfs voor
voor een
een uitrusting
uitrusting van
vandit
dithooger
hoogergezag
gezagmet
metde
de noodige
noodige
zelfs
dwangmiddelen
uitvoering zijner
zijner beslissingen
beslissingen tegen
weêr~
dwangmiddelen tot uitvoering
tegen weft,
spannige
partijen. De
De kans
kansopopverwezenlijking
verwezenlijkingdezer
dezer denk,
denh
spannige partijen.
is gelukkig
gelukkig gering
gering:: gelukkig
gelukkigomdat
omdathet
hetgeneesmiddel
geneesmiddel
beelden is
erger
zijn dan
dandedekwaal
kwaalenennaar
naarmijne
mijneovertuiging
overtuiging een
een
erger zou zijn
stap
achterwaarts zou
aanduiden op
opde
debaan
baander
der ontwikkeling,
ontwikkeling,
stap achterwaarts
zou aanduiden
welke
leidt tot
tot oplossing
oplossing der
derpersoonlijkeid
persoonlijkeid in
in een
eenalom,
alom~
welke niet leidt
gemeenschap, maar
maar omgekeerd
omgekeerd tot
totsteeds
steedssterker
sterker indi,
indi~
vattende gemeenschap,
vidualiseering van
bijzondere. Eene
Eeneinternationale
internationale rechts,
rechts~
vidualiseering
van het bijzondere.
gemeenschap kan
berusten op
op vrijwillige
vrijwilligeovereenkomst
overeenkomst
gemeenschap
kan alleen berusten
Bovendienrijst
rijstdaarentegen
daarentegeneen
eentweede
tweede
en vrijwillige uitvoering. Bovendien
bezwaar van meer
meer practischen
practischenaard.
aard.Rechtspraak
Rechtspraakzonder
zonderstellig
stellig
bezwaar
recht verdient
naam niet
niet en
en isis alleen
alleenveilig
veiligininde
dehanden
handen
recht
verdient dien
dien naam
eener
hoogere dan
danaardsche
aardschemacht.
macht. De
Desouvereine
souvereinestaten
statenalleen
alleen
eener hoogere
recht~
het internationaal
internationaal recht
recht vaststellen,
vaststellen, uitbreiden
uitbreiden en
en de recht,
kunnen het
spraak
gekozen rechters
rechters opdragen.
opdragen. Voor
Voor
spraak daaromtrent
daaromtrent aan
aan zelf gekozen
zoover
niet geschied
geschied isisofofgeschieden
geschiedenkan,
kan,blijven
blijvenzijzijbaas
baas
zoover dit niet
straf
vanverlies
verlieshunner
hunneronafhankelijkheid,
onafhankelijkheid,
eigenhuis
huisopopstraf
in eigen
van
zooal niet
niet van
van hun
hunbestaan.
bestaan.Dit
Ditbestaan
bestaan nu
nuisiseene
eeneonrnis,
onmis~
zooal
levensvoorwaarde der
dertegenwoordige
tegenwoordigemenschelijke
menschelijkesamen,
samen~
bare levensvoorwaarde
Nietdoor
doorkunstmatige
kunstmatigeinstellingen,
instellingen,indruischend
indruischendtegen
tegen
leving. Niet
de vereischten
vereischten der
der maatschappij,
maatschappij, alleen door
door eene
eenegeleidelijke
geleidelijke
gezonde ontwikkeling
ontwikkelingder
dervoorhanden
voorhandenorganische
organische kiemen
kiemen
en gezonde
krachten kan
kan de
deware
warevooruitgang
vooruitgang worden
worden bevorderd
bevorderd en
en
en krachten
verzekerd. i

IV.
1V.
Welke slotsom
slotsom mag
maguit
uithet
hetvoorafgaande
voorafgaandegetrokken
getrokken wor,
wor~
den?
Deoorlog
oorlogisiseen
eenverschijnsel,
verschijnsel, eene
eeneopenbaring
openbaring van
van de
de
den? De
natuur van den
denmensch
menschenenvan
vandedemaatschappij
maatschappij in
inhunne
hunne voort,
voort~
natuur
schrijdende
ontwikkeling, de
de eeuwige
eeuwigevrede
vrededaarentegen
daarentegen een
een
schrijdende ontwikkeling,
denk~
ideaal, ver
de werkelijkheid
werkelijkheid verheven
verheven en
en slechts
slechts denk,
ideaal,
ver boven de
baar
den eindpaal
eindpaalharer
harervolmaking,
volmaking, waarin
waarinde
demenschheid
menschheid
baar aan den
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vormen ; een
een ideaal
eene
kudde onder
onder éénen herder
zal vormen;
ideaal
herder zal
ééne kudde
onbereikbaar misschien,
maar voortdurend
voortdurend dichter
dichter te
te naderen
naderen
onbereikbaar
misschien, maar
door opvoeding
opvoeding en
en veredeling.
veredeling. Ten
Ten aanzien
aanzien van
van den
den individu
door
geschiedt
dit opvoedingsproces door
wetenschap en
en kunst,
kunst,
door wetenschap
geschiedt dit
duur komt
komt elke
elke
indirect en
en op
moraal en
en godsdienst;
op den
den duur
godsdienst ; indirect
moraal
schrede voorwaarts
voorwaarts ook
ookder
dermaatschappij
maatschappij ten goede.
goede. Ten
Ten aanzien
aanzien
der
geschiedt dit rechtstreeks
der maatschappij
maatschappij geschiedt
rechtstreeks door het
het recht
recht d. i.
de
vorm ofofregel,
regel,waaraan
waaraan ook
ook onwilligen
onwillig en of
of kwaadwilligen
de vorm
onderworpen zijn.
zijn. Moraal
Moraalenengodsdienst
godsdienstmogen
mogenerernaar
naarstreven
streven
meerderheid in eene bepaalde maatschappij te doordringen
de meerderheid
en derhalve
derhalve het
het volkspeil te verhoogen,
verhoogen, zoolang
zoolang zij
er niet in
zij er
geslaagd zijn dit verhoogd
verhoogd peil
peilininden
denvorm
vormvan
vanbindend
bindendrecht
recht
vast te stellen,
stellen, ontbreekt
ontbreekt de
de waarborg
waarborg voor
voor den
den vooruitgang
vast
van de
de maatschappij
maatschappij in
haar geheel.
De wetgeving
wetgeving van
van eIken
van
in haar
geheel. De
elken
staat
weerspiegelt als
het ware
ware het
hetdoor
door de
de maatschappij aldaar
staat weerspiegelt
als het
bereikt zedelijk
zedelijk peil en
enhandhaaft
handhaaft dit
ditbovendien
bovendien tegen
tegen een
een
bereikt
ieder, die daarvan
daarvan zou willen
willen afwijken
afwijken of
ofdaarbeneden
daarbeneden dalen.
dalen.
ieder,
De erkenning
erkenning en
en vaststelling
vaststelling van
van het
hetrecht
rechtgeschiedt
geschiedt
binnen den
den staat door
den bevoegden
bevoegden wetgever,
wetgever, ieder
ieder voor
voor
binnen
door den
zijn aandeel
aandeel en
en binnen
binnen de
degrenzen
grenzen zijner
zijner bevoegdheid
bevoegdheid;; in
zijn
het statenverkeer daarentegen,
geen wetgever kent,
door
daarentegen, dat
dat geen
kent, door
eene van
onderen opgebouwde
opgebouwdeinternationale
internationale rechtsgemeen,
rechtsgemeen~
van onderen
schap, welke in
in gewoonten
gewoontenenenverdragen
verdragenharen
harenwil
wilopenbaart
openbaart
schap,
en hare
hare vormen
vormen stelt.
stelt. Eerstgenoemd recht
heet nationaal
nationaal
en
recht heet
recht en omvat
omvat verschillende
verschillende onderdeelen;
onderdeelen ; het laatstgenoemde
recht
draagt
naam van
van internationaal
internationaal recht
is eveneens
eveneens vat,
vat~
draagt den
den naam
recht en
en is
baar voor
voor verdeeling. De grens
grens tusschen beide
beide is niet
niet altijd
altijd
baar
even
duidelijk. Bezigt men
men echter
echter den
den naam van volkenrecht
even duidelijk.
voor
de rechtsbetrekkingen
onderling onafhankelijke
voor de
rechtsbetrekkingen tusschen onderling
staten, dan beheerscht blijkbaar
blijkbaar het recht
recht
souvereine staten,
of souvereine
der grootere of staten,gemeenschap
staten~gemeenschap dat
der kleinere
kleinere of staats~
dat der
staats,
gemeenschap en
laatste zich
zich voegen
voegen naar
naar het
heteerste.
eerste.
gemeenschap
en moet
moet het laatste
Voor zoover moraal
godsdiensthet
hetzedelijk
zedelijkpeil
peilniet
nietslechts
slechts
moraal en godsdienst
in
een enkelen
enkelen staat,
staat, maar
maar in
in meerdere
niet in
in alle
alle ver~
in een
ineerdere zoo
zoo niet
ver,
dit eerlang
eerlang zijn
invloed openbaren
openbaren in
de
hoogen, zal
zal dit
zijn invloed
in de
internationale
en weérklank vinden in de boven~
internationale verhoudingen en
boven,
genoemde organen
organen van
het volkenrecht:
en vet',
ver~
genoemde
van het
volkenrecht gewoonten en
dragen. Hoe
Hoe meer
meerdit
ditrecht
rechtvoortschrijdt,
voortschrijdt,hoe
hoedieper
dieper het
het wortel
dragen.
schiet, des
schiet,
des te
te meer
meer zullen
zullen de
de oorzaken van
oorlog ver~
van den oorlog
ver,
voornemen post
post vatten
vatten en
en de
dewil
wilzich
zichopenbaren
openbaren
dwijnen, het voornemen
gerezen geschillen, die dan
dan inderdaad
inderdaadmeer
meer en
en meer rechts~
om gerezen
rechts,
III.
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geschillen zullen
zullen worden,
worden,op
opvreedzame
vreedzamewijze
wijzetetebeslechten
beslechten;
geschillen
;
kortom de afschuw
afschuw van
van den
denoorlog
oorlogzegevieren
zegevierenover
overlagere
lagere
kortom
driften
motieven.
driften en motieven.
Daar is geen
geen andere
andere weg
weg tot
toteenen
eenenvrede,
vrede,die
diewaarlijk
waarlijk een
een
Daar
weldaad en
en zegen
;
weldaad
zegen verdient
verdient te
te heeten,
heeten, dan
dan die
dievan
vanhet
hetrecht
recht;
alle
andere zijn
zijn lap,
lap~ofof
kunstmiddelenvan
vanverdacht
verdachtallooi,
allooi,
alle andere
kunstmiddelen
goed ook
ookbedoeld,
bedoeld,hoe
hoevernuftig
vernuftigook
ookbepleit.
bepleit.Erkent
Erkentmen
men
hoe goed
bovendien inin:het
:hetrecht
rechteen
eenproduct
productvan
vanethisch
ethischgehalte,
gehalte,
nu bovendien
dan
ethiekde de
oorspronkelijke,het
hetrecht
rechtde
deafgeleide
afgeleide
dan isis dedeethiek
oorspronkelijke,
bron, waaruit
waaruit de
de vrede
vrede ontspringt.
ontspringt. Naarmate
Naarmate de
de bronwel
bronwel
bron,
vloeiten
enkrachtiger
krachtiger stuwt,
stuwt, zal
zalhet
hetrecht
rechtvollediger
vollediger
overvloediger vloeit
sneller zich
zich openbaren.
openbaren.Ieder,
Ieder,wie
wieenenwaar
waarook,
ook,kan
kandaartoe
daartoe
en sneller
bijdragen. Geen
stem zoo zwak,
zwak, geen
geen daad
daadzoo
zooonbeduidend,
onbeduidend,
bijdragen.
Geen stem
zij kan
kan iets
ietstoevoegen
toevoegenaan
aanhet
het
zedelijkkapitaal
kapitaalder
dermensch,
mensch~
of zij
zedelijk
waarop
heid, waaruit
waaruit de
de vrede
vredegeboren
geborenwordt
wordtenen
waaropook
ookeenmaal
eenmaal
de tempel
tempel van
van den
den eeuwigen
eeuwigen vrede
vrede moet
moet verrijzen.
verrijzen. Daarom
Daarom
de
allen, personen
personenen
envolken,
volken,samenwerken
samenwerkenom
omdit
ditzedelijk
zedelijk
moeten allen,
vruchtbaar te maken voor
voor de
de opvoeding
opvoeding
kapitaal te vergrooten en vruchtbaar
en voltooiing
voltooiingvan
vanhet
hetrecht.
recht.Dan
Danzalzaldedeoorlog
oorlogzijn
zijntaak
taakhebben
hebben
volbracht,
reeds thans
thans slavemij
slavernij en
en lijfeigenschap,
lijfeigenschap, en
en
volbracht, evenals
evenals reeds
stilzwijgend
van het
het wereldtooneel
wereldtooneel verdwijnen
verdwijnen om
om plaats
plaats tete
stilzwijgend van
maken voor een
een duurzamen
duurzamen vrede
een wereld
wereld vol
vol gerech,
gerech~
maken
vrede in
in een
tigheid.
een ideaal
ideaal —
- mits
mits Vrede
Vrede door
door Recht.
Recht.
tigheid. Vrede een
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jOANNES REDDINGIUS.
REDDINGlUS.
JOANNES

I.
Dichter, laat de
de vlammen
vlammen dansen
dansen
Dichter,
uw haard,
haard,
in uw
in 't vuur,
vuur, bouw hoog
hoog de
deschansen,
schansen,
hout in
gespaard.
niets gespaard.
Hout in 't vuur,
vuur, dat
dat al de
de vanen
vanen
waaiend zijn,
zijn,
vuur verteer
verteer uw
uw wanen,
wanen,
dat
dat het vuur
na
veel
pijn.
na veel pijn.
Dat
fel in
in de
deouwe
ouweschouwe
schouwe
Dat het fel
vonken spat,
spat,
eenmaal
zeker bouwen
bouwen
eenmaal zult
zult gij zeker
nieuwe stad.
stad.
Weg wat
wat drukt
drukt en
en wat
wat doet
doet lijden,
lijden,
wat
deert,
wat u deert,
in
het vuur
vuur en
enmoedig
moedigstrijden,
strijden,
in het
onverveerd.
Hout
vrije, roode
roode
vuur, uw vrije,
Hout in 't vuur,
vaan
geplant,
vaan geplant,
dapper
niet gevloden,
gevloden,
dapper staat
staat en
en niet
hand 1
hoog
hoog uw hand!

o
0

20

GEDICHTEN.

11.
Dichter,
een lied
lied voor
voor mij,
mij,
Dichter, zing
zing een
riep
een meisje
meisje en ik
ik zong,
zong,
riep een
vast
maat, mijn
mijn hart
hart was
was jong,
jong,
vast van maat,
levens$Mei
zingenstij.
levensMei isiszingenstij.
Dichter,
neem uw
uwherdersfluit,
herdersfluit,
Dichter, neem
zing
zang voor
voor 't veldgediert,
veldgediert,
zing een zang
zingend
van geluid,
geluid,
zingend leefde
leefde ik van
dat
de lentelucht
lentelucht doorzwiert.
doorzwiert.
dat de
Zing voor
voor kindren,
kindren, groot
groot en
en klein,
klein,
voor
het woud
woud en
en voor
voor het
het vee,
vee,
voor het
schenk
ons brood
brood en
en schenk
schenk ons
ons wijn,
wijn,
schenk ons
zing
en zing
zing de
de zee.
zee.
zing de
de zon en
Doe ons
ons lachen
lachen van
van geluk
geluk
door
lied uit
uitrieten
rieten staal,
staal,
door uw lied
vrij
lijden en van
van druk
druk
vrij van
van lijden
luistren
wij naar
naar uw
uw verhaal.
verhaal.
luistren wij
Bloemen krans
uw hoofd,
hoofd,
krans ik
ik om
om uw
bloemen
golvend blond,
blond,
bloemen blauw
blauw op golvend
voor
vreugd, die
die gij
gij belooft,
belooft,
voor de vreugd,
kus
eens uw
uw rooden
rooden mond.
mond.
kus ik eens

o
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111.
Speelde eens
eens een
een kind in
Speelde
in 't't lentebosch,
veel looverknoppen
veel
looverknoppen sprongen
sprongen los,
en waar
hij ging en
en
waar hij
en waar
waar hij
hij trad
trad
was bladerpraal
was
bladerpraal en
en bloemenschat.
bloemenschat.

En
waar hij
en waar
waar hij
hij ging
ging
En waar
hij toog en
was
om den
den hemelling
hemelling;;
was zonlicht om
roo~rooskens
fijn,
r00%rooskensbloeiden,
bloeiden, blank
blank en fijn,
viooltjes blauw
blauwen
roosmarijn.
en roosmarijn.
In
windzang zongen
zongen boomen
boomen mee,
mee,
In windzang
het was
het
was als
als ruischte
ruischte een
een verre
verre zee,
zee,
verborgen
zijn slag
slag
verborgen vogel
vogel sloeg zijn
ontwaken van
van den
den dag.
dag.
bij 't vol ontwaken
Een
ander zong
zong een
een tegenzang,
tegenzang,
Een ander
een
lied
van
blijheid
en verlang,
verlang,
een
van blijheid en
veelvogelstemmig werd
woud,
veelvogelstemmig
werd het woud,
dat was
was vol licht,
licht, dat
dat was
was vol
vol goud.
goud.
dat
in 't lentebosch,
lentebosch,
Speelde eens
een kind in
Speelde
eens een
looverknoppen sprongen
sprongen los
los—
veel looverknoppen
hij lachte
lachte met zijn
zijn milden
mild en mond,
mond,
daar hij
hij Godsliefdetaal
Godsliefdetaalverstond.
verstond.
daar

o
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IV.
IV.
Blanke feeënhanden
Blanke
vullen
een beker
beker met
met dauw,
dauw,
vullen een
nevels over
over de landen,
nevels
landen,
de
verjaagt de kou.
kou.
de zon verjaagt

Nu glinstren
glinstren duizend
duizend droppen,
droppen,
de
zweven weg.
weg.
de nevels zweven
Tikken
en kloppen,
kloppen,
Tikken hoor
hoor ik en
wat
dat wezen,
wezen, zeg?
zeg?
wat zou
zou dat
Lichter moet
moet ik treden,
Lichter
treden,
zingend moet
moet ik
zingend
ik gaan
gaan —
zangen zijn gebeden,
zangen
gebeden,
kunt
gij dat
dat verstaan?
verstaan?
kunt gij

duizend werven
werven
Geluiden, duizend
zacht mij,
mij, zacht,
zacht,
wekken zacht
voorbij mijn
mijn zwerven,
zwerven,
is voorbij
voorbij mijn
mijn nacht?
nacht?
is voorbij
feeënhanden
Blanke feeënhanden
heffen
heffen den kelk
kelk van
van kristal,
kristal,
muziek waait
waait over
over de
de landen,
landen,
muziek
luister naar
naar den
den schal.
schal.
ik luister

o
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v.
V.
In 't heidekruid, in 't heidekruid,
daar
witte draden,
draden,
daar zweven witte
daar weven
feeën in
in de
deavondstond
avondstond
daar
weven de feeën
hun zilveren
zilveren gewaden.
gewaden.
In 't heidekruid, in 't heidekruid,
nog door
door geen voet betreden,
betreden,
zij in 't herfstgetij
daar
daar zingen
zingen zij
hun zilveren
zilveren gebeden.
gebeden.
In 't heidekruid,
heidekruid, in 't heidekruid,
ontstaken zij
lampen,
zij hun lampen,
die
doen een
een vreemden
vreemden tooverschijn
die doen
lichten
de dampen.
dampen.
lichten door de
In 't heidekruid, in 't heidekruid,
is wonder
wonder van
van werken
werken en
en zingen,
zingen,
nu
luistert het
het bosch naar 't schoon verhaal
verhaal
nu luistert
der blanke hemellingen.
hemellingen.
In 't heidekruid, in 't heidekruid,
daar
een kleed
kleed geweven
geweven
daar wordt
wordt een
voor 't menschenkind, dat
zingend vindt
vindt
dat zingend
't mysterie
leven.
mysterie van
van het leven.
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VI.
Zal
de
Zal ik
ik in de
linde
vinden
geluw~goud
geluwogoud

doorblonken groen,
doorblonken

Nu de
de vlagen
vlagen
niet meer
jagen
Jagen
in een
een wildowanhopig
wi1d~wanhopig woên
woên?
?

Zal
ik nieuwe
nieuwe
Zal ik
zangen
vangen,
als
luister naar
naar het
het lied,
lied,
als ik luister
Van de
de blaren,
blaren,
die daar
daar
varen,
waar
windeke door vliet?
vliet?
waar het
het windeke
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VII.
avondstond bij
bij zongedaal
zongedaal
In avondstond
zingen van
van een
eennachtegaal,
nachtegaal,
het zingen
verborgen in het
het loover,
loover,
verborgen
hij zong mijn
mijn oude
oude weemoed
weemoed stom,
stom,
hij
luisterde in het
het heiligdom,
heiligdom,
ik luisterde
gevangen door zijn
zijn toover.
toover.
gevangen
lucht was
was rood,
rood, de
de lucht
lucht was
was goud,
goud,
De lucht
de stammen
stammen blonken
het woud,
woud,
de
blonken in het
goudlicht
scheen
in
mijn
oogen
goudlicht scheen mijn oogen
ik heb
heb aan
aan rozen
rozen toen
toen gedacht,
gedacht,
rood
de zon,
zon, die
diegeuren
geurenzacht,
zacht,
rood als de
in 't diepst
van 't hart
hart bewogen.
diepst van
In avondstond
avondstond bij
bij zongedaal
zongedaal
verklonk
ging de
de praal
praal
verklonk het
het lied
lied en ging
van
de avondhemel
avondhemel vluchten,
vluchten,
van de
maar
mijn droomen
droomen leefde
leefde lang
lang
maar in
in mijn
geluk
van
luide
liederzang
geluk van luide liederzang
en
glans van
van roode
roode luchten.
luchten.
en glans
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VIII.
Die koele,
koele, klare
klarewatertjes,
watertjes,
die
beekjes in dat
dat woud,
woud,
die beekjes
die zingen
zingen maar
maar den ganschen
ganschen dag,
dag,
die zingen
zingen menigvoud.
menigvoud.
Dat ruischt
ruischt alhier,
alhier, aldaar
aldaar het suist
suist
melodisch ondereen,
ondereen,
murmelt~zingt en schalt,
schalt,
dat klatert,
klatert, murmeltozingt
en
zwijgen doet er
er geen.
geen.
en zwijgen
Dat klettert
klettert op de
de steenen,
steenen, die
die
ten
wege zijn
zijn verspreid,
verspreid,
ten wege
wanneer
naar laag het
het valt
valt
wanneer van
van hoog naar
den
berg af,
af, blank
blank en
en blijd.
blijd.
den berg
Dat schuurt
schuurt langs
langs groenen
groenen boord,
boord, alwaar
alwaar
de dotterbloemen
dotterbloemen staan,
staan,
de golfjes
golfjes van
van dat
dat water
water klaar,
klaar,
die wachten
wachten niet,
niet, maar
maar gaan.
gaan.
murmelt maar
maar met zacht
zacht geklok,
geklok,
Dat murmelt
dat
borrelt en dat
dat bront,
bront,
dat borrelt
dat doet zijn best in bezig zijn,
dat
schaûw-donker
bezond.
schafiwodonker of
of bezond.
In 't overheerlijk
overheerlijk zomerwoud
glijdt
stroompje voort,
voort,
glijdt menig stroompje
dat
weet te zingen
zingen en
en dat
dat zegt
zegt
dat weet
op
eigen wijs
wijs zijn
zijn woord.
woord.
op eigen
Ik
wilde, dat
dat ik
ik fluiten
fluiten kon
kon
Ik wilde,
op eenen
eenen rieten
rieten staal
staal
al die
die wilde
wildewatertjes
watertjes
van
van al
het dichterlijk
dichterlijk verhaal.
verhaal.
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VIII.
V I I I.
het nieuws
ERWIJL het
nieuws over
over heel
heel het
hetdorp
dorpdederonde
rondedeed
deeden
en
TTRWIJL
T
de
wijven van
van 't gebuurte
de weer
weer waren
waren en
en
de wijven
gebuurte vooral,
vooral, in
in de

met versteld ernstige gebaren en de geheimzinnigheid
op 't gelaat,
geheimzinnigheid op
ze hooren
hooren zeggen
zeggenhadden
haddenen
enelk
elker
er't
geen ze
vermondden 't geen
't zijne
bijvoegde om
gebeurtenis belangrijker
belangrijker tetemaken,
terwijl
bijvoegde
om de gebeurtenis
maken,- terwijl
over
heel de
deplaats
plaatshet
hetverloop
verloopenendedeuitslag
uitslagmet
metangstige
angstige
over heel
spanning
afgewacht, uitgelegd,
uitgelegd, besproken
besproken en
enbeoordeeld
beoordeeld
spanning werd afgewacht,
en alle
alle belang
belangalaldien
dienkant
kantuitging
uitgingen
enalle
allebezigheid
bezigheidbeheerschte,
beheerschte,
het dorp
dorp onder
ondereen
eendrukkende
drukkendelucht,
lucht,den
denadem
ademscheen
scheen
zoodat het
in te
te houden,
houden,—- was
waserer
niemand
maar't'tminste
minstevermoeden
vermoeden
niemand
diedie
maar
had van 't't geen
geen er
er in
in 't Gangske voorviel.
had
Dat
er een
een van
van de
debewoners
bewoners ziek
ziek lag
,lag en
en gewond,
gewond, wist
wisterer
Dat er
aleens
geen enkele
enkele plaatsenaar
plaatsenaar ;; dat
dat de
degendarmen
gendarmen er
er mede
mede
aleens geen
gemoeid waren
er eene
eene misdaad
misdaad in
in 't'tspel
spel was,
was, wekte
wekte
gemoeid
waren en
en er
niemands
spreken niet
niet weerd,
weerd, om,
om~
niemands verwondering
verwondering -— dat
dat was 't't spreken
dat het
het meer
meervoorviel
voorvielenen
geen
treffelijkeparochiaan
parochiaan
dat
er er
geen
eeneen
treffelijke
geenererdaar
daarachterin
achterin het
het
zich iets
iets wilde
wildeaantrekken
aantrekken van
van't 't
zich
geen
armkwartier
gebeurde.
armkwartier gebeurde.
't Was maar
maar best
best als
als dat
datonzuiver
onzuiver volkje
volkje er
er woekerde
woekerde op
op
zijn
eigen en
en best
best ook
ookdat
datalalhet
hetnieuws
nieuwsginder
ginderbinnen
binnenbleef.
bleef.
zijn eigen
er alaleen
eennieuwsgierigaard
nieuwsgierigaarddie
dienavroeg
navroegwat
watdedegendarmen
gendarmen
Was er
daar
weer te
te verrichten
verrichten hadden,
hadden, dan
dan antwoordde
antwoordde er
er een
een die
die
daar weer
't
den veldwachter
veldwachter wist
wist:: dat
dat ze
zeonder
onderwildstroopers
wildstroopers ge,
ge~
't van
van den
vochten
hadden en dat
dat ereréén
ééngewond
gewondwas
wasblijven
blijvenliggen.
liggen.
vochten hadden
eene van
van die
die droevige
droevigevoorvallen
voorvallen onder
onderslecht
slechtvolk
'Volk I ...
Weer eene
...
de nieuwsgierigheid
nieuwsgierigheid voldaan,
voldaan, en
enmen
menzweeg
zweeg
Daarmede was
was de
dokter die
dieerermeesterde,
meesterde,wist
wistererzelf
zelfniet
nietveel
veelmeer
meer
erover. De dokter
erover.
Datvolk
volkwas
wasweiger
weigeren
eneenhandig
eenhandig;; ze
zewilden
wilden
te vertellen.
vertellen. Dat
over te
niet dat
dat er
erzich
zichiemand
iemandmet
methunne
hunnezaken
zakenbemoeide
bemoeide en
en de
de
niet
plaatsenaars drongen
waarachtig niet
opaan
aan—
- ze
ze ver,
ver~
plaatsenaars
drongen er
er waarachtig
niet veel op
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meden het
hetgespuis
gespuisalalwaar
waarzij
zijkosten
kostenom
omererniet
nietin
inmoeilijkheden
moeilijkheden
mede te komen
komen;; want
want alwie
alwie er
er uitstaans
uitstaans mee
mee had,
had, kreeg
kreeg heel
heel
mede
de
bende op
op den
den hals
hals en
enhet
hetduurde
duurdejaren
jaren lang.
lang...
de bende
..
Maar van
hunnen kant
kant bleven
bleven de
de bewoners
bewoners van
van 't Gangske
Maar
van hunnen
heelemaal vreemd
aan 't geen
er met
met de
dedeftige
deftigebevolking
bevolkingder
der
vreemd aan
geen er
gemeente gebeurde.
gebeurde. Van alal 't'tgeen
geenerergepraat
gepraatwerd,
werd,wisten
wistenzij
zij
gemeente
niets; ; voor
voor alles
alleswat
watdedeplaatsenaars
plaatsenaars belangde
belangdeen
enontroerde,
ontroerde,
niets
waren
vatbaar en
en ze
ze vroegen
vroegen ook
ookniets
nietsbeter
beterdan
danmet
met
waren zij
zij niet vatbaar
hunnauwe
nauweomhein
omheinenenondereen
ondereen
rust gelaten
gelaten te
te worden
worden ininhun
rust
hun
schunnig leven
leven te
te leiden
leiden gelijk
gelijk zeze't 'tgoedvonden.
goedvonden. Zij
Zij
hun schunnig
stonden
op een
eenlageren
lageren trap
trap van
vanbeschaving,
beschaving, hadden
haddenandere
andere
stonden op
behoeften,
een ander
ander inzicht
inzicht over
overleven
levenenenzedelijkheid
zedelijkheid en
en
behoeften, een
waren
geheel onbekend
onbekend met
met 't'tgeen
geen dedeplaatsenaars
plaatsenaars in
inhet
het
waren geheel
uitzicht van deftigheid
deftigheid en
enbraafheid
braafheidonder
ondermalkaar
malkaar gebonden
gebonden
uitzicht
en hun
hunals
alseen
eendwang
dwangwerd
werdopgelegd.
opgelegd. Zij
Zijechter,
echter, toonden
toonden
hield en
zich gelijk
gelijk ze
ze waren
warenen
endeden
dedenit'tgeen
geenzezelustten
lusttenzonder
zonder dat
dat
zich
ze
er iets
ietsbij
bijtetewinnen
winnenofofteteverliezen
verliezenhadden.
hadden. De
Dekwade
kwade
ze er
verachting en
en de
deeerloosheid
eerloosheidwaaronder
waaronder zij
zijbejegend
bejegendwerden,
werden,
verachting
liet hen
hen onverschillig.
onverschillig. Zij
Zij wisten
wisten dat
dat ze
ze zwart
zwart op
op wit,
wit,anders
anders
liet
waren van
van geaardheid
geaardheid en
en gesteitenis,
gesteltenis, maar
maar wat
wat er
er beter
beter of
of
waren
slechter
daar dachten
dachten zij
zij niet
niet over
overna
na—- zijzijbenijdden
benijddeninin
slechter was,
was, daar
niets hunne
hunnetreffelijke
treffelijke geburen
geburen omdat
omdatzij
zij volkomen
volkomenvan
vanelkander
elkander
betrek en
en met
met den
den
afgescheiden leefden,
afgescheiden
leefden, zonder
zonder 't minste
minste betrek
weerzin en de
de hooghartige
hooghartigeverachting
verachtingvan
vande
deeene
eenesoort
soorttegen,
tegen~
weerzin
over
de andere.
andere.
over de
Van 's anderen
reeds, na
na het
het ongeval
ongevalmet
metBusschere,
Busschere,
anderen daags
daags reeds,
was
alles
weer
in
den
ouden
plooi
en
kalm
onder
de
bewoners
was alles weer in den ouden plooi en kalm onder de bewoners
van 't Gangske.
N u en
en dan
daneen
eenkwam
kwamnog
nogwel
weleens
eens
kijken,maar
maarSissen
Sissenlag
lag
Nu
kijken,
gerust, omzeggens
omzeggensgezond
gezondopopzijn
zijnbed
bedenenzij
zijvertrokken
vertrokkenweer.
weer.
er gerust,
-— Binnen
acht dagen
dagen is
is hij
hij weer
weertetebeene,
beene,verklaarde
verklaarde Tilde
Tilde
Binnen acht
Zutters.
-— Zulk een
boom van
van een
eenvent,
vent, wat
watweet
weetdat
datvan
van een
een
een boom
kogelken in den
den buik
buik!I spotte
spotte Treze
T rezeCartry.
Cartry.
kogelken
En Satie,
Satie, de
de groote
grootelevenhouder,
levenhouder, stond
stondteteroepen
roepentetemidden
midden
En
't Gangske voor
al die
die 't hoor
en wilde, juist
juisttoen
toen de
degendarmen
gendarmen
hooren
voor al
waren::
vertrokken waren
zullen 't'tdie
die fluiters
fluiters ne
ne keer
keer leeren
leeren op
opmenschen
menschen te
te
-— We zullen
ophazen
hazen1I Wacht
Wachtmaar
maar tot
totSissen
Sissenweer
weer
schieten
plaats van
van op
schieten in plaats
ze mogen
mogen zien
zien waar
waar ze
ze ons
onstegen
tegenkomen
komen!
de
man is, —
- ze
de man
I
Rika zelve was ook al
al getroost
getroost en
en verwachtte een goeden
goeden uitval.
uitval.

DORPSLUCHT.

29

de gelagkamer
gelagkamer ging
ginghet
heterer
weeral
druistignaartoe
naartoeenenSara
Sara
In de
weeral
druistig
bediende de klanten
klanten alsof
alsof er
er in
in de
de Halve
HalveMaan
Maan nooit
nooiteenig
eenig
bediende
gevaar verkeerd
verkeerd had.
had.
gevaar
Bij
zijn tweede
tweede bezoek
bezoek vond
vond de
de dokter
dokter den
den zieke
zieke in
in vol,
vol.
Bij zijn
doenden
toestand. Hij
Hij onderzocht
onderzocht zijn
zijn koorts
koorts en
entrok
trokwel
weleen
een
doenden toestand.
beetje bedenkelijk
bedenkelijk de wenkbrauwen
wenkbrauwen op, maar
maar achtte
achtte het
het toch
toch
beetje
niet noodig
noodig ofofgeraadzaam
geraadzaam het
het verband
verband af
af te
te nemen
nemen en
en de
de
niet
wonde te
te onderzoeken.
onderzoeken.
-— Wat er
er daar
daar binnen
binnen gebeurt
gebeurt en
en hoe
hoe 't met
nieren en
en
met de nieren
de darmen
darmen gesteld
kunnen we
we niet
niet zeggen,
zeggen, dat
dat moet
moet zijn
zijn
de
gesteld is,
is, kunnen
dat't
nietverergert
verergert
eigen lappen
lappen;; —
- we zullen
zullenmaar
maaroppassen
oppassendat
't niet
daarom, man,
man, gelijk
gelijk ik
ik gezegd
gezegd heb,
heb, newaar
newaar:: niets,
niets, volstrekt
volstrekt
en daarom,
niets eten
eten en niets
niets drinken
drinken ...
ofge
gebrengt
brengterer't'tkwaad
kwaad in.
in.
niets
. .. of
niets gezegd
gezegd had
had en
enminachtend
minachtend van
van de
de
die nog niets
Busschere die
werke weg had
had gekeken,
gekeken, draaide
draaide nu
nu vereend
vereend de
deoogen
oogennaar
naar
werke
den
dokter, als
als wilde
wildehij
hijzeggen
zeggen:: meent
meent ge
ge met
met een
een zot
zottete
den dokter,
doen
hebben?
doen te hebben?
-— Als er
er iets
ietsmoest
moest bijslaan,
bij slaan, zend
zend me
me dan
dan halen,
halen, had
had de
de
dokter
in't'tvertrekken.
vertrekken.
dokter gezegd in
Hij
was nog
nogmaar
maar pas
pas thuis
thuis uit,
uit, als
als Sissen
Sissen begon
begon tete
Hij was
tempeesten:
tempeesten :
-— Ha, die
die nonde
nondeverdomme,
verdomme,wat
watI1niet
nieteten
etenenenniet
nietdrinken
drinken
en
hier creveeren
creveeren van
van den
dendorst,
dorst,dokter
doktervan
vanmijn
mijnbotten!
botten 1
en hier
Rika,
die vent
ventaan
aanrnijn
mijnkadaver
kadaverniet
nietmeer
meerkomen;
komen;als
alsgij
gij
Rika, laat die
hem niet
niet buiten
buiten smijt
smijt zal
zal ik
ik er
er mij
mij mede
mede bemoeien!
bemoeien 1Wadde,
Wadde,
hem
drinken? 1Rika
Rikageef
geefmeme
nog
pinte
bier—- mijn
mijndermen
dermen
niet drinken?!
nog
eeneen
pinte
bier
liggen
vier en
en 'k en zou
zou ze
zeniet
nietmogen
mogenblusschen
blusschenzeker
zeker11
liggen in 't't vier
't
kan ik
ik wel
wel laten,
laten, maar
maar drinken,
drinken, wie
wie heeft
heeftererclAt
dàt ooit
ooit
't Eten
Eten kan
gehoord? Dat
en ben
ben ikikbij
bijalle
alleduivels
duivels uit
uit de
dehelle,
helle, niet
niet
gehoord?
Dat en
gewend en
en moet
moethet
hetmijn
mijn
leven
kosten,clAt
dàthet
hetgoddome
goddome11
gewend
leven
kosten,
maar
er die
die stomme
stomme dokter
dokter van
vanom
omeen
eenmens.ch
menschdie
die
maar wat
wat kent
kent er
zijn
vol drank
drank heeft,
heeft, tetedoen
doenvergaan
vergaanvan
vandorst,
dorst,enenwaar
waar
zijn huis vol
't riekt
Eens dat
dat 't door
mijn keel is,
is, kan
kan
riekt naar
naar bier
bier dan
dan nog
nog!1 Eens
door mijn
't loopen
loopen waar 't wil al
al ware
ware 't naar
naar de verdoemenis
verdoemenis 1I Geef
hier 1of
ofmeenen
meenenzezedaarméde
daarmédeSissen
SissenBusschere
Busscheredood
doodtetekrijgen
krijgen11
hierl
zijn er
er wel
wel meél
meê 1
Ze zijn
Zoo
raasde hij
hij door
door en
enom
omhem
hemtetestillen
stillengaven
gaven zij
zij hem
hem
Zoo raasde
daarenboven
een
pinte bier.
bier. Niemand
Niemandzag
zagerereenig
eenigkwaad
kwaad
een pinte
inin;
; daarenboven
als Sissen
Sissen het
het wilde,
wilde, moest
moesthet
hetgeschieden
geschieden spijts
spijts Ales
alles of
ofhij
hij
als
bedtetekomen
komenenenzelf
zelftetehalen
halen't 'tgeen
geenhem
hem
dreigde
uit zijn
zijn bed
dreigde uit
lustte.
Sara bracht
bracht er
er hem
hem een
een tweede
tweede en
endaarna
daarna eene
eene derde,
derde,
lustte. Sara
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maar dat
dat was
was te
te veel,
veel, —- het
hetsmaakte
smaakte hem
hem niet
niet meer
meer en
en met
met
maar
staan.
spijtigen vloek
vloek moest
moest Sissen
Sissen 't laten staan.
een spijtigen
- Dat isisdedeeerste
eerstekeer
keervan
vanmijn
mijn leven,
leven, gromde
gromdehij.
hij. 't Is
—
lucht dat
datikikmoete
moetehebben,
hebben,zeizei
Poortere,die
dienog
nogvan
van
de lucht
hijhijtottotPoortere,
Busschers bed niet
niet wegging
wegging;
omdatikikhier
hierin
in dat
dat dompig,
dompig,
Busschers
; 't't is omdat
kot en
en dat
dat vort bedde
bedde ligge.
ligge. 'k Wil
Wilopstaan,
opstaan, 'k moete
moete
verdossemd kot
buiten! o,
0, da'k
da'k een half
half uur
uur in
inde
debosschen
bosschenware!
ware 1da'k
da'kmaar
maar
buiten!
boom gerook,
gerook, 'k'kzou
zou genezen
genezen zijn
zijn J
een boom
Poortere overreedde
overreedde hem en
en paaide
paaidehem
hemmet
metbeloften.
beloften. Tilde
Tilde
Poortere
Zutters maande
datvermoeit
vermoeit
Zutters
maandehem
hemom
omalzoo
alzooniet
niettetekouten
kouten- dat
veel. Maar
Maar hij
hij joeg
joeghaar
haar de
dekamer
kamer uit.
uit.
te veel.
- Gij leelijke
leelijke tooveresse
tooveresse!1 riep
riep hij.
hij.
—
Naar Poortere
Poortere alleen
alleen wilde
wildehij
hijnog
nogluisteren;
luisteren;van
vanhem
hemalleen
alleen
wilde hij
hij raad
raad en redens aanhooren. Telkens
Telkens hij
hij uitgeraasd
uitgeraasd was
was en
en
wilde
zijn ongeduld
ongeduldmet
metvloeken
vloekenen
entempeesten
tempeestenhad
haduitgewoed,
uitgewoed,viel
vielhij
hij
weer stil
stil;; lag een
een heelen
heelen tijd
tijd fe
te staren
staren op
op 't zelfde punt boven
weer
en scheen
scheenmet
metaandacht
aandachtiets
ietsheel
heelininde
deverte
verteop
optetemerken.
merken.
't bed en
overliep zijn
zijn lijf
lijf soms
soms een
een rilling
rillingdie
dieheel
heelden
denbeddebak
beddebak
Dan overliep
deed kraken
kraken en hij
hij bleef
bleefdan
danrustig
rustighalf
halfininslaap
slaapgedommeld.
gedommeld.
deed
Over 't't voorval
voorval zelf
zelfenendedegebeurtenis
gebeurtenishad
hadhij
hijaan
aanniemand
niemand
Over
Met een
eenvloek
vloekeneneen
eenkrakenden
krakend enduw
duw
een half
half woord
woord gerept.
gerept. Met
een
van de
de vuist
vuist had
hadhij
hijPoortere
Poorterebezworen
bezworentetezwijgen
zwijgenen
entelkens
telkens
van
hij wakker
wakker ..schoot
stom gebaar
gebaar om er
er
hij
.schoot herhaalde
herhaalde hij
liij hetzelfde
hetzelfde stom
Poortere
aan te
te herinneren:
herinneren: dat
dat 't't onder
onder hen
hen blijven
blijven
Poortere opnieuw
opnieuw aan
gebeurde ver
ver~
moest.
Hij zelf
zelf had
had de
de fabel
fabeluitgevonden
uitgevonden en
en't'tgebeurde
moest. Hij
teld
met al
al de
de abouten:
abouten: hoe
hoe hij
hij aan
aan den
denrand
rand van
van het
hetbosch
bosch
teld met
geschoten
door stroopers
stroop ers die
diemeenden
meendendat
datzij
zijeen
een bosch
bosch~
geschoten werd door
wachter
kerels in
in 't Gangske
wachter voorhanden
voorhanden hadden.
hadden. Geen
Geen twee kerels
die wisten
wisten alleens
alleens dat
datPoortere
Poortereerbij
erbij tegenwoordig
tegenwoordigwas
wastoen
toen't't
gebeurde en
en de
degendarmen
gendarmenhadden
haddener
erbij
bij 't onderzoek heelemaal
niets
uit gekregen.
gekregen.
niets uit
hun niet
niet
-— Die kunnen
kunnen voor
de klooten
klooten loopen,
loopen, het
het gaat
gaat hun
voor de
aan
- dat zijn
zijn 6nze
ónze zaken
zakenI1had
had Sissen
Sissengezegd.
gezegd.En
Endedemannen
mannen
aan —
ze
van
de wet
wet waren
waren erergauw
gauwvandoor
vandoorgetrokken
getrokken omdat
omdat ze
van de
ondervonden
zaak niet zuiver
zuiver was
was en
en ze
zevreesden
vreesden dat
dat
ondervonden dat
dat de
de zaak
er
ambtenaar misschien
misschien den
den onvoorzichtigen
onvoorzichtigen slag
slaggegeven
gegeven
er een ambtenaar
zulk geval
geval was
waseen
eenonderzoek
onderzoekzooveel
zooveelals
alsnutteloos
nutteloos—
had.
had. In zulk
zij gaan
gaanonderhooren
onderhoorenofofwie
wiewas
wasererininbetrokken
betrokken?
wat moesten
?
wat
moesten zij
en
wat voordeel
voordeel als
als ze
zeergens
ergens moesten
moestenuitkomen
uitkomen waar
waar er
ereen
een
en wat
hunner
makkers misschien
misschien een
eenslecht
slechtfiguur
figuurzou
zoumaken?
maken?
hunner eigen makkers
Sissen
hun gezegd,
gezegd, ten
tenandere
andere::
Sissen had
had het hun
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moet de
de daders
daders niet
nietzoeken,
zoeken,'t'tzijn
zijn van
vanuwe
uwemannen
mannen
— Ge moet
die
't me
gelapt hebben.
dat ik
ik in
inuwen
uwenweg
weg
die 't
me gelapt
hebben. 'k
'kWist
Wist het
het wel dat
beloofdwas
wasen
entetegoed
goedmocht
mochthoudeni
houden!
liep en
en dat
datikikhet
hetalallang
lang beloofd
Doe
dejongens
jongensnunu
maargeen
geenongemak
ongemakaan
aan;
binnenacht
achtdagen
dagen
Doe de
maar
; binnen
ben ik
ik genezen
genezen en
endan
dangelast
gelastikikme
mezelf
zelfmet
metdedebelooning.
belooning.
ben
In zijn
zijn onbewusten
onbewusten drang
drang en
envolgens
volgenszijn
zijneigen
eigeninzicht,
inzicht, had
had
veld van
van eer,
eer, als
alsstrooper
strooper
Busschere er
niets tegen
om op
op 't't veld
Busschere
er niets
tegen om
vallen, man
maarheel
heelzijn
zijninnerlijk
innerlijkgevoel
gevoelkwam
kwamertegen
ertegenop
opom
om
te vallen,
als een
een geschoten
geschotendief,
dief,zelfs
zelfsvoor
voor
zijnmakkers,
makkers,bekend
bekendtetestaan.
staan.
als
zijn
Daarom dacht
dacht hij
hij niet
niet eens
eens aan
aan zijn
zijnhaat
haatofofaan
aanwraak
wraaktegen,
tegen..
Daarom
over den
den rentenier.
rentenier. Hij
nam het op
op als
als een
een ongeluk,
ongeluk, als
als een
een
over
Hij nam
stommigheid
als een
een schijtjongen
schijtjongen had
had laten
laten
stommigheidwaar
waarhij
hij zich
zich als
Hij was
wasteterazende
razendekwaad
kwaadenenhij
hijverwenschte
verwenschte 't noodlot
vangen. Hij
en gooide
gooide 't't met
met alle
alle kracht
kracht als
als een
eenschande
schande van
vanzich
zich af.
af.
en
't
hij ervoor
ervoor in
in de
deplaats
plaats geschoven
geschoven had
had en
enaan
aan de
de
't Geen
Geen hij
- trachfte
trachtte hij
hij
makkers
vertelde —
- de gebeurtenis
gebeurtenis in
in 't bosch —
makkers vertelde
met
zulk geweld
geweld in
inde
dehersenen
hersenen te
te dwingen
dwingen dat
dat hij
hij het
het zelf
zelf
met zulk
als de
de waarheid
waarheid beschouwde
beschouwdeenendedeleugen
leugenals
alsdedewerkelijkheid
werkelijkheid
als
hem geworden
geworden was.
was. Tegen
Tegen Poortere,
Poortere, zelfs
zelfs als
als hij
hij hem
hem heel
heel
in hem
alleen
zijn bed had,
had, koutte
koutte hij
hij over
over 't'tgeval
geval en
en haalde
haalde de
de
alleen bij
bij zijn
't
vertelsel,
alsof
ze
't
voor
zichzelf
bijzonderheden
aan
van
zichzelf
bijzonderheden aan van 't vertelsel, alsof ze
getweeën als
als de
de welgekende
welgekendewaarheid
waarheidaanveerdden.
aanveerdden.
getweeën
Daar tusschen
tusschen in doolde
doolde dan
danvertelsel
vertelselenenwerkelijkheid
werkelijkheid
Daar
dooreen en Poortere
Poortere zag
zagdat
datSissen
Sissendat
datalles
alleslag
lagteteoverdenken
overdenken
dooreen
zonder het met
met een
een woord
woordtetebenaderen.
benaderen.Maar
Maaralle
alletwee
tweezaten
zaten
zonder
ze met
met den
denkrakenden
krakenden wrok
wrok het
hetgemoed
gemoed vol
vol om
om't'tgeeti
geert ze
ze
ze
door hun
hun eigen
eigen stommigheid
stommigheid op
op den
den hals
halshadden
haddengehaald
gehaald —
door
om 't geen nu
nu onwederoepelijk
onwederoepelijk gebeurd
gebeurdwas
waszonder
zonder dat
dat 't't nog
nog
herdaan worden.
worden. Sissen
Sissen lag
lag Koomaert
Koornaertteteverwenschen
verwenschen tot
tot
kon herdaan
in 't diepste
diepste der
der hel
helen
entezelfder
tezelfdertijde
tijdeschoof
schoofhij
hijalle
allerecht,
recht..
streeksche
van kant
kant en
en wilde
wildezijne
zijneeere
eerekavelen
kavelen
streeksche wraakgevoel
wraakgevoel van
met
er niet aan
aan te
te gelooven,
gelooven, met
met er
er 't andere voor in de plaats
met er
te schuiven.
schuiven. Dat
Dat Poortere
Poortere zich
zich met
met de
dewraak
wraakgelasten
gelasten zou
zouen
en
dat zij
zij later
later wel
welaan
aandedeafrekening
afrekeningzouden
zoudendenken,
denken,stond
stondvast
vast;
dat
;
daar
moest niet
nietover
overgepraat
gepraatworden.
worden.Busschere
Busscherestelde
steldezich
zich
daar moest
niets minder
minder voor
voor dan
dan den
denrentenier
rentenier uit
uitzijn
zijnhuis
huistetegaan
gaan
niets
halen
en hem
hem hier
hier in
in de
deschouw
schouwtetedrogen
drogentetehangen
hangenen
endan
dan
halen en
met al
al de
demakkers
makkers tetegaan
gaanboeren
boereninindat
datheerenhuis
heerenhuis en
enerer
met
vieren van
van Sissens
Sissens oudsten
oudstenzoon
zoonmet
metdat
datsuiker,
suiker..
't huwelijk
huwelijk te
te vieren
beetje van die
die juffrouw
juffrouw.. .... de
deoude
oudetante
tantezouden
zoudenzezeuitleveren
uitleveren
beetje
Turk I ....
aan
grooten Turk!
aan den grooten
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Sissen
kon zich
zich niet
niet inhouden
inhouden en
en de
deverbeelding
verbeelding van
van zulk
zulk
Sissen kon
een
kerremis en
hij in
in zijn
zijn visioen
visioen gebeuren
gebeuren zag,
zag, deed
deed
een kerremis
en 't geen
geen hij
hem in
in luiden
luidenlach
lachschieten
schieten;; maar
maar hij
hij vond
vond het
het niet
niet gepast
gepast
hem
er een
een woord
woord over
over los te
te laten.
laten. Als
Alshijhijgevraagd
gevraagdwerd
werdnaar
naar
er
de reden
reden van
van zijn
zijnleute,
leute,antwoordde
antwoorddehij
hijniet
nieten
enPoortere
Poorterebegon
begon
ongerust te worden
worden en
en vreesde
vreesde dat
dat ererSissen
Sisseniets
ietshaperde
haperde inin
ongerust
de hersenen.
hersenen.
N a een
eentijd
tijdzwijgens,
zwijgens,nadat
nadatzezevan
vanweerkanten
weerkantenhun
hungedachten
gedachten
Na
lieten gaan
gaan. inindezelfde
dezelfderichting,
richting,kwam
kwamBusschere
Busschere soms
soms met
met
lieten
een
verrassende vraag
vraag voor den
den dag
dagwaaraan
waaraan de
de andere
andere zich
zich
een verrassende
allerminst
vroeg hij
hij eens
eens:
allerminst verwachtte.
verwachtte. Zoo vroeg
:
-— Miel,
Miel, weet
gij hoe
hoe ikikmijn
mijnRika
Rikagekregen
gekregen heb
heb?
weet gij
? 'k Ga
dat vertellen
vertellen;; want
want'k'kmoet
moetmijn
mijngedachten
gedachtenbezighouden
bezighouden
u dat
Wistwel
weldat
dat
binst ik hier
hier ligge
ligge en
enniets
nietsanders
andersdoen
doenkan
kan!
binst
I 'k'kWist
er
ginder ergens
ergens een
een snel
snel meissen
meissen tete koope
koopestond
stondwaar
waarelk
elk
er al ginder
end
een over
over bezig
bezigwas,
was,maar
maar den
deneersten
eerstenkeer
keerkreeg
kreegikikhaar
haar
end een
te zien
zien op
op dedemarkt
marktinindede
stad,
waar
metheur
heurvader
vader
te
stad,
waar
zeze
met
meêkwam
koopen. 'k
'k Was er
er met
met den
den slag
slagal
al
medcwam om
om konijnen
konijnen te
te koopen.
mijn
en gerustheid
gerustheid mede
mede kwijt
kwijt!Maar,
Maar,mijn
mijnverdomme,.
verdomme~
mijn leute en
nis,
schoonste, een
een schooner
schoonerplante
plantevan
vaneen
eenvrouwmensch
vrouwmensch
nis, 't'tschoonste,
was er
er op de
de wereld
wereld niet
niet te
te vinden
vinden! 'k Zei in mijn
mijn eigen
eigen:: déze
was
en geen
geen andere
andere!1 Sissen
Sissen zie
zie dat
dat ge
ge die
die duive
duive uit
uituw
uwpooten
pooten
en
niet laat
laat vliegen
vliegen!'k'kVroeg
Vroegererachter
achtergelijk
gelijkeen
eenkoopman
koopmannaar
naar
niet
kermispeerd, bij
geburen en
en kennissen,
kennissen, —
- ze
zebezagen
bezagenmij
mij
een kermispeerd,
bij geburen
raar, dacht
dacht het mij
mij alsof
alsof er
er iets
ietsmede
medehaperde
haperdedat
datzezeniet
niet
zoo raar,
zeggen wilden.
wilden. «'t
«'t Is
Is Floren
Floren Catry's
Catry's dochter»
dochter» zeien
zeienzezemij
mij
zeggen
zonder
meer. «Ge moet
moet uubij
bijFloren
Florenverhuren
verhurenals
alsknecht,
knecht, 't't isis
zonder meer.
het eenige
eenige middel
middel!»
andere. Floren
Floren woonde
woonde toen
toen niet
niet
1» zei
zei een andere.
verre van
van den
den «Vierkeer»
«Vierkeer» aan
aan 't gat
de Munke,busschen
Munke~busschen
gat van de
verre
en
mijn besluit
besluit was
was genomen
genomen om er
er naar
naar toe
toe te
te gaan.
gaan. Tegen
Tegen
en mijn
t meissenzelf
had ik
iknog
nogniets
nietsgezegd,
gezegd,—- 'k'khad
hadze
zegezien
gezien
meissen zelf en had
en
dat was
wasalalgenoeg
genoeg—- ikikwist
wistdat
datererras
rasininstak
stak!
Floren
en dat
I Floren
ten
andere was
was man
man van
van 't 'tpeerd
peerd;; ik
ikmoest
moesthet
hetmet
methem
hem
ten andere
al halveling
halveling gehoord
gehoord wat
wat erer
trachten klaar
trachten
klaartete krijgen.
krijgen. Ik
Ik had
had al
zou 't't daarvoor
daarvoor
liep, maar
maar vrees
vrees en
en kende
kende ik niet
niet en
en 'k en zou
op liep,
niet laten.
laten. Een
Een Maandag
Maandag zette
zette ik
ik uit
uit met
met mijn
mijn goeds
goeds in
in een
een
niet
zakdoek geknoopt, recht
recht naar
naar den
den Vierkeer,
Vierkeer, drie
drie en
enhalf
halfuren
uren
zakdoek
dronk mij
mij daar
daar een stuk
stuk in
in den
denkraag
kraag en
en't'twas
was
van hier.
hier. Ik dronk
van
mij vertelde
vertelde:: dat
dat alalwie
wieRika
Rikawilde
wildevrijen
vrijen
toen
dat de
debaas
baasmij
toen dat
zich
bij Floren
Floren verhuren
verhuren moest
moest als
als knecht
knechtenenererdrie
driemaanden
maanden
zich bij
en...
maar dat
dat Floren
Floren de
de lief,
lief~
werken zonder
wegloopen en
werken
zonder wegloopen
. . . maar
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hebberij had
met zijn
zijn werkvolk
werkvolk te
te vechten
'\l'echten eer
eer hij
hij ze
ze op
op
had om met
nam. —
- «Als
«Als ge
gewilt
wiltdedeman
manzijn,
zijn,bij
bijFloren,
Floren, ge
gemoet
moet
zijn
zijn hof nam.
Datikikdedeeerste
eersteaan
aan de
de
uu laten
laten slaan»
slaan» beweerde
beweerde de
de baas.
baas. Dat
beurt niet
niet en
en was,
was,kon
konikikdaar
daarook
ookvernemen,
vernemen, want
wantze
zekwamen
kwamen
beurt
er van alle
alle kanten
kanten naartoe
naartoe en
en Floren's
Floren's dochter
dochter was
was over
over heel
heel
er
loren bezag
bezag
de
streke vermaard.
vermaard. Zoo,
de streke
Zoo, 'k
'kging
ging er
er naartoe,
naartoe,en
en :Eloren
mij in
in 't'topkomen
opkomen en
en 't'tdocht
docht mij
mij dat
dat hij
hij monkelde
monkelde alsof
alsofhij
hij
mij
wilde:: Rika
Rika houd
houduugereed,
gereed,jonk
jonk1Jdaar
daar hebben we
we weeral
weeral
zeggen wilde
een die
die rieken
rieken komt
komt J 'k Lei
mijn voomemen
voornemen uiteen
uiteen en
en
Lei hem mijn
een
'k
er maar
maar seffens
seffens bij
bij:: dat
dat de
dedochter
dochter mij
mij op
opden
denlever
lever
'k zei
zei er
lag
en dat
dat ik
ik ne
nekeer
keer't'tspel
spelwilde
wildewagen.
wagen.—- «Seffens
«Seffens ofofnog
nog
lag en
eer,»
verklaarde Floren.
Floren. «Speel
«Speel maar
maar uwen
uwenfrak
frak uit
uitjongen,
jongen,
eer,» verklaarde
eer gedaan,
gedaan, hoe
hoeeerder
eerderruste»I
ruste» 1Hij
Hijsnapte
snaptemij
mijininde
delenden
lenden
hoe eer
en
ik liet
liet mij
mij daar
daar zulk
zulkeen
eenrammeling
rammeling geven
gevendat
datikikvan
vanmijn
mijn
en ik
leven
geen meer
meer slagen
slagengekregen
gekregenhebbe.
hebbe. 'k'kHad
Hadhem
hemmaar
maar
leven geen
gedacht dat
dat hij
hij ererwel
weldededeugd
deugdmocht
mocht
laten doen
doen met
met 't'tgedacht
laten
van hebben
hebben ....
omdat 't't misschien
misschien zijn
zijn laatsten
laatsten keer
keer zou
zouzijn.
zijn.
van
. . omdat
't
nu deure
deure;; en
en nu
nuuwe
uwebeurt,
beurt,mijn
mijnpoezenelle,
poezenelle,
't Ergste
Ergste was
was nu
Datstond
stondmij
mijbeter
beteraan.
aan.EnEn
met
mijngekraakte
gekraakteribben
ribben
zei ik.
ik. Dat
met
mijn
en
verwrongen
pooten,
verwachtte
ik
toch
de
leute
om
voor
en verwrongen pooten, verwachtte ik toch
leute om voor
den eersten
eersten keer
keervan
vanmijn
mijnleven
levenmet
meteen
eenmeissejonk
meissejonktetevechten
vechten1 1
Dat en
engebeurt
gebeurtniet
nietalle
alledagen
dagenaan
aaneen
eenvent
ventgelijk
gelijkik.
ik. «'t Is 'nen
taaien, Ka,
Ka, ge
ge moet
moet uuweren
weren 1»
1» zei
zei Floren.
Floren. En
En hij
hij moest
moest het
het
taaien,
heur niet
niet zeggen,
zeggen,zezestelde
steldezich
zichmet
metheur
heurherte
hertevooruit,
vooruit, geplant
geplant
als
een boom
boom en
en ininheur
heuroogen
oogenscheen
scheenikikeen
eenventje
ventjevan
van
als een
niemendal. Maar,
was pak
pak aan,
aan, jongen!
jongen 1 'k En wist
wist eigen,
eigen~
niemendal.
Maar, der
der was
lijk
niet hoe
hoe 't aanvangen,
die bloem
bloem
aanvangen, want 't deerde
deerde mij
mij om
om die
lijk niet
zeer
doen.
zeer te doen.
Men zou
zou gezegd
gezegd hebben
hebben dat
dat
Lievenheere, 't gedochte
gedochte mij!
mij Men
ze
nooit anders
anders gedaan
gedaan had
had —
- ze
ze hief
hief mij
mij op
op in
in een
eèn wrong
wrong
ze nooit
en ik
ik dreigde
dreigdemet
metde
depikkels
pikkels inindedelucht
luchttetevliegen1
vliegen 1Maar,
Maar,
en
precies geen
geen stroopiji
stroopijlenenzezescheen
scheeneen
eenbeetje
beetje
hola J1 Sissen
Sissen was precies
onttodderd omdat
met mij
mij niet
niet spelen
spelen kon.
kon. Ik
Ikhield
hieldmaar
maar
onttodderd
omdat ze
ze met
datikikhield
hieldwas
wasiningoê
goêhanden,
handen,
om rechte
rechteteteblijven
blijvenenen
juiste om
Alàldat
belove 't't iemand
iemand 1I Ik
liet haar
haar maar
maar begaan.
begaan. We
Westonden
stondendaar
daar
Ik liet
een
kwartier lang
lang over
over en
enwere
weretetewringen
wringen gelijk
gelijk de
dezotten
zotten
een kwartier
en 't't jonk werd
werd achtema
achterna zoo
zoo nijdig
nijdig en
enkwaad
kwaaddat
datzezeerbij
erbij ... ,
en
'k zal maar
maar zeggen
zeggen:: schreemde.
schreemde. 'k Meende dat ze razend kwam
moest mij
mij goed
goed uit
uit de
degrepe
grepevan
vanheur
heurtanden
tanden houden
houden
en 'k moest
of ze
ze zou
zoumijn
mijnaangezicht
aangezicht geschonden
geschonden hebbenl
hebben1
lIl.
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Toen
stond Floren
Floren in
in de
dehanden
handen tetekletsen
kletsen en
enhij
hijvloekte
vloekte
Toen stond
was.
van pleizier
pleizier en hij
hij riep
riep eindelijk
eindelijk dat
dat 't genoeg was.
van
smeet mij
mij van zich
zich af
af als
als een
eenbundel
bundelzoodat
zoodatikikschrob,
schrob~
Ze smeet
beIen moest
moest om
om niet
niet tetevallen.
vallen.g'g'Hadt
Hadtze ze
moeten
zien
staan11
belen
moeten
zien
staan
z'
geleek geen
geen meiske
meiske 'need
meer 1Ze
Zegloeide
gloeide van
van spijt
spijt en
en ze
ze
z' En
En geleek
liep
in huis
huis om
omheur
heurschaamte
schaamte teteverduiken.
verduiken. 'k Zag dat
dat ik de
liep in
kanse
verbrod had
had en
enmij
mijmisschien
misschienbeter
beterhad
hadlaten
latenomme,
omme~
kanse verbrod
Maar toen
toenkreeg
kreegikikeen
eeninval.
inval. Floren,
Floren,mag
magikikze
zehebben
hebben
leggen. Maar
als ik ze
ze levende
levende van
van 't
't hof kan
kan dragen
dragen??-«Ja'g,
«Ja'g,z'z'isisd'uwe
d'uwe
als
en 'k ontsla
ontsla uu van
van uwen
uwen dienst»!
dienst» 1riep
riep hij.
hij. «Ge
«Gezijt
zijtvan
vanmijn
mijn
bloed,
verdjee, doe
doe ze
ze maar
maar meê,
meê, als
alsgegekunt
kunt1»
1)
bloed, verdjee,
Ik sprong
sprong in
in huis
huis en
enschepte
scheptezezeinineen
een
greepopopenenzwaaide
zwaaide
greep
ze op
op den
den schouder.
schouder. Maar
Maar nu
nu was
was 't'tgoed
goed dat
datSissen
Sissen pooten
pooten
ze
aan zijn lijf
lijf had,
had, want
wantzezespeelde
speeldekattenspel
kattenspelen
en 'k moest al mijn
aan
handen bezigen
als een
een gevilde
gevildt!kater.
kater.
handen
bezigen of 'k kwam er van onder als
Ik loech
loech zoo
zooluide
luideom
omhare
harespijt
spijtteteverzoeten
verzoeten en
en 'k droeg
Ik
me
dien zwaren
zwaren blok
die spartelde,
spartelde, 't'thof
tot in
in den
den
me dien
blok die
hof af
af tot
werd zezebeschaamd
beschaamdvoor
voorhaar
haargramschap
gramschapen
en
«Vierkeer».
«Vierkeer». Daar werd
daarom
pakte
ze
't
ook
in
een
lachen.
Horkt,
Poortere,
'k
ge~
daarom pakte ze
in een lachen. Horkt, Poortere, 'k ge,
loove dat
dat we
wedaar
daar wel
weldrie
driedagen
dagenzijn
zijnblijven
blijvenplakken
plakkenen
endat
dat
we niet
niet anders
anders gedaan
gedaan en
en hebben
hebbendan
danpinten
pintenbier
biergedronken.
gedronken.
Zie, jongen,
jongen, dat
dat waren
waren de
de beste
beste dagen
dagen van
vanmijn
mijnleven1
leven 1Rika
Rika
was verkocht
verkocht en Floren
Floren leverde
leverde ze
ze;; maar
maar w'en
w' en hebben
hebben nooit
nooit
was
meer gevochten,
gevochten, tenzij
tenzij uit leute.
leute ...
meer
..
Goddome, jongen
jongen waar
tijd??11 en zeggen
zeggen dat
dat het
het al
al
Goddome,
waar is
is die tijd
voorbij
en dat
datikiknog
nogmijn
mijnherte
hertehebbe
hebbe van
vanvoor
voortwintig
twintig
voorbij is en
jaar 11en
hier ligge
ligge ...
jaar
en dat
dat ik
ik hier
't En
En is
is niet
niet goed
goedmet
metmij,
mij,Poortere
Poortereikikvoel
voelhet,
het,fluis.terde
fluisterde
hij op
op een
een anderen
anderen toon.
toon. En
En inindedestemme
stemmevan
van den
den fellen
feIlen
hij
vent beefde
beefde plots
plots de
dewanhoop
wanhoopenendedetreurnis.
treurnis. Hij
Hijviel
vielstil
stil;
vent
;
scheen
vermoeid door
door de
deopgewondenheid
opgewondenheidwaarmede
waarmede hij
hij die
die
scheen vermoeid
oude gebeurtenis
gebeurtenis had
had opgehaald.
opgehaald.
Poortere dacht
aan hoe Rika
Rika er
er moest
moest uitgezien
uitgezien hebben
hebben
dacht er
er aan
zeeen
eenheele
heelestreek
streekopopdedebeenen
beenenbracht
bracht
in haren
haren bloeitijd,
bloeitijd, als
als ze
was...
Nunog,
nog,ininhare
harezwaar,
zwaar~
en van
van alle
alle jonkheden
jonkheden gekend
gekendwas
. . . Nu
lijvigheid
stak er een
een knap
knap wijf
wijfachter
achter heur
heur vervallen
vervallen en
en ver,
ver~
lijvigheid stak
waarloosd
uiterlijk, en heur
heur slordig
slordig leven
levenenen't'therberggewoel
herberggewoel
waarloosd uiterlijk,
kuddekinderen
kinderen die
die zij
zij 't
eene
dag en
en nacht
nacht en
endedegroote
grootekudde
dag
't eene
andere ofwel twee
twee t't'eenegader
eenegader gekregen
gekregen had,
had,konden
konden de
de
na 't andere
schoonheid van
van haar
haar jeugd
jeugdnog
nogniet
nietdoen
doenverdwijnen.
verdwijnen. Poortere
Poortere
dacht aan
aan heur
heur oudste
oudste dochter,
dochter, hoe
hoe dat
dat meisje
meisje nu
nu ook
ook al
al
dacht
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iets buitengewoons te worden en binnenkort misschien
beloofde iets
heel het
het Gangske zou vermaard
vermaard maken.
maken.
heel
Een
anderen keer
keer kwam
kwam Busschere met
met zijn
zijn grootvader
grootvader en
en
Een anderen
zijn vader
vader vooruit
begon ervan
ervan te
te vertellen. Die
grootvader
Die grootvader
vooruit en begon
hem te
te bezielen
bezielen met
met een
eenontzaglijke
ontzaglijke vereering.
vooral scheen
scheen hem
Uit de
de duisternis
duisternis van
van 't verleden verscheen die gestalte
gestalte in zijne
reus, die
die eens
eens heel
heel de
de streek in dwang
dwang
verbeeldingals
als een
een reus,
verbeelding
hield
door zijn ongelooflijke sterkte.
sterkte. Er
Er liepen nog een
een thoe~
hield door
thoe,
veel geschiedenissen
geschiedenissen over
over hem
hem bij
bij de
deinwoners
inwoners van
van 't dorp
veel
en
nog veel
veeloude
oudedingen
dingenwaren
waren aan
aan zijne herinnering
vast~
en nog
herinnering vast,
gebleven. Dichter
Dichter bij
bij de
de werkelijkheid
werkelijkheid en
en levendiger
levendiger in
in 't ge~
gebleven.
ge,
heugen stond
stond Sissens eigen
vader, die
een wreede kerel
heugen
eigen vader,
die ook een
geweest was
geweest
was in
in zijnen
zijnen tijd.
tijd. Als
Als Busschere daarvan begon te
vertellen,
herleefde hij
hij weer.
weer. Hij kende
elke gebeurtenis,
gebeurtenis, elke
elke
vertellen, herleefde
kende elke
heldendaad en
hij wist
wist die
dieongelooflijke
ongelooflijke zaken
zaken zulk een
op~
heldendaad
en hij
een op,
zoo waarachtig
waarachtig te staven
staven in
in zijn voordracht
rechten schijn en
en zoo
omdat
omdat hij
hij alles
alles kon
kon vastknoopen aan
zaken of
aan personen
personen en
en zaken
plaatsen die nu
nu nog
nog bestonden.
bestonden. Zijne voorouders waren
waren Sissens
plaatsen
eenigen trotsch,
trotsch, hij
hij had
had hun macht,
macht, of
of een
een deelken van hunne
macht overgeërfd,
overgeërfd, -— want
zich
zelf
bekende
hij maar
maar een
een
macht
want zich zelf bekende hij
waren. 't Slot van
van zijn
zijn
zijn bij
bij 't geen zij geweest waren.
jongske te zijn
vertelling
altijd weer
weer een
een zware
zware weemoedsvlaag;
weemoedsvlaag ; het
vertelling was
was dan altijd
liep altijd
altijd uit
uit op
op de
de treurnis
treurnis om
om al
al 't geen
er voorbij
voorbij was
was en
en
liep
geen er
om
de kostelijkheid
kostelijkheid en
en de
de leute van
«ouden tijd»
om de
van den «ouden
tijdz toen
alles
heel anders
anders was
was dan
dan nu
nu ...
alles heel
...
De zware
zware vent
ventmet
metzijn
zijnhoekige
hoekigekaakbeenderen,
kaakbeenderen, met
met zijn
zijn
als steenen
vierkantig voorhoofd en zijn wenkbrauwen
wenkbrauwen die als
bogen boven
boven zijn
zijn diepliggende
diepliggende oogen welfden,
lag te
te
bogen
welfden, hij
hij lag
knarsetanden
te zuchten van weemoed, als
als iemand
knarsetanden van spijt en
en te
die overdaan is
door wanhoop
wanhoop omdat zijn
zijn leven verloopen
is door
begonnen was.
was.
eer 't al
bleek eer
al begonnen
-— Ik
heb nog
nog ni'ets
uitgericht! riep hij uit.
Ik heb
ni.ets uitgericht1
spijt sloeg
sloegdan
danover
overininvlagen
vlagenvan
vanbroeiende
broeienderazernij
razernij
Die spijt
die
met grommelvloeken en vuistende dreiggebaren
dreiggebaren verbeten
die met
en afgeketst.
afgeketst. Hij wilde
weeral bier
bier om
om de
de droogte
droogte
werden en
werden
wilde weeral
te lesschen en
den brand
brand te
te blusschen, daar
en den
daar binnen.
binnen. Hij kloeg
of bekende
bekende geene
pijn, maar Poortere merkte
niet of
niet
geene pijn,
merkte dat zijne
onrust grooter werd,
zijn gelaat
gelaat ontsteken was
en dat
dat hij
hij
werd, dat zijn
was en
daverde gelijk in een
een koude
koude koorts.
koorts. In
Ineen
eenonbedacht
onbedachtgebaar
gebaar
te
soms,
sloeg hij
hij de
de hand
hand op
opde
dewonde
wonde om
om er
er 't zeer uit
soms, sloeg
uit te
wrmgen.
wringen.
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avond van
van den
denderden
derden dag
dagwas
washet
hetduidelijk
duidelijk tetezien
zien
Den avond
er iets
iets gebeuren
gebeuren ging
gingmet
metBusschere
Busscherewaartegen
waartegen de
dedokter
dokter
dat er
gewaarschuwd had.
Hij lag
lag aanhoudend
aanhoudend luidop
luidop tetedroomen,
droomen,
gewaarschuwd
had. Hij
ging aan
aan 't't woelen
bed, wilde
wilde eruit
eruit en
envroeg
vroegnaar
naar
ging
woeleninin zijn
zijn bed,
dingen
die
niemand
begreep.
Nadien
viel
hij
weer
stil
en
lag
dingen
niemand begreep. Nadien viel hij weer stil en lag
genezen is.
is.
er niets
nietsmede
medescheelde,
scheelde,gelijk
gelijkiemand
iemand die
dieaan
aan 't genezen
alsof er
Onverwachts verscheen
onderpastor in
in de
dekamer.
kamer. Hij
Hij
Onverwachts
verscheen de
de onderpastor
zag er
er verlegen
verlegen uit,
uit, ongemakkelijk
ongemakkelijk bij
den zieke,
zieke, in
in die
die
zag
bij den
schunnige omgeving,
bang voor al
al die
diemenschen
menschen die
diehij
hij nooit
nooit
schunnige
omgeving, bang
dichtbij gezien
gezien had
had en
endie,
die,naar
naarhijhijmeende,
meende,hem
hemvijandig
vijandig
van dichtbij
gestemd waren.
waren. Hij
Hij was
wasterughoudend
terughoudendenenschijnbaar
schijnbaarveriegen
verlegen
gestemd
om woorden
woorden tete vinden
vindenenenden
dengepasten
gepastentoon
toonaan
aanteteslaan.
slaan.
om
Hier had
had hij
hij nu
nu een
een slachtoffer
slachtoffer voorhanden
voorhanden van
die wilde
wilde
Hier
van die
roekeloosheid,
hundrift
drifttot
totstrooperij
strooperij
roekeloosheid, een
een van
van die
diekerels
kerelsdie
dieininhun
hun leven
leven wagen
wagen en
en 't geluk
geluk van
van hun
hun huisgezin,
huisgezin, —
- eene
eene ziel
ziel
hun
die
Godverlaten
verlaten scheen
scheen en
en ininzonde
zondegedompeldi
gedompeld 1Wat
Wat
die van
van God
hij tegen
tegenzoo
zooiemand
iemandzeggen
zeggen?
alwaarmoest
moesthij
hijbeginnen?
beginnen?
moest hij
? alwaar
de tusschenkomst
tusschenkomst van
vanGods
Godsgratie
gratiebleek
bleekzijne
zijnewerking
werking
Zonder de
hier
machteloos
—
en
dat
God
het
wonder
verrichten
zou,
hier machteloos - en dat God het wonder verrichten zou,
verwachtte
hij niet. Meedoogenheid
verwachtte hij
Meedoogenheid en
engoedertierenheid
goedertierenheid kwa,
kwa.
men hier
hier niet
niette tepas
pas;
aardvan
vanzijn
zijnpriesterlijke
priesterlijkezending
zending
men
; dede
aard
scheen
te leggen
leggen om
om uit
uittetevaren
varenen
envan
van
scheen hem
hem veeleer
veeleer op
op te
't geval gebruik
gebruik te
maken om
een schrikbeeld
schrikbeeld der
zonde op
op
te maken
om een
der zonde
te hangen
hangen en
en 't gruwelijke
exempel onder
onderde
deoogen
oogentetebrengen
brengen
gruwelijke exempel
der
omstaanders die
die maar
maar voor
voorgeweldige
geweldigeindrukken
indrukkenvatbaar
vatbaar
der omstaanders
waren.
Maar al
al wat
wat hij
hij doen
doenkon,
kon,om
ominindedevormen
vormenteteblijven,
blijven,
waren. Maar
van een
een rechtveerdige
rechtveerdige stond
stond
was
gebaren dat
dat hij
hij aan
aan 't bed van
was gebaren
en
spreken
van
geduld
in
't
lijden
en
't
opofferen
der
pijnen
der pijnen
en spreken van
in
ter
eere van
van de
debittere
bitterepassie
passieOnzes,Heeren,
Onzes.Heeren,met
metde
debedenking
bedenking
ter eere
van 't geen
Hij voor
voor ons
onsverdragen
verdragen had
had om
om 't menschdom uit
geen Hij
de zonde
zonde teteverlossen
verlossen—- dat
datwij
wijhet
hetlijden
lijdenmoesten
moestenaanvaarden
aanvaarden
als
eene uitboeting
uitboeting voor
voor onze
onzezonden
zondenen
entot
totherstel
herstelvan
van alal
als eene
het kwaad
kwaad waarmede
waarmede wij onze
onze ziel
zielbezwaard
bezwaard hadden.
hadden.
uitgebracht,schenen
schenenhem
hem
Maar
woorden, effenaan
effenaan hij
hijzezeuitgebracht,
Maar de woorden,
't
geen
hij
een
valschen
klank
te
hebben
hij
meende
niet
hij
een valschen klank te hebben — hij meende niet
of ze
ze kwamen
kwamen hier
hier ongelegen
ongelegen in
in die
dieomgeving.
omgeving.
zegde,
zegde, of
De mannen
mannen en
en wijven
wijven die
dierond
rondhem
hemgeschaard
geschaardstonden,
stonden, ge,
ge.
baarde
hij er
er sprekende
sprekende was
was;; de
deonderpastor
onderpastor voelde
voelde
baarde niet
niet dat hij
punt van
vantoenadering
toenadering met
met die
diemenschen
menschen—- hij
hij
geen
enkel punt
geen enkel
wist
den overtuigenden
overtuigenden toon
vinden om
om hun
hun gemoed
gemoed
wist den
toon niet
niet te vinden
te
doen trilien.
trillen.
te doen
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;—
stond hier
hier niet
nietopopzijn
zijnplaats
plaats;
- niets
niets van
van de
de weer,
weer~
Hij stond
van zijn
zijn ambt
ambt die
dieuitstraalde
uitstraalde om
om 't geval te
te verplech,
verplech~
digheid van
en zijne
zijne tusschenkomst
tusschenkomst 't voorkomen te
te geven
geven van
van 't bo,
bo~
tigen en
venaardsche. Die mannen
mannen schenen
schenen alleen
alleen in
in hun
hun makker
makker be,
be~
venaardsche.
kommerd en
ze schenen
schenen niet
niet 't'tminst
minsttetevermoeden
vermoeden van
van de
de
kommerd
en ze
woorden die
die alal over
overhun
lmnhoofden
hoofdenheensloegen.
heensloegen.Busschere
Busscherezelf
zelf
woorden
ver~
lag roerloos,
roerloos, met
met den
denblik
bliknaar
naarde
dezwarte
zwartezoldering
zoldering en
en ver,
lag
niet.
pinkte niet.
begon dedeonderpastor
onderpastorop
opeen
eengewoon
gewoonmenschelijken
menschelijken
Dan begon
over den
dentoestand
toestandvan
vanden
denzieke
ziekete te
sprekenenentetevragen
vragen
toon, over
spreken
Volgenszijn
zijneigen
eigeninzicht
inzicht
de dokter
dokter ervan
ervan gezegd
gezegdhad
had. ...
wat de
. . Volgens
was er
er gevaar
gevaar bij
bij en
en aan
aan Rika
Rika deed
deed hij
hij 't voorstel om, uit
uit alle
alle
was
voorzichtigheid, haar
berechten....
voorzichtigheid,
haarman
man te
te doen
doen berechten....
- 0, vezelde hem
hem een
eenander
anderwijf
wijftoe,
toe,die
die't'tgezegde
gezegdegehoord
gehoord
—
had, spreek
spreek daar
daar niet
niet'van,
van,menheer
menheer kapela'
kapelàan,
gaat
had,
an, Busschere gaat
genezen, en
en is
is 't dat
dat hij
hij verslecht,
verslecht, ge
ge komt
komt daar
daar veel
veeltetevroeg
vroeg
genezen,
doendat
dathier
hiermaar
maarals
alswe
wedood
doodgaan
gaanIJ
mee af,
af, menheere
menheere!1 We doen
mee
Busschere 't moest
weten, ge zoudt
zoudt wat
wat hooren
hooren!I Kom
Kom
moest weten,
Dat Busschere
Godenenalalzijne
zijne
maar, de
laatste tien minuten,
minuten, dan
dan zal
zal hij
hij wel
welGod
maar,
de laatste
aanroepen en
en ge
gekrijgt
krijgtvan
vanhem
hemalalgedaan
gedaanwat
watge
gewilt!
wilt !
heiligen aanroepen
-— Als God
Godhem
hemdan
dan
nog
gelegenheid
geeft
vrouwe;;
nog
de de
gelegenheid
geeft
1 Jvrouwe
Godkan
kan ze
ze ons
ons
de genade
genade kan
kan ons
ons geschonken
geschonken worden
worden maar
maar God
ontnemen!
ontnemen
-— Is die
die pastor
pastor daar
daar nog
nogniet
nietweg,
weg,vroeg
vroegBusschere
Busschereineens.
ineens.
En
dan deed
deed Rika
Rika teeken
teeken met
met nog
nogeen
eenpaar
paarandere
andere wijven
wijven
En dan
beter was
was als
als dedekapelaan
kapelaanvertrok
vertrok om
om den
den zieke
zieke niet
niet
dat 't beter
op
te winden.
winden.
op te
Later
den avond
avondkwam
kwamStanse
Stanse Sloovers
Slo overs nog
nog eens
eens zien.
zien.
Later in den
Ze zette
zette al
al dadelijk
dadelijk een
eenernstig
ernstigwezen
wezeneneneer
eerzijzijalalgesproken
gesproken
had,
was de
de belangstelling
belangstellinggaande
gaandeom
omhaar
haargedacht
gedachttetekennen.
kennen.
had, was
zij iets
iets en
en vandaar
vandaar liep
liep het
het
Aan een
een gebuurvrouw
gebuurvrouw fluisterde
fluisterde zij
Aan
rond: : dat
vrees was
was voor
voor 't «vier»
ze naar
naar
nieuws
c<vier» en
en dat ze
nieuws rond
dat er
er vrees
huis
was om
om een
eenremedie,
remedie, —
- dat
datzezenog
nogzoeken
zoekenmoest
moestininhare
hare
huis was
was gekend
gekendonder
onderdat
datvolk
volkals
alsuiterste
uiterstegevaar
gevaar
boeken. 't Vuur was
alle ziekteverschijnselen,
ziekteverschijnselen, De
Deverwach,
verwach~
en 't vreeselijkste onder
onder alle
ting
wekte algauw
algauw de
de angstige
angstige nieuwsgierigheid
nieuwsgierigheid voor
voor een
een
ting wekte
schrikwekkend
vertoog. Er
Er kwamen
kwamenmeer
meermannen
mannen en
enwijven
wijven
schrikwekkend vertoog.
in
de kamer
kamer en
en 't'tgeruchte
geruchte bij
bij den
den disch
dischviel
vielstil.
stil.'t'tWas
Wasalsof
alsof
in de
de groeiende
groeiende onrust
onrust zich
zichuitbreidde
uitbreiddeenenzezeallen
allennaar
naarhier
hierdreef
dreef
en
nader bracht,
bracht, om
omBusschere
Busschere in
in zijn
zijn plechtig
plechtig en
engrootsch
grootsch
en nader
afscheiden
bij te
te staan.
staan.
afscheiden bij
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Niemand
die er
Niemand die
er nog
nog aan
aan dacht
dacht de
de hulp
hulp van
van den
den dokter
dokter in
in
hun meening
meening was
was hij
hij de
deofficieele
officieele persoon,
persoon, die
die
te roepen
roepen;; in
in hun
ver~
er
bij hoort
hoort als
als er
er een
eenzieke
ziekeis,is,gelijk
gelijkeen
eenrechter
rechterbijbijden
denver,
er bij
oordeelde -— maar
had er
er nu
nu zijn
zijn werk
werk aan
aangedaan,
gedaan, zijne
zijne
oordeelde
maar die
die had
ambtsplicht
was voltrokken
voltrokken;; verder
verder verwachtten
verwachtten zij
zij niet
niet het
het
ambtsplicht was
minste heil
heil of
ofbeternis
beternisvan
vanzijne
zijnetusschenkomst.
tusschenkomst. In
lilnood
noodzochten
zochten
zij alleen
alleen de
de hulp
hulpvan
vanStanse
Stansedie
diehaar
haargeheime
geheime middels
middels in,
in~
zij
spande
altijd te zeggen
zeggen wist
wist wat
wat er
ermoest
moestgedaan
gedaan worden
worden
spande of altijd
om
het kwaad
kwaad te
te bezweeren.
bezweeren.
om het
lang
weg.
Busschereverslechtte
verslechtte zienlijk.
zienlijk. De
De
N u bleef
bleefzijzijlang
Nu
weg.
Busschere
rillingen
hij deed
deed zotte
zottegebaren
gebaren met
metde
de
rillingen overliepen
overliepen zijn
zijn lijf en hij
handen gelijk iemand
iemand die
dieininijlkoorts
ijlkoortsverkeert.
verkeert.Zij
Zijhadden
haddenalle
alle
handen
moeite om
om hem
hem ininbed
bedtetehouden
houden—
- hij
hij wilde
wilde weg
weg en
enwas
was
moeite
gejaagd.
zouden Stanse
Stanse halen
halen en
en zezekwam
kwamaanstonds.
aanstonds.
gejaagd. Ze
Ze zouden
-— De medicijne
medicijne''die
die 'k zou willen geven
geven en
en kan
kan ik
ik niet
niet gereed
krijgen, 'k moet
moet te
te veel
veelsoorten
soortenbijeen
bijeenzoeken.
zoeken. Waar
Waar kan
kan ik
ik nu
nu
bievoet vinden,
vinden, of
of wie
wie heeft
heefterernu
nuversche
verschegalleter,eerde?
galleter-eerde? en
en
bievoet
hier iets
iets anders
anders
heidensch wonderkruid en galgeboonen?
galgeboonen? 'k Heb hier
dat
ook wel
welzijn
zijnwerk
werkzal
zaldoen
doenen
endat
datzeer
zeer goed
goed isisin
indat
datgeval.
geval.
dat ook
Maar
als
't
vier
dweersdoor
komt,
vrees
ik
dat
de
remedie
niet
Maar als vier dweersdoor komt, vrees ik dat de remedie niet
sterk
zal zijn
zijn11 dat
dat we
we te
te late
late gezorgd
gezorgd hebben!
hebben 1Waarom
Waarom
sterk genoeg zal
hebt
ge daar
daar ook
ookden
dendokter
dokterzijn
zijnpooten
pootenaan
aanlaten
latensteken?
steken?
hebt ge
Wat heeft
heeft hij
hij er
er aan
aan gedaan? een
een lapken
lapken lijnwaad
lijnwaad op de
de wonde
wonde
Wat
gelegd 1een
een kind
kind kan
kan dat
dat ook
ook—
- en
enhij
hijkan
kanzulk
zulkeen
eenlapken
lapken
gelegd
op
zijn gat
gat leggen,
leggen, 't komt
overeen uit
Kent hij
hij de
de zalven
zalven
op zijn
komt overeen
uiti1 Kent
om
wonden te
te genezen
genezen door
door looden
loodenkogels
kogelsgeschoten
geschoten?
om wonden
?
Maar
Stanse's kunsten
kunsten waren
waren hier
hier niet
niet wel
wel genoeg
genoeg —
- de
de
Maar Stanse's
dokter
zou
't
beter
doen
ge
ziet
nu
waar
ge
komt
1
dokter
beter doen — ge
nu waar ge komt
heur mistevredenheid
mistevredenheid uitgesproken
uitgesproken was,
was, begon
begon zij
zij op
op
Als heur
zijvatte
vatteheur
heurwerkzaamheden
werkzaamhedenaan.
aan.
een anderen
anderen toon
toon en
enzij
-— Hier,
Hier, zie
zie Sissen,
Sissen, neem
neem gij
gij dat
datnenekeer
keerininjongen,
jongen,—- 't'ten
en
kan geen
geen kwaad
kwaad en
en 't en
is niet
niet bitter,
bitter, 't kan
genezing
kan
en is
kan uwe genezing
Deomstaanders
omstaandersfluisterden
fluisterden iets
iets over
over de
de gewichtig,
gewichtig~
zijn, jongen. De
zijn,
heid van
van 't geval
als ze
ze merkten
merkten dat
dat ererdamp
damp opsteeg
opsteeg toen
toen het
het
geval als
Het was
wasbekend
bekenddat
datStanse
Stanseininuiterste
uiterste
fleschje
ontstopt werd.
werd. Het
fleschje ontstopt
bestreed en
enbijtend
bijtenden
enbrandend
brandend
gevallen het vuur
vuur met
met 't vuur bestreed
gevallen
vocht toediende
toediende aan
aan de
de zieken.
zieken.
vocht
Sissen
bezag het
het vocht
vocht ininhet
hetfleschje
denhals
halservan
ervan
Sissen bezag
fleschje enenlietliet
den
onverschillig was
was en
en hij
hij
in den
den mond
mond steken,
steken, alsof
alsof 't hem
in
hem al onverschillig
niet weten
weten moest
moest waarvoor
waarvoor het dienen
dienen zou.
zou.Hij
Hijdronk
dronkhet
hetuit
uit
niet
zonder dat een
een spier
spier aan
aanzijn
zijnwezen
wezenvertrok.
vertrok. Daarna
Daarnastilde
stilde hij
hij
zonder
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weer, scheen
scheen te
te zullen
weer,
zullen slapen.
slapen. Zijn
Zijn asem
asem blies
blies hij
hij met
met zware
zware
trekken door
door de
trekken
de neusgaten
neusgaten gelijk
gelijk een
eenpeerd
peerddat
datafgeloopen
afgeloopenis.
is.
Stanse hem toegediend
toegediend
Iedereen
had vertrouwen
vertrouwen in
in 't geen
Iedereen had
geen Stanse
had
ze verwachtten
verwachtten een
een onmiddelijk
onmiddelijk uitwerksel
uitwerksel van
van 't ge~
had en ze
ge,
heime
geneesmiddel. Maar
scheen het
het op
optetegeven,
geven,
heime geneesmiddel.
Maar Sissen
Sissen zelf scheen
hij
hief weer
weer het
het hoofd
hoofd en
envroeg
vroegnaar
naar de
de kinders
kinders en
en als
als hij
hij
hij hief
ze
allen
rond
zich
had,
overviel
hem
de
treurnis
om
't
geen
ze allen rond zich had, overviel hem de treurnis om
hij
vóór zijn
zijn oogen
oogen zag
zag en
en voelde
voelde als
als zijn
zijn vonnis.
vonnis.
hij v66r
zei hij
- Jongetjes, zei
hij kreunend,
kreunend, 'k zou
geern nog
nog een
een
zou zoo geern
tijdetje leven,
zal niet
niet meer
meer gaan
gaan!! En de
de groote,
groote,
tijdetje
leven, maar
maar 't en
en zal
felle
vent, als
als een
eengelaten
gelatenschaap,
schaap,legde
legdezijn
zijn hoofd
hoofdneer
neer en
en
felle vent,
de tranen
de
tranen liepen
liepen hem
hem over
over de
de wangen.
wangen.
De rustpoos
rustpoos hield
hield nog
nogeen
eengoede
goedehalf
halfuur
uuraan,
aan,maar
maar dan
dan
begon het
het vreeselijke
vreeselijke tooneel
tooneel waarop
waarop ze
zeallen
allenmet
metontsteltenis
ontsteltenis
gewacht hadden.
hadden.
Busschere schoot
wakker, steunde
steunde op de
dearmen
armen en
en keek
keek
schoot wakker,
verwilderd rond. En
En dan,
dan,inineen
eenwrong,
wrong,scheurde
scheurdehij
hijzijn
zijn hemd
hemd
verwilderd
open, snokte
verband van
wonde en
ensprong
spronguit
uithet
hetbed.
bed.
open,
snokte 't verband
van de wonde
In den
den zwaai
zwaai had
had hij
hij de
dezolderribben
zolderribben gegrepen
gegrepen en gelijk
gelijk hij
hij
In
gewoon
was te
te doen,
doen, telkens
telkens hij
hij in
in zijn
zijn goede
goede toeren
toeren was
was en
en
gewoon was
zijn macht
macht wilde
toonen. Maar
Maar hij
hij raasde
raasde en
en riep
riep en
en vloekte
vloekte
zijn
wilde toonen.
als
als een
een bezetene.
bezetene.
mannen trachtten
trachtten hem
hem tetepakken,
pakken, werden
werden echter
echter weg,
weg~
De mannen
geslingerd als slunsen,
slunsen, tot
tot zezehem
hemeindelijk
eindelijkgrepen
grepenmet
metzessen
zessen
geslingerd
tegelijk en er
er op
opkropen
kropenenenhem
hemmet
met
zeelenaan
aandedevier
vierstijlen
stijlen
tegelijk
zeelen
van 't bedde
bedde vastbonden.
vastbonden. Maar
hief 't allemaal
allemaal op en
en
Maar hij
hij hief
't kraakte
kraakte en
en 't sprong in
in stukken
stukkenen
enin
insnot
snotonder
onderzijn
zijnrazernije.
razernije.
worsteling herbegon
herbegon en
envier
viermannen
mannenhadden
haddenererhun
hunwerk
werk
De worsteling
mede aan
been en
en een
eenanderen
anderen
mede
aan elk
elk een
een arm
arm en
en aan
aan elk
elk een
een been
om den
den kop
kopenennog
nogeen
eenander
anderdie
diehem
hemscherreling
scherrelingberijden
berijden
om
buik tegen
tegen te
te houden.
houden.
moest om
om de
dekrampwrongen
kramp wrongen van
van den
den buik
moest
nog waar
waar hij
ze wakelen
wakelen als
als
En hij
hij zond
En
zond ze
ze nog
hij wilde
wilde en
en deed
deed ze
een storm
storm en
en 't geloei uit
uit zijn
zijnkeel
keelgeleek
geleekaan
aanden
denvervaar,
vervaar~
in een
lijken wind. Hij
Hij verkende
verkendeniemand
niemandmeer.
meer.
lijken
erop,Poortere,
Poortere,
N u hij
hij weer
weerstil
stilgevallen
gevallenwas,
was,
riepenzijzijerop,
Nu
riepen
Rika, Loket,
Loket, Stanse,
Stanse, de
jongens ..
al geen
geen voordeel.
voordeel. Hij
Hij lag
lag
Rika,
de jongens
. . ,. al
met gekeerde
gekeerde oogen
oogen 't wit alonder
alonder gedraaid,
gedraaid, te
te glarieën
glarieën in
in
met
en in
in eene
eene houding
houding als
als een
eengekeelde
gekeeldestier,
stier, die
diewacht
wacht
't wilde
wilde en
om den
den geest
geesttetegeven.
geven.AlAl
omstaanderswaren
waren bleek
bleek en
en
om
dede
omstaanders
beangst, met
vrees op het
het lijf
lijf om
om 't geen er
er nog
nog gebeuren
gebeuren
beangst,
met de
de vrees
kon
kon en
en met
met 't medelijden
medelijden inin den
krop en
en deernis
deernis om
om
den krop
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't
geweld dat
dat ze
Sissen moesten
moesten aandoen
aandoen om
om zijn
zijn wreedheid
wreedheid
't geweld
ze Sissen

te temmen.
temmen.
-— 't Is 't vier;
komt ererin!
in!verklaarde
verklaarde Stanse.
Stanse. Hij
Hij
vier ; 't vier
vier komt
moet
er in versmachten
versmachten J Ge
Ge kunt
kuntwel
weldenken
denkenhoe
hoelastig
lastigzulk
zulk
moet er
een
mensch moet
sterven en
wat geweld
geweld het
het zal
zal kosten.
kosten. Zijn
Zijn
een mensch
moet sterven
en wat
leven is
is taai
taai als
alswelster
welsterI! 't En
is maar
maar als
als 't vier aan
aan 't herte
En is
komt dat hij
hij zal
zal begeven.
begeven.
komt
-— En
En is er
er geen
geenmiddel
middelom
omzijn
zijndood
doodte te
verzachten?vroeg
vroeg
verzachten?
er
een.
er een.
anderen keken
keken verbaasd
verbaasd op
op en
enRika
Rikabegon
begontetehuilen
huilen—De anderen
want het
het voorstel
voorstel klonk
klonk zoo
zoovreemd
vreemd omdat
omdat er
er nog
nogniemand
niemand
want
aan 't uiterste
gelooven.
uiterste wilde gelooven.
-=- Laat
ons liever
liever hem
hem helpen.
helpen om
om tetegenezen
genezen!I stelde
stelde
Laat ons
Poortere voor.
Poortere
-— 't En
is maar
maar dat
dat hij
hij ons
onsallen
allenkan
kanaan
aanden
denhals
halsbrengen
brengen
En is
als hij
hij razende
razende wordt
wordt —
- zulk
zulk een
een reus
reus!! zei
zei er
er een.
een.
als
-— Als hij
hij te
te geweldig
geweldig wordt,
wordt, kunnen
kunnen we
we hem
hem bloed
bloed laten,
laten,
verklaarde Stanse.
als 't
hem laten
laten uitbloeden.
uitbloeden.
't noodig is hem
verklaarde
Stanse. En als
bleven in
in beraad
beraad en
en drie
drie vier
vier wijven
wijven gelastten
gelastten zich
zich om
om
Ze bleven
Rika
en de
de jongens
jongens buiten
buiten de
de kamer
kamer te
te brengen
brengen en
en bezig
bezig te
te
Rika en
houden.
biechten of
ofberechten
berechtenkon
konnunugeen
geen
sprake
meerzijn,
zijn,—
Van biechten
sprake
meer
pastor noch
noch kapelaan
kapelaan zouden
zouden ererdurven
durvenomtrent
omtrentkomen.
komen.
noch pastor
En
nu weer
weer rees
rees Busschere
Busschere op
op als
alseene
eenefurie,
furie,met
meteen
eenkreet
kreet
En nu
als een
een gepijnigd
gepijnigd beest
beestenenzezemoesten
moestenhem
hemgezamenlijk
gezamenlijk be,
be~
als
springen
hem geveld
geveldtetehouden.
houden.Dan
Dan
gaf
Stansehet
hetteeken.
teeken.
springen om hem
gaf
Stanse
-— Er
is toch
tochniets
nietsineer
meeraan
aan tetedoen
doenenenwe
wezullen
zullenzijnen
zijnen
Er is
doodstrijd verkorten,
verkorten, meende zij.
zij. Kom,
Kom, wie
wiegaat
gaatererhem
hembloed
bloed
doodstrijd
laten.
Houttekiet, die nog
nogbarbier
barbier geweest
geweestwas
wasbij
bijden
dentroep,
troep,kwam
kwam
vooruit en
en terwijl
terwijl zij
zij alle
alle moeite
moeitededen
dedenom
omhet
hetontzaglijke
ontzaglijke lijf
lijf
vooruit
en
den rechterarm
rechterarm in
in bedwang
bedwang tete houden,
houden, stelde
stelde hij
hij ererzijn
zijn
en den
vliem op en
en sloeg
sloeg den
densiagader
slagader af.
af.
vliem
't Bloed speitte
speitte met
meteen
eenfijnen
fijnenstraal
straalininde
dehoogte
hoogteen
enregende
regende
Bijelke
elkebeweging
bewegingschoot
schoothet
hetstraal
straal
in stofdruppels
stofdruppels overal
overal neer.
neer.Bij
eene andere
andere richting
richting en
en het
het bloed
bloedkwam
kwameruit
eruitgepompt
gepomptbij
bij
in eene
eIken
slag, gestooten
gestooten gelijk
gelijk door
door een
een zuiger.
zuiger.
elken slag,
Weldra
zaten al
al die
die mannen
mannen met
met 't wezen
en 't lijf roodbe,
roodbe~
wezen en
Weldra zaten
als moordenaars
moordenaars die
diebeulenwerk
beulenwerkverrichten.
verrichten.Langzamer,
Langzamer~
vlekt, als
hand mochten
mochten zij
zij hun
hunkrachten
krachtenverslappen
verslappenwant
wantde
detegenstand
tegenstand
alsof het
hetkwaad
kwaad en
en 't venijn
vier
venijn van 't't vier
Was alsof
verminderde. 't Was
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met
zwarte, drubbele
drubbele vocht
vocht Busscher's
Busscher's lijf
lijf verliet
verliet en
en hem
hem
met het zwarte,
verloste
van de
de bezetenheid.
bezetenheid. Hij
Hijviel
vielstil,
stil,zijn
zijnleden
ledenhingen
hingen
verloste van
ofkennis,
kennis,blies
blieshijhijzachtjes
zachtjesden
den
slap
zonder eenig
eenig misbaar
misbaar of
slap en zonder
laatsten
asem uit.
uit.
laatsten asem

o
In den
den uchtend,
uchtend, terwijl
hoorde de
de
In
terwijlhij
hijop
op zijn
zijnronde
ronde was,
was, hoorde
dokter
man uit
uit het
hetGangske
Gangskegestorven
gestorvenwas.
was. Hij
Hijmoest
moest
dokter dat
dat de man
er
niet meer
meer heen
heen gaan.
gaan.
er dus niet
onderpastor die nog
nogeen
eenlaatste
laatstepoging
pogingwilde
wildewagen
wagenom
om
De onderpastor
den
verstokten zondaar
zondaar te
bekeeren en eene
eene ziel
ziel voor
voor den
den
den verstokten
te bekeeren
hemel zocht
winnen, kwam
laat. Van
Vaneen
eenanderen
anderen
hemel
zocht te
te winnen,
kwam ook
ook te laat.
kant zag
zag hij
hijnunuzijne
zijne
tusschenkomstveel
veel
vergemakkelijkt—kant
tusschenkomst
vergemakkelijkt
hij mocht
mocht zich
zich nu
nu bepalen
bepalen bij
bij een
een gebed
gebed bij
bij het
het lijk
lijk en
en wat
wat
hij
Dekapelaan
kapelaan
troostwoorden voor
weduwe en de
de kinders.
kinders. De
troostwoorden
voor de
de weduwe
er de
deruwe
ruweenenonbeschofte
onbeschofteventen
venteningetogen
ingetogenenengetroffen,
getroffen,
vond er
door den
van de
en dedekinderen
door
den ernst
ernst van
de dood
dood en
en de
devrouw
vrouwen
kinderenin
in
radelooze wanhoop,
wanhoop, onder
onder den
denonmiddelijken
onmiddelijken slag
slagvan
van het
het
de radelooze
ongeluk. Waar hij
hij had
had meenen
meenen uit
uit tetevaren
varenover
over't't goddeloos
goddeloos
ongeluk.
afscheiden
een goddeloozen
goddeloozenzondaar,
zondaar,werd
werdde
deonderpastor
onderpastor
afscheiden van een
zelf, in
inzijn
zijnopgewonden
opgewondenijver,
ijver,getroffen
getroffenen
ende
dekaimere
kalmerestemming
stemming
bracht er
gewone troostwoorden
troostwoorden uit
uit tete
bracht
er hem
hemvanzelf
vanzelftoe
toe de
de gewone
spreken.
tooneel rond
rond het
het lijk
lijkwas
washeel
heelanders
andersals
alsbij
bij het
het
spreken. Het tooneel
ziekbed. De overmoed
overmoed bij
bijde
dekerels
kerelswas
wasvergaan
vergaan en
en zij
zij die
die
ziekbed.
van den
den onderpastor
onderpastor toen
toen minachtend
minachtend en
envijandig
vijandig
optreden van
't optreden
beschouwd hadden,
hadden, keken
keken hem
hemnu
numet
metbang
bangsmeekende
smeekende oogen
oogen
beschouwd
aan,
zijne gunst
gunst in
in teteroepen.
roepen.De
Deonderpastor
onderpastorvoelde
voeldezich
zich
aan, om
om zijne
in de
de weerdigheid
weerdigheid van
van zijn
zijn ambt
ambt hersteld,
hersteld, —
- nu
er aan,
aan~
nu was er
raking. Nu kon
kon hij
hij optreden
optreden als
als de
dehelper
helperdie
dieverleenen
verleenenkon
kon
raking.
alleen
den troost
troost —
- als
alsdegene
degenedie
dieiets
ietsmeer
meerweet
weetdan
danalle
alle
alleen den
grondeloos mysterie
waarvoor ze
kwamen te
te
anderen
over 't't grondeloos
anderen over
mysterie waarvoor
ze kwamen
staan.
verwachtten dat
zeggen zou
zou en
enopheldering
opheldering
staan. Ze
Ze verwachtten
dat hij
hij iets zeggen
geven over
over de
degeheimzinnige
geheimzinnigestreek
streekwaar
waardedeziel
zielvan
vanBusschere,
Busschere,
dien
ze daar
daar zooeven
zooevennog
nogbij
bijhen
henhadden,
hadden,nu
nugevaren
gevarenwas
was
dien ze
en
van waar
waar hij
hijhun
hunnooit
nooiteenig
eenigteeken
teekenmeer
meer doen
doen zou
zou en
en
en van
meer terug
terug keeren.
keeren.
nooit meer
In den
den nood
noodom
omhunne
hunnegevoelens
gevoelens mede
mede te
te deelen,
deelen, in
in den
den
In
hun gemoed
gemoed uit
uit tetestorten,
storten,
opdrang om de
deaandoening
aandoening van
van hun
opdrang
tot ininde de
bijzonderheden, alles
alles tetemoeten
moeten
meenden zij
meenden
zij tot
bijzonderheden,
vertellen
er met
met Sissen
Sissenvoorgevallen
voorgevallen was.
was. In
In de
deversla,
versla~
vertellen .wat
.wat er
genheid
waarin ze
zenog
nogverkeerden
verkeerdendoor
doordien
dienschrikkelijken
schrikkelijken
genheid waarin
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doodstrijd, heel
bevlekt nog
nog van
van 't bloed
bloed dat
dat hen
hen bij
bij de
de
doodstrijd,
heel bevlekt
worsteling op
op 't wezen
wezen en
en de
de kleeren
kleeren gespeit
gespeit was,
was,vertelden
vertelden
worsteling
zij met
met gedempte
gedempte woorden
woorden enenuitdrukkelijke
uitdrukkelijke gebaren
gebaren den
den
zij
hevigen strijd
strijd waarin
waarin Busschere
Busscherezijn
zijnleven
levenafgevochten
afgevochtenhad.
had.
hevigen
Alzoo onderging de
de onderpastor
onderpastor voor
voor 't eerst den aangenamen
aangenamen
indruk van
van 't vertrouwen
vertrouwen bij
bij die
die mannen
mannen die
die hem
hem zoo
zoo afkeerig
afkeerig
waren en
die hem,
hem, naar
naar hij
hij meende,
meende, nooit
nooitbenaderen
benaderenzouden.
zouden.
waren
en die
T ot zijne
zijne groote
grooteverwondering
verwonderingmerkte
merktehij
hijhier
hierindruk
indruktetemaken
maken
Tot
hij voorzag
voorzag dat
datzijne
zijnegoede
goede
houdingwel
wel
verstrekkende
en hij
houding
verstrekkende
gevolgen
gevolgen kon
kon hebben.
hebben. Hij
Hij hield
hieldererzich
zichlanger
langer op
opdan
dan hij
hij
eerst gemeend
belang toonen
toonen in
in 't geen men
men hem
hem
't eerst
gemeend had,
had, ging belang
vertelde en
met een
een veelbeteekenend
veelbeteekenend gebaar
gebaar of een
een enkel
enkel
vertelde
en met
dat meer
meer bedieden
bediedenmoest
moestdoor
doorden
denernst
ernstvan
vanden
dentoon,
toon,
woord dat
hield hij
hij zich
zich in
inzijne
zijne weerdigheid.
weerdigheid. Daarna
Daarna begon
begon hij
hij om
om de
de
hield
ontstelde gemoederen
gemoederen te
te verzoeten
verzoeten;; sprak
sprak hun
van de
de groote
groote
ontstelde
hun van
barmhartigheid Gods,
van de
de geheime
geheime wegen
wegender
derVoorzienig,
V oorzienig~
barmhartigheid
Gods, van
heid die
die somtijds
somtijds het
hetlaatste
laatste oogenblik
oogenblikwaarneemt
waarneemt om
om de
de
heid
genade uit te
te werken.
werken.
genade
In hunnen
hunnen ijver
ijver om
omden
denkapelaan
kapelaan teteovertuigen
overtuigen en
eneenige
eenige
zekerheid van
verkrijgen over
de uitkomst,
uitkomst, haalden
haalden
zekerheid
van hem
hem te
te verkrijgen
over de
zij al
al de
degaven
gavenenengoede
goedehoedanigheden
hoedanigheden uit
uit van
van den
den over,
over~
zij
ledene
zijn ronde
ronde
ledene:: zijne
zijne goedhertigheid,
goedhertigheid,zijn
zijn medelijden
medelijden en
en zijn
om de
de be,
be~
inborst
alles uitgaf
uitgaf gelijk
gelijk hij
hij 't inhad. En
En om
inborst -—die
die alles
weringen te
aan en
en
weringen
te staven,
staven, haalde
haaldeRika
Rikazelf
zelf eenige
eenige gevallen
gevallen aan
onder
andere:: dat
hij Poorters
Poorters vrouw
vrouw opgenomen
opgenomen had
hadvan
van de
de
onder andere
dat hij
straat
als ze
ze van
vaniedereen
iedereenverlaten
verlaten en
engeschuwd
geschuwd was
wasomdat
omdat
straat als
't
kot
zat.
En
met
een
ernstig
gelaat,
als
een
haren
vent
in
kot
zat.
En
met
een
ernstig
gelaat,
als
een
haren vent
hoogste
troef
in
't
spel,
vertelde
zij:
dat
Busschere
nooit
te
spel, verteide zij :
Busschere
te
hoogste troef in
hij nooit
nooit
bedde
ging zonder
zonder zijn
bedde en
en ging
zijn kruis
kruistete maken
makenen
en dat
dat hij
gelaten
had zijn
zijn paaschen
paaschen te houden
houden!·
gelaten had
Het deed
deed die
diemenschen
menschen blijkbaar
blijkbaar deugd
deugd iemand
iemand tetehebben
hebben
om
de eere
eere te
te kavelen
kavelen van
vanden
denman
mandie
dienunuzichzelf
zichzelfniet
nietmeer
meer
om de
had
verweren
en die
die in
ineen
eenroep
roepvan
vanboosheid
boosheidgeleefd
geleefd had
verweren kon
kon en
voor
deftiger parochianen.
parochianen. Zij
genoeg van
van
voor de deftiger
Zijzelf
zelf waren
waren er
er genoeg
overtuigd
en
in
hunne
oogen
was
hij
de
rechtschapenheid
en
overtuigd en in hunne oogen was hij de rechtschapenheid en
waar zijne
zijne en
en hunne
hunne
de
teergevoeligheid zelf,
zelf, maar
maar 't geen
geen waar
de teergevoeligheid
omgeving
eenige schuld
schuldaan
aanwas,
was,wilden
wildenzijzijgoedmaken
goedmaken
omgeving de eenige
en de
de gedwongene
gedwongene zedelijke
zedelijke ondergeschikt,
ondergeschikt~
met
er 't't noodlot en
met er
heid
te bemoeien,
bemoeien,zonder
zonderdat
datzijzijhet
hetmet
metwoorden
woordenduidelijk
duidelijk
heid in te
konden
uitbrengen.
Zij
bestormden
den
onderpastor
ter
konden uitbrengen. Zij bestormden den onderpastor om ter
meest.
Als
eene
verontschuldiging
kwamen
zij
altijd
terug
verontschuldiging
kwamen
zij
altijd
terug
op
meest.
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het onherroepelijk
onherroepelijk ongeluk
ongeluk en
endie
dieellendige
ellendigeoorzaak
oorzaakwaarin
waarin hij
hij
onder~
zoo
jammerlijk zijn
gevonden had
had en
en met
met de
deonder,
zoo jammerlijk
zijn dood gevonden
stelling
Bij die
die bedenking
bedenking
stelling dat
dat het
het anders
andershad
hadkunnen
kunnen zijn.
zijn. Bij
woelde er
er ininden
denwilden
wildenaard
aardder
dermannen
manneneene
eenewanhoops,
wanhoops~
woelde
wraak
zoo
wraak die
die hun
hun ingetogen
ingetogen uiterlijk
uiterlijkdreigde
dreigdetete breken
breken en
en zoo
gauw de
de kapelaan
kapelaan weg
wegwas,
was,durfden
durfdenzijzijmet
metknarsetanden
knarsetanden hun
hun
woede lossen
stonden zij
rond het
het bed
bed te
te dreigen
dreigen op
op den
den
woede
lossen en
en stonden
zij rond
rampzaligaard
Sissen ontstolen
ontstolenhad
had!
rampzaligaarddie
die hun
hun Sissen
!
Poortere'
daarbij en
en sprak
sprak geen
geen woord.
woord. Hij
Hij was
was uit
uit
stond daarbij
Poortere. stond
de kamer
kamer nog
versleten uit,
uit, dood,
dood~
de
nog niet
niet geweest;
geweest ;hij
hijzag
zag er
er versleten
vermoeid
en scheen
scheenafwezig
afwezigvan
vanalal't 'tgeen
geenererrondom
rondomgebeurde.
gebeurde.
vermoeid en
dezorgen
zorgenvan
vanStanse,
Stanse,met
metdedehulp
hulpder
derandere
anderegebuur,
gebuur~
Door de
vrouwen werd
werd de
de wanorde
wanordehersteld,
hersteld, het
hetbloed
bloedafgewischt,
afgewischt,het
het
vrouwen
lijk
gewasschen en
net aangekleed
aangekleed en
en op
op een
eenversch
verschgespreid
gespreid
lijk gewasschen
en net
gelegd.
bedde gelegd.
Als het
het werk
werkvoitooid
voltooidwas,
was,lag
lagBusschere
Busschereals
alseen
eenheilige,
heilige,met
met
kalm gelaat,
gelaat, versch
versch geschoren
geschorenen
entusschen
tusschenzijn
zijn grove
grove vingers
vingers ge,
ge~
kalm
steken,
hield hij
hij een
een kruisbeeldeken
kruisbeeldeken van
van de
de goede,dood,
goede~dood, dat
dat
steken, hield
als een
een speelding
speelding zoo
zoo klein,
klein, inindedegrove
grovehanden
handeneruit
eruitzag,
zag,en
en
als
waarop
hij,
van
onder
zijn
neergeslagen
oogschelen,
ingetogen
waarop hij, van onder zijn neergeslagen oogschelen, ingetogen
scheen
te staren.
staren.
scheen op te
een tafeltje,
tafeltje, nevens
nevens het
het bed,
bed,brandden
brandden erertwee
tweekeersen
keersen
Op een
waartusschen een koperen
koperen Lieven,Heer
Lieven~Heeren
eneen
eenbierglazetje
bierglazetjemet
met
waartusschen
wijwater en
palmtak. Heel
Heel dien
diendag
dagenenden
dennacht
nachtdoor,
door,bleven
bleven
wijwater
en palmtak.
er
mannen als
als eene
eeneeerewacht
eerewachtbij
bijhet
hetlijk
lijkenenaanhoudend
aanhoudend
er twee mannen
kwamen de
een
kwamen
de bewoners,
bewoners, rekewijs
rekewijshun
hunbezoek
bezoek afleggen
afleggen als
als een
laatste
afscheid. Een
Een voor
vooréen
éenstaken
stakenzijzijmijdzaam
mijdzaam de
dedeur
deur
laatste afscheid.
open,
om de
deplechtige
plechtigestemming
stemming niet
niet tetestoren,
storen,kwamen
kwamen met
met
open, om
met de
de neer,
neer~
de klak
klak in
in de
dehand
hand en
en 't zware donkerziende wezen met
hangende knevels, voor 't bedde staan
staan staren
staren;; daarna
daarna doopten
doopten
zij
gewijde palm
palm in
in 't potje
potje en
en besprenkelden
besprenkelden het
het lijk,
lijk, eer
eer
zij de gewijde
te
vertrekken. Tegen
Tegen den
den avond
avondwerd
werdBusschere
Busschere gekist
gekist en
en
te vertrekken.
daarbij
eens, die
die alreeds
alreeds gezeten
gezeten
daarbijhernam
hernamalalde
de droefheid
droefheid nog eens,
scheen.
Dat kisten
kistenverzinnebeeldde
verzinnebeeldde de
deopperste
opperste scheiding
scheiding en
en
scheen. Dat
al wie
wie 't hun
aanging, de
de wijven
wijvenvooral,
vooral,drum.den
drumdener
er nog
nogeens
eens
al
hun aanging,
er voorgoed
voorgoed
rond om
om voor
vçor den
den laatsten
laatsten keer,
keer, eer
eer 't deksel
rond
deksel er
Op den
denuitersten
uitersten stond
stond
den doode
doode teteaanschouwen.
aanschouwen. Op
op ging, den
staakte
de hoofden
hoofden
staaktealle
allesnikken
snikkenenenwerd
werdhet
hetheel
heelstil
stilenen al
al de
ze
reikten
alsof er
er iets
iets nieuws
nieuws tetemerken
merken viel,
viel, en
en ze
reikten voorover
voorover alsof
't lijk
voor den
deneersten
eerstenkeer
keertetezien
zienkregen.
kregen.De
Deaandachtigheid
aandachtigheid
lijk voor
van
dien laatsten
laatsten aanblik
aanblik was de
de onbewuste
onbewuste uitdrukking
uitdrukking van
van
van dien
het plechtige
plechtige vaarwel,
vaarwel, het
het afscheid
afscheid voor
voor eeuwig1
eeuwig!
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Vroeg in
den morgen
morgen van
van den
den volgenden
volgenden dag,
dag, luidde
luidde het
het
in den
zomer~
kleine bealokje
beêklokjezijn
zijnschelle
schelleklaagtonen
klaagtonen door
doorde
dereine
reinezomer,
kleine
lucht over
over 't dorp.
Niemand gaf
gaf ererveel
veelacht
achtop
op;
hetbeduidde
beduiddealleen
alleen dat
dat er
er
Niemand
; het
een arme
arme dopper
doppermet
metden
denlaagsten
laagstendienst
dienstzou
zoubegraven
begravenworden.
worden.
Satie
Kabootere alleen,
alleen, bij
detegenstelling
tegenstellingopviel
opvielmet
metdie
die
Satie Kabootere
bij wie de
andere, plechtige
uitvaart van
den burgemeester,
burgemeester, kon
kon zijn
zijn
andere,
plechtige uitvaart
van den
misnoegdheid niet bedwingen
bedwingen en
enhij
hijmoest
moesthet
hetgaan
gaanuitroepen
uitroepen
misnoegdheid
aan
van den
den bakker
bakker omdat
omdat ze
ze 't al zouden
zouden hooren
hooren::
aan den
den gevel van
Ja, riep
er een
een uit
uitGangske
Gangskedie
diegecreveerd
gecreveerd isis!
-— Ja,
riep hij,
hij, 't is er
I
Ik, zal
Ik,
zal 't roepen! Ge hoort
hoort het
hetwel
wel!
Eergisterenwas
was 't met de
1 Eergisteren
groote klokke
is 't met
schelletje! Dat
groote
klokkedrie
drie dagen
dagen lang
lang en
en nu is
met schelletje1
is, —
- 'k zal 't u zeggen
zeggen:: omdat
drie Goden
Goden zijn;
zijn; de
de eerste
eerste
omdat er
er drie
is een
een goudie
goudie God
Godenenhij
hijisisdoof,
doof,zezemoeten
moetenveel
veelen
engroot
groot
is
geruchte maken
luide zingen
zingen of
ofhij
hij 'n hoort het
het niet
niet;; —
geruchte
maken en
en luide
plaatse~
de
tweede is een
een zilvere
zilvere God, dat
dat is
is er
er een
een voor
voor de
deplaatse,
de tweede
naars —
- voor
voor de
de bakker
bakker en
en zijn
zijn weergade
weergade ;; en
en de
dederde
derdedat
dat
naars
is er
kopere
die
is
niet
doof
dat
is
de
onze
is
er 'n en.
en kopere — die is niet doof — dat is de onze —
met 't schelletje
deur moet
moet open
open
schelletjehoort
hoorthij
hijhet
hetalal dat
dat hij
hij de
de deur
doen van
van den
den hemel
hemel om
omSissen
SissenBusschere
Busschere binnen
binnentetelaten1
laten!
dejongens
jongensvan
vande
deplaats
plaats
Satie
had, volgens
volgens gewoonte,
gewoonte, alal de
Satie had,
als toehoorders,
toehoorders, die altijd
altijd erbij
erbij waren
waren als
als de
degroote
grooteleven,
leven~
als
houder in
zijne verontweerdiging
verontweerdiging losbarstte.
de
houder
in zijne
losbarstte. Maar
Maar voor de
dat ze
ze wisten
wisten dat
dat 't er een was
plaatsenaars zelf was
was 't genoeg
plaatsenaars
genoeg dat
Gangske die begraven
begraven werd
werd;; niemand
niemand vroeg
vroeg er
er verder
verder
uit 't Gangske
er geen
geen belang
belang ininstelden
steldenenenomdat
omdatzij
zij er
er
naar omdat
naar
omdat zij
zij er
niemand tenzij
tenzij van aanzien,
aanzien, kenden.
kenden.
niemand
Gangske zelf
zelf echter
was 't als
hoogdag, —
- alle
alle
In 't
als een hoogdag,
't Gangske
echter was
werk
bezigheid lag
iedereen hield
zich gereed
gereed om
om
werk en
en bezigheid
lag stil
stil en iedereen
hield zich
aan
de plechtigheid
plechtigheid mede
mede te
te doen.
doen. Nu
Nunog
nogmeer
meerdan
danbinst
binst
aan de
hij leefde werden
werden de
de bewoners
bewoners gewaar
gewaar dat
dat Busschere
Busschere de
de ziel
ziel
hij
en de
de geest,
geest,dedeleider
leiderenendede
raadsmangeweest
geweest was
was van
van de
de
en
raadsman
bende,
- hij
hij die
die wist
wistwat
watrecht
rechtwas,
was,die
dieeen
eenwil
wilhad
haden
engezag,
gezag,
bende, —
die nooit
nooit vervaard
vervaard was
was en
en met
met alles
alles weg
weg wist
wist en
enzich
zichoveral
overal
die
kon
doen
gelden.
Heel
't
Gangske
voelde
zich
verweeuwd,
kon doen gelden. Heel
Gangske voelde zich verweeuwd,
nog:: dat
dat Busschere
Busschere voor
voor altijd
altijd dood
dood was,
was, dat
dat
niet overtuigd
overtuigd nog
niet
eenpaar
paardagen
dagengeleden
geleden
hij
meer zou
zouopstaan,
opstaan,omdat
omdatzezeeen
hij nooit meer
nog, zijn
zijn zware
zware gestalte
gestalte gezien
zijn luide
luide stemme
stemme
nog,
gezien hadden
hadden en
en zijn
huninderdaad
inderdaadverraderlijk
verraderlijk ontstolen.
ontstolen. Maar
Maar
gehoord. Hij
Hij was
was hun
gehoord.
't meeste
meeste leed
voelden
zij
bij
't
gedacht
dat
er
niemand
hem
leed voelden zij bij
gedacht dat er niemand hem
vervangen zou
hun veiligheid
veiligheid
vervangen
zou -—dat
datze
ze hun
hun opperhoofd
opperhoofd en
en hun
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verloren hadden.
diestemming,
stemming,uitgedrukt
uitgedruktop
ophun
hungelaat,
gelaat,
verloren
hadden. Met die
stoet uit de
de enge
enge opening
opening van
van 't Gangske in de
stapten
stapten zij
zij in
in stoet
der dorpsplaats.
dorpsplaats.
zonnigheid der
Voorop een
een jongen
jongenmet
metden
denkruisstandaard
kruisstandaard en
en daarna
daarna zes
zes
Voorop
mannen
op
hun
zondagsch,
die
den
zwaren
last
der
kist
droegen
mannen op hun zondagsch, die den zwaren last der kist droegen
die
gedekt was
was met
met den
den arm,pelder
arm_pelder waarvan
waarvan het
het zwart
zwart der
der
die gedekt
stof door
door gesletenheid
gesletenheid tot
tot brons,ros
brons-ros was
wasvergaan.
vergaan.
stapte de Grooten
Grooten Turk
Turk ininzijn
zijnmantel,
mantel, die
die de
de
lijk stapte
Achter 't lijk
kinders van
van den overledene
overledene in kudde
kudde opleidde.
opleidde. Daarna
Daarnakwamen
kwamen
kinders
al de mannen
mannen in
gevolgd door
door de
devrouwen,
vrouwen,
al
in dichten
dichten groep
groep gevolgd
waar
Rika met de
de drie
drie dochters
dochters inindedeeerste
eersterei
reigingen.
gingen.Allen
Allen
waar Rika
waren
even ingetogen
ingetogen en
enstil,
stil,met
metdedemeewarigheid
meewarigheid in
in heel
heel
waren even
hunne houding
houdingstapten
staptenzijzijvooruit,
vooruit,terwijl
terwijlhet
hetklokje
klokjemet
metnijdig
nijdig
korte slagjes
slagjes als een
een bitsig
bitsigkeffertje,
keffertje, ongeduldig
ongeduldigklipte
klipteom
om ge,
gekorte
daan
maken.
daan te maken.
Dat troepje
troepje menschen
menschen miek
miek een
armtierig uitzicht
ijle
een armtierig
uitzicht in
in de ijle
zij bijeen
bijeengeschaard
geschaard stonden
stondeninindedemiddenbeuk.
middenbeuk.
kerk
waar zij
kerk waar
Binst
mis, die
die haastig
haastig gezongen
gezongen werd,
werd, bleven
bleven de
demannen
mannen
Binst de mis,
met gefronste
gefronste wenkbrauwen,
wenkbrauwen, ingetogen
deftig, bewust
bewust van
van de
de
met
ingetogen deftig,
der gebeurtenis,
gebeurtenis, waarop
waarop zij
zij voor
voor 't aanschijn
der
gewichtigheid der
aanschijn der
gemeente eere
aan hun
hun overledene.
overledene. De
De vrouwen
vrouwen
gemeente
eere wilden
wilden doen aan
zaten
godvruchtig en
en met
met werkende
werkende lippen
lippen te
te bidden
bidden en
en in
in
zaten godvruchtig
stiltepoozen.waar
waar 't gezang
hoorde men
menhet
hetsnikken
snikken
gezang stopte,
stopte, hoorde
de stiltepoozen
verdriet
der
kinderen die,
die, aangedaan
aangedaan door
door 't ongewone,
der kinderen
ongewone, hun verdriet
niet inhouden
inhouden konden.
konden.
niet
N a de
de plechtigheid
plechtigheid trok
trok de
destoet
stoetmet
metden
denpastor
pastoren
en't'tkerk,
kerk.
Na
he,t schoone
schoone grasplein
grasplein den put
put ge,
ge.
volk
naar buiten,
buiten, waar
waar in het
volk naar
graven
zagen zij
zij cie
de kist
kistneerlaten
neerlaten en
enna
nadedelaatste
laatste
graven was.
was. Daar zagen
zegening van
van den
denwijwaterkwispel,
wijwaterkwispel,trad
tradStanse
Stanse Sloovere
Sloovere vooruit
vooruit
rond te
te halen
halen waarmede
waarmede de begrafenis
begrafenis en
kist
om 't geld
geld rond
en de kist
moest
betaald worden.
worden. Alleman
Alleman gaf
gaf zijn
zijn deel,
deel, iets
ietsmeer
meer dan
dan
moest betaald
gewoonte was,
nadat ze nog
nog wat
wat staan
staan draaien
draaien hadden
hadden
't gewoonte
was, en nadat
tusschen
grafheuvels, was
er éen
éen die
die teeken
teeken gaf
gafen
enze
ze ver,
ver.
tusschen de
de grafheuvels,
was er
lieten het
het kerkhof.
kerkhof.
N u eerst
eerst voelden
voeldenzij
zijzich
zichweer
weerlos
losenenontspannen
ontspannen en
en her,
her.
Nu
hun gewonen
gewon en doen
doenenenom
omdedemedewerking
medewerking nu
nu
ademen
ademen in
in hun
maar gauw
latenenenhun
hunwezen
wezen
ontrimpelen,haastten
haastten
maar
gauw los tete laten
te te
ontrimpelen,
zij zich
zich in
in ordelooze
ordelooze bende,
bende, naar
naar hun
hun eigen
eigen domein.
domein.
zij
vertoog had
had in
ingeener
geen erdeelen
deelendedebelangstelling
belangstellinggewekt
gewekt
Het vertoog
bij de dorpelingen,
dorpelingen, —
- het
was onopgemerkt
onopgemerkt voorbij
voorbij gegaan
gegaan
bij
het was
en van
van 't geen
er verder
verder nu
nuals
alsrouw,feest
rouw.feestmoest
moestgevierd
gevierd
en
geen er
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worden, zou
geen enkel
enkel der
der deftige
deftige burgers
burgers op
op 't dorp, eenig
zou geen
of vermoeden
vermoeden krijgen.
krijgen.
inzicht
inzicht of
In de
de Halve
Halve aan
Maan
opgeschikt
gereedom
om't'tvolk
waswas
allesalles
opgeschikt
enen
gereed
volk
ontvangen;; de tafels
tafels waren
waren uitgeschoven,
uitgeschoven,dedewitte
wittekommen
kommen
te ontvangen
stonden
gereekt en
en tetemidden
middenprijkten
prijktende
dehooge
hoogestapels
stapelskoeke,
koekestonden gereekt
bote.hammen
bevolking was
was
botethammenop
opde
de tinnen
tinnen borden.
borden. Heel
Heel de
de bevolking
er genood
genood om
omtetekomen
komenkoffie
koffiedrinken.
drinken. Rika
Rika kon
kon het
het goed
goed
er
doen
en ze deed
deed het
het te
te liever
liever om
om haren
haren staat
staat te
houden en
en
doen en
te houden
eere
te doen
doenaan
aandedeherinnering
herinnering van
van Busschere,
Busschere, die
die ook
ook na
na
eere te
zijne dood moest
moest gevierd
gevierdworden
wordenals
alsdedeeerste
eerstevan
van 't Gangske.
zijne
De Groote
Groote Turk
Turkzat
zatmede
medeaan
aantafel,
tafel,tusschen
tusschen de
deweduwe
weduwe
en Sara,
Sara, de
de oudste
oudstedochter.
dochter.AlAldede
anderen
zochtenplaats
plaatsnaar
naar
anderen
zochten
ze konden,
konden, mannen
dooreen, de
de gelagkamer
gelagkamer vol,
vol,
ze
mannen en
en wijven
wijven dooreen,
de achterkamer
achterkamer vol,
de vaute
vaute vol
volen
ende
dekeuken
keuken vol.
vol. Vier,
Vier,
de
vol, de
wijven die
er zich
zich voor
voor hadden
hadden aangeboden,
aangeboden, bedienden
bedienden
vijf wijven
die er
gasten van
van koffie
koffie en
enboterhammen.
boterhammen.
de gasten
Van nu
nuvoort
voortzou
zouhet
hetererlustig
lustigtoegaan,
toegaan,zonder
zonderuitgelatenheid
uitgelatenheid
althans.
zat nog
nog met
met de
dezwaarte
zwaarte en
endedeonmiddelijkheid
onmiddelijkheid
althans. Men
Men zat
der
plechtigheid op
op 't gemoed,
waarvan er
lang mogelijk
mogelijk
der plechtigheid
gemoed, waarvan
er zoo lang
iets moest
moest overblijven
overblijven;; maar
maar van
van 't ongeluk
had men
men nu
nu
ongeluk zelf had
een reden
reden gemaakt
gemaakt om zich
zich in
in 't orivermijdelijke
toch een
orivermijdelijke te schikken
dier menschen
menschen had
had de
degroote
groote levens,
levensen bij
bij 't gezonde
gezonde inzicht dier
weeral de
de bovenhand
bovenhand behaald.
behaald. «Wij
«Wij kunnen
kunnen met
metdooden
dooden
wet weeral
niet huishouden»
huishouden» had
had er
er een
een gezegd.
gezegd. En
Endaarmede
daarmede beduidde
beduidde
niet
men dat
dat eens
eens de
delaatste
laatsteeere
eereaan
aanden
denoverledene
overledenebesteed
besteedwas,
was,
men
....voortleven
voortlevenmoest.
moest.
men
aan zijn
zijn plicht
plicht had
had voldaan
voldaan en
en men
men ....
men aan
roesde dooreen
hoofden onder
onder
Stemmenmengsel roesde
dooreen boven
boven de
de hoofden
't Stemmenmengsel
de lage
lage zoldering
zoldering en
en dreef
dreef door
doordedeopgeschoven
opgeschovenvensters
vensters
de
naar buiten
buiten met
met den
den geur
geur en
enden
dendamp
dampvan
vanwarmen
warmen koffie.
koffie.
naar
De boterhammen
boterhammen verdwenen
een hoek
hoek
verdwenenvan
vande
de borden
bordenen
eninin een
der
keuken waren
waren erertwee
tweewijven
wijvenlijfelijk
lijfelijkaan
aan't'tsnijden
snijden en
en
der keuken
andere aan
aan 't beuter smeren.
twee andere
Klein en
en groot,
groot, elk
elkat at
even
gesmakelijkzijn
zijnbekomste
bekomste
Klein
er er
even
gesmakelijk
en
de
jongens
vooral
aten
er
dan
nog
eenige
boterhammen
en
jongens vooral aten er dan nog eenige boterhammen
zoozelden
zeldendedegelegenheid
gelegenheidhadden
haddenvan
vanzulken
zulken
bij omdat
omdat zezezoo
bij
kermiskost
sneden effenaan
effenaan zij
zij ze
ze binnen,
binnenkermiskost- —zezetelden
telden de
de sneden
speelden,
om prijs.
prijs.
speelden, om
dekoffie
koffiewerden
werden
druppeltjesfranschen
fransehen opgediend
opgediend en
en
Na de
druppeltjes
daarmede
roeringe te
komen van
de gasten
gasten
daarmedebegon
begon er
er al
al wat
wat roeringe
te komen
van de
hun weister
weister zochten
zochten of
ofnaar
naar buiten
buiten
die volgegeten
volgegeten waren
waren en
en hun
die
wilden
de koelte.
koelte.
wilden voor de
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Het
was geen
geen dag
dagom
omnog
nogiets
ietstetebeginnen,
beginnen, als
als men
men zoo
zoo
Het was
hadhet
hetnog
nognooit
nooital aluitgepraat
uitgepraat
goed
bijeen was,
was, en
en men
men had
goed bijeen
over
Busschere en al
al 't geen hij
hij had
had uitgericht.
uitgericht. Langzamerhand
Langzamerhand
over Busschere
kwam er
kwam
er de
de stemming
stemming in
in alsof
alsofSissen
Sissenzelf
zelfwerkelijk
werkelijkweer
weervan
van
't gezelschap
mannen voelden
voelden dat
dat ze
ze naar
naar den
den zin
zin
gezelschap was
was en
en de mannen
van
den overledene
overledene handelen
niet flauw
flauw vallen
vallen
van den
handelenmoesten
moesten en
en niet
in ijdel
ijdel getreur
getreur zonder
zonder einde.
einde. Hij
Hij zelf
zelfware
warede
deeerste
eerstegeweest
geweest
om
zeggen dat
dat 't nu
was en
en ererwat
watfut
futweer
weermocht
mocht
om te zeggen
nu genoeg was
in komen.
komen.
Ze
verdeelden zich
zich iningroepjes
groepjes;
gezetenstenzochten
zochten
Ze verdeelden
; dedegezetensten
hun
makkers om
kaart te
te spelen.
spelen. Anderen
Anderen mieken
mieken
hun makkers
ommet
metde
de kaart
gingenaan
aanden
denvogelpik
vogelpik
eene
plaats vrij
vrij om
om tetekegelen
kegelenofofgingen
eene plaats
of naar
naar buiten
buiten op
op het
het bollespel.
bollespel.
Na de
deborreltjes
borreltjes begon
begonmen
menaan
aan't 'tbier
bierenenRika
RikaenenSara
Sara
aan~
met
eenige helpsters,
helpsters, hadden
hadden reeds
reeds den
den voorschoot
voorschoot aan,
met nog eenige
gebonden en
en waren
waren verlaan
verlaanom
omde
degroote
groote pinten
pinten bier
gebonden
bier rond
rond
dragen.
te dragen.
Al de
de wijven
wijven waren
waren natuurlijk
natuurlijk ontslegen
ontslegen van
van 't'tkoken
koken voor
voor
ze bleven
bleven rond
rond den
den Grooten
Grooten Turk
Turk gezeten
gezeten of
of
den
den middag
middag en ze
ondereen luide aan
aan 't'tkakelen.
kakelen.
ondereen
verdeden zij
zij iningezelschap
gezelschap heel
heel den
dennamiddag
namiddag en
en als
als
Zoo verdeden
't
zaten zij
zij er
er nog
nog bijna
bijna allen
allen inindedestovende
stovendehitte
hitte
't avond
avond was,
was, zaten
binnen of rond
rond het
het huis.
huis. Iedereen
Iedereen vond
vond dat
daterernooit
nooithertiger
hertiger
binnen
gevierd werd
werd voor
voor een
eendoode
doode—- ten
tenandere
andere:
gelijkBusschere
Busschere
gevierd
: gelijk
was er
er maar
maar één
één geweest
geweest en
en ze
zemeenden
meenden't'tvoor
voorhem
hemniet
nietwel
wel
was
genoeg
en 't'tgeroep
geroep
genoeg te
te kunnen
kunnen doen.
doen. 't Rumoer
Rumoer en 't't geronk en
niet op
op—
- 't'twas
waseen
eengeirnde
geirndekermis
kermis;; en
enals
alsde
degezellig,
gezel1ig~
hield niet
heid en
en 't'tbier
biersamen
samenbegonnen
begonnentetewerken,
werken, ontstond
ontstond er
er een
een
heid
drang om den
den lust
lust luidruchtiger
luidruchtiger te
te laten
latengaan.
gaan. Er was iemand
drang
onder de
de deernen
deernen die
dievoorstelde
voorsteldeom
omdedegezelschapspelen
gezelschapspelen te
te
onder
beginnen gelijk
gelijk op
op de
de groote
groote dagen
dagen en
en dat
dathaalde
haalde ineens
ineens al
al
beginnen
Die niet
niet meê
meê en
enwilde
wildemoest
moestuit
uitden
denweg
wegen
en
den bijval.
bijval. Die
den
volk schaarde
schaarde zich
zich in
inronde
ronde om
omde
degroote
grooteleute
leute tete
't jonge
jonge volk
Men speelde
speeldeopeenvolgend
opeenvolgend:
Paterke,Schoentjeolap,
Schoentje~lap,
beginnen. Men
beginnen.
: Paterke,
Minnejagerke, heel
de reeks
reeks geweldige
geweldige spelen
spelen met
met zang
zang en
en
Minnejagerke,
heel de
roefeling en luide
luide gelach
gelachenengekraai
gekraaien
engegiechel,
gegiechel, waar
waarde
de
roefeling
opgeschoten jongelingen
jongelingen en
envolgroeide
volgroeidedochters
dochtersbijzonderlijk
bijzonderlijk
opgeschoten
gesteld waren.
waren. Daarna
Daarnavolgde
volgdededeuitdeeling
uitdeelingder
derpanden
panden
op gesteld
en
en de
de boete
boeteom
omzezegelost
gelosttetekrijgen.
krijgen. 't Ging
Ging er
er juist
juist als
als op
op
Driekoningen~avond of
of een
eenVerkoren,Maandag
Verkoren~Maandag of
ofop
opeen
een
een Driekoningen,avond
kermis~Zondag. De laatste
laatste vondst
vondstkwam
kwamvan
vanLoket's
Loket'sdochter,
dochter,
kermis,Zondag.
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een meissen
gelijk een
een peerd,
een
meissen gelijk
peerd, die verhit
verhit was
was door
door 't springen
en
opgewekt door
door de
de grove
grovepooteling
pootelingder
dermannenvuisten.
mannen vuisten.
en opgewekt
Petrus-en-Paulus 1riep
riepzijzijals
alseen
eenvictorie,kreet.
victorie-kreet.
-— 't Spel
Spel van Petrus,en,Paulus
Bij dien
inval ging er
er luide
luide gejuich
gejuich van
vaninstemming
instemming en
en bij
bij
dien inval
voorbaat
de blijdschap
blijdschap reeds
reeds op
opom
om't'tgeen
geenhier
hieraltijd
altijd
voorbaat ging
ging de
als
de opperste
opperste vermakelijkheid
vermakelijkheid aanzien
aanzien werd.
werd.
als de
Ja, de
niet gekregen
gekregen;; de
de venten
venten
-— Ja,
de venten
venten hebben
hebben 't nog niet
moeten
nog hun
hun deel
deelkrijgen
krijgen vandaag
vandaag 1riepen
riepen erertwee
tweedrie
drie
moeten nog
meiden, die 't over
meiden,
de hoofden
hoofdenuitschreeuwden.
uitschreeuwden.
over de
De venten
venten zagen
zagen erergeen
geenerg
ergininenenzezezouden
zoudenzich
zichlaten
laten
hadden
bedoen vandaag.
vandaag. Ze
Ze voelden
voeldenzich
zichzoo
zoobehagelijk
behagelijken
enzezehadden
nu
zooveel bier
bier gedronken,
gedronken, dat
datzezeniets
nietsmeer
meerweigeren
weigerenkosten
kosten
nu zooveel
om de
de leute
leutetetevolmaken.
volmaken.DeDe
meisjes
liepen
naar't
zwingelkot
meisjes liepen naar 't zwingelkot
en
namen er
er vlas
vlas en
enwerk
werkgelijk
gelijk ze
ze 't't vinden
vinden konden.
konden. De
De
en namen
kerels
een rij
rij gaan
gaan zitten,
zitten, scherrelings
scherrelings op
op de
de zate
zate
kerels moesten
moesten op
op een
van
hun stoel
stoel en
enelke
elkemeid
meidmoest
moestheur
heur vent
vent kiezen
kiezen en
en hem
hem
van hun
of werk
werk in
in de
deneusgaten
neusgaten stoppen.
stoppen. Gelijk
Gelijk ze
ze
een
drendel vlas
vlas of
een drendel
daar
met die
dievlassen
vlassenknevels
knevelsdie
dietot
totop
opde
deknieën
knieën
daar zaten
zaten gepint met
hingen,
genoeg om
om heel
heel de
demenigte
menigte
hingen, was't
was 't vertoog
vertoog al
al koddig genoeg
in geweldigen
geweldigen lach
lachtetehouden
houden;
maardedeechte
echtekermis
kermiszou
zoueerst
eerst
; maar
beginnen als
als ieder
iedervrouwmensch
vrouwmenscheen
eenbrandende
brandendekeers
keerskreeg
kreeg
beginnen
op een
eengegeven
gegeventeeken
teekendedeaangeplakte
aangeplakteknevels
knevelsbij
bijde
deeinden
einden
en op
met de
de keersevlam
keersevlam ontsteken
ontsteken werden.
werden. Daarop
Daarop ontstond
ontstond eene
eene
met
schorming
belang en
enbet
hetluide
luideproesten
proestender
dergroote
grooteklaaien
klaaien
schorming van belang
die onder
onder 't herhaalde uitspreken
uitsprekenvan
van<<Petrus,Paulus»
«Petrus-Paulus» de vlam,
vlamhun baard
baard tetezien
zien
men moesten
moesten uitblizen
uitblazen op
op gevaar
gevaar van
van hun
men
het wezen
wezen verschoeperd
verschoeperd te
te krijgen.
krijgen. De
Deprikkeling
prikkeling
branden of het
branden
door 't't gevaar
gevaar der
der oplaaiende
oplaaiende vlammen,
vlammen, de walmdamp
walmdamp en
en
door
vreemde blaasgeluid
blaasgeluid en
en de
debeangstigde
beangstigdewezens
wezenszwartgerookt,
zwartgerookt,
't vreemde
spektakel waarbij
waarbij de
dewijven
wijvenzich
zichop
opden
dengrond
grond
vormde 't zotste spektakel
lieten vallen
vallen en
en den
den buik
buikhielden
hielden van
van 't onbedaarlijk
lachen.
lieten
onbedaarlijk lachen.
denrookkuil
rookkuilkwamen
kwamen de
dekerels
kerelstetevoorschijn,
voorschijn, allen
allenmin
min
Uit den
meer gehavend,
gehavend, den
den baard
baard of
ofde
deknevels
knevelsverbrand
verbrand en
enmet
met
of meer
zwarte wezens
wezens zagen
zagenzijzijeruit
eruitals
alsmoordenaars.
moordenaars.Zij
Zijwisten
wisten
hun zwarte
waren,tenzij
tenzijmet
met
malkaar
niet hoe
hoewreed
wreedvan
vanuitzicht
uitzichtzezewaren,
zelf niet
malkaar
te bezien
bezien 't geen
geen telkens
telkens de
de leute
leute hernieuwde.
hernieuwde.
Busschers jongens
jongens zelf
zelf hadden
hadden er
er aan
aanmede
medegedaan
gedaanen
en
Tot Busschers
ze
Sara ook
bleef niet
niet ten
tenachter
achter inindedeuitgelatenheid
uitgelatenheid —
- ze
Sara
ook bleef
schenen al
al hun
hun verdriet
verdrietvergeten
vergetentetehebben
hebbenenenlieten
lietenzich
zichgaan
gaan
schenen
de algemeene
algemeene opgewondenheid.
opgewondenheid. Poortere
Poortere was
wasdedeeenige
eenigedie
die
in de
geen lust
lust had
had om
om meê
meê te
te doen.
doen. Hij
Hij kon
konzich
zich niet
nietlaten
laten op,
opgeen
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winden.
In die
diebende
bendevoelde
voeldehijhijdede
zwaarteop
opzich
zichwegen
wegenvan
van
winden. In
zwaarte
hij alleen
alleen wist
wist en
en 't geen
geen de anderen niet vermoedden.
geen hij
't geen
Hij
zat zich
zichlijfsgenadig
lijfsgenadig tetebeschuldigen
beschuldigen de
deoorzaak
oorzaak te
te zijn
zijn
Hij zat
hij nu
nubetreuren
betreurenmoest.
moest.InIndede
oprechtheidvan
vanzijn
zijn
van 't't geen hij
oprechtheid
gevoel had
had hij
hijliever
lieverzelf
zelfdood
doodgeweest
geweestdan
dantetemoeten
moetenbekennen
bekennen
dat
Busschere voor hem
hem zijn
zijn leven
leven gewaagd
gewaagdhad!
had IEn
Enwat
watwas
was
dat Busschere
Gangske nu nog
nog en
enwat
watscheelde
scheeldehem
hemheel
heeldie
diezotte
zotteboel,
boel,
het Gangske
als
Sissen er
er niet
nietmeer
meerwas
was?
Zewaren
warenhem
hemvreemd
vreemd en
en hij
hij
als Sissen
? Ze
was er
er afkeerig
afkeerig van
van al
al die
dieloeders
loedersmet
methun
hungemeene
gemeenebakkes,
bakkes,
was
roet.... . Hij
Hij hoorde
hoorde er
er niet
niet bij
bij en
en wilde
wilde ver
ver
belabberd met
belabberd
met roet.
zijn inindedeeenzaamheid
eenzaamheid om
omzijn
zijntreurnis
treurnis lucht
lucht te
te geven.
geven.
weg zijn
Zijne terughouding
terughouding werd
werd werd
werdechter
echterniet
nietopgemerkt,
opgemerkt, —
- elk
elk
Zijne
was
zeer verstrooid
verstrooid in
in 't algemeen
omdat ze
ze iemand
iemand
algemeen getater omdat
was te zeer
zouden opmerken
opmerken die
van uit
uit den
den hoek
hoek het
het spel
spel zat
zat aan
aan te
te
zouden
die van
staren.
't Geen Poorter
Poorter nu
nu verontrustte,
verontrustte, 't't was
was dat
dathij
hijniet
nietwist
wistwat
wat
aan
vangen met
met zijn
zijn geheim.
geheim. Busschere
Busschere zelf
zelf zou
zouaanstonds
aanstonds
aan te vangen
geweten
hebben wat er
er te
te doen
doenwas
was;
maar hij
hij was
wasgestorven
gestorven
geweten hebben
; maar
zonder
zonder maar
maar eenig
eenig teeken
teeken te
te doen
doen ofofzijn
zijninzicht
inzichttetekennen
kennen
geven. Poorter
Poorter leed
leed onder
onder de
debehoefte
behoefteom
omerermet
metiemand
iemand
te geven.
te beraadslagen.
beraadslagen. Terwijl
Terwijldedeuitgelatenheid
uitgelatenheidder
deronbedachte
onbedachte
over te
feestvierders rond
opraasde, zat
zat Poortere
Poortere tetedubben
dubbenover
over
feestvierders
rond hem opraasde,
de
vraag: hoe
hoezou
zouBusschere
Busschereerer't'tbest
bestmede
medegediend
gediend zijn?
zijn?
de vraag:
Zijn dieper
dieper inzicht
hem de
de plicht
plichtom
omzijn
zijnvriend
vriendtete
Zijn
inzicht wekte
wekte in hem
wreken
en 't Koornaert
betaald te zetten.
zetten. Maar
Maar hoe
hoemoest
moesthij
hij
wreken en
Koomaert betaald
het
doen?
Als
Busschere
er
maar
met
een
wenk
op
gedoeld
het
Als Busschere er maar met een wenk op gedoeld
had, dan
dan was
was 't
't met
Koornaert gedaan,
al
had,
met Koomaert
gedaan, dezen
dezen avond
avond nog,
nog, al
moest het
het hem
hemweer
weerenen
voor
altijd
naar't 'tgevang
gevangbrengen.
brengen.
moest
voor
altijd
naar
Maar
Maar....
..
Terwijl hij
jongens daar
daar mede
mede aan
aan 't spel zag, kwam
kwam hij
hij
Terwijl
hij de jongens
gedacht zijn
zijn geheim
geheim aan
aanden
denoudste
oudstekenbaar
kenbaartetemaken
maken en
en
op 't't gedacht
alzoo een
een deelgenoot
deelgenoot te
te hebben
hebben om
omeen
eenvoornemen
voornemen uit
uit te
te
alzoo
kiezen.
De jongen
jongenzag
zagererechter
echter nog
nogzoo
zooonbezonnen
onbezonnen uit
uit—
kiezen. De
't ware
alleen goed om
om de
dezaak
zaakteteverbrodden
verbrodden;; want
want't'tgeen
geen
ware alleen
voor
de wereld
wereldenenvoor
voordedemakkers
makkersmoest
moestgeweerd
geweerdworden
worden
voor de
't was
oneere op
opBusschers
Busschersnaam
naam—
- niemand
niemandmocht
mochtweten
weten
was de oneere
of
dat
hij bij
bij eene
eene diefte
diefte zijn
zijn dood
dood had
had gehaald.
gehaald. Aan
Aan Rika
Rika of
dat hij
aan
dochter?? Geen
gedacht van.
maar best
best als
als ze
ze
aan de dochter
Geen gedacht
van. 't't Was maar
de waarheid
waarheid niet kenden
kenden —
- met
met wijven
wijven kon
kon hij
hij ininzulke
zulkezaak
zaak
uitrichten.
niets uitrichten.
Bij Poortere
Poortere was
was het
het er
er niet
niet om
om tete doen
doeneen
eendwazen
dwazen slag
slag
Bij
I~
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slaan —
- het
hetschemerde
schemerde hem
hemvoor
voordat
daterervoordeel
voordeel uit
uit tete
te slaan
trekken was en
endat
dathij
hijzijne
zijnewraak
wraak dieper
dieper kon
kondoen
doendragen
dragen
trekken
met Koomaert
Koornaert te
te doen
doen zweeten
zweeten onder
onder de
de dreiging
dreiging dan
dan door
door
met
botsbolligen aanval.
aanval. Hij
Hij moest
moest het
hetfijn
fijnbeleggen
beleggenom
omererde
de
een botsbolligen
voldoening uit
uittetepersen
persenenen
Busschere
te wreken
zóó
dubbele voldoening
Busschere
te wreken
z•5•5
dat het
het tetezelfder
zelfdertijde
tijdeeenig
eenig
voordeelbijbracht
bijbrachtvoor
voorRika
Rika
dat
voordeel
haar jongens.
jongens.
en haar
Terwijl de doende
doende kerels
kerelsenendedelachtaarten
lachtaartenvan
vanmeissens
meissensnu
nu
Terwijl
wat zaten
zaten uit
uitteteblazen
blazenenen't geweld
't geweldbedaarde,
bedaarde,zag
zagPoortere
Poortere
wat
gelegenheid om
om Medar,
Medar, den
denoudsten
oudstenvan
vanBusscher's
Busscher'szonen
zonen
gelegenheid
naar buiten
buiten te roepen.
roepen. Hij
Hij leidde
leidde hem
hem over
over 't pleintje achter
achter
naar
zwingelkot waar
waar een
een manestraal
manestraai door
door 't'topen
open
thuis naar
naar 't't zwingelkot
thuis
venster
een
groote
heldere
streep
in
de
duisternis
verlichtte.
venster een groote heldere streep in de duisternis verlichtte.
geraas dat
het huis
huis tot
tothier
hierdoor
doorkwam,
kwam,kon
konmen
men
Door 't't geraas
dat uit het
degroote
grootestilte
stilteenen
heimenisvan
vanden
dennacht
nachtonderstellen.
onderstellen.
ook de
dede
heimenis
nam den jongen
jongen bij
bij den
den schouder.
schouder.
Poortere nam
-— Hoe
Hoe oud
oud zijt
zijt ge
ge nu?
nu?
-— Op mijn
mijn zeventiende.
zeventiende...
..
stond en
endan
dan::
aarzelde een
een stond
Poortere aarzelde
-— Hebt gij
gij leeren
leeren zwijgen?
zwijgen?
jongen keek
keek verbaasd
verbaasd op.
op.
De jongen
-— Wel, wacht
wacht nog
nog drie
driejaar,
jaar, als
alsgegetwintig
twintigjaar
jaaroud
oudzijt
zijt ...
ga
ik u uzeggen
zeggenwie
wieereruwuw
vaderdoodgeschoten
doodgeschotenheeft
heeft—
- ik
ik
ga ik
vader
alleen
zal nu
nu zien
zien of
ofgegekunt
kuntzwijgen.
zwijgen.
alleen weet
weet het!
het! Ik zal
dedampen
dampen
Poortere vertrok.
vertrok. En
de jongen
jongen die
dieineens
ineens alalde
En de
bier en
en de
de opwinding
opwindingder
derluidruchtigheid
luidruchtigheid voelde
voelde weg~
van
van 't't bier
trekken,
verbauwerd onder
in huis
huis
trekken, bleef
bleef verbauwerd
onderden
denslag.
slag. Hij
Hij ging in
of
en
zocht in
in de
dekeuken
keuken en
en dan
dan in
in de
de herberg
herberg om
om te
te zien
zien of
en zocht
er
nog iets
ietsovergebleven
overgeblevenwas
was van
van de
de gewichtigheid
gewichtigheid op
op het
het wezen
wezen
er nog
van
dezen die hem
hem dat
dat onverwachte
onverwachte nieuws
nieuws verteld
verteld had.
De
van dezen
had. De
ondervond dat
dat er
er hem
hemiets
ietsnaar
naar't'thoofd
hoofdsteeg
steegals
alseene
eene
jongen ondervond
razernij
hij moest
moest gesloten
gesloten howler'
houden;, maar
maar op
op den
den stond
stond
razemij die hij
beslist dat
dat hij
hij geen
geen drie
drie jaar
jaar zou
zou wachten
wachten om
om teteweten
weten
was 't beslist
't geen dien
dien Poortere
Poortere voor
voorhem
hemgescholen
gescholenhield
hieldals
alseen
eengeheim.
geheim.
Wat hij
hij alal rondzocht
rondzocht onder
onder de
demenigte,
menigte,Poortere
Poortere was
waser
erniet
niet
meer
vinden en
en dedejonge
jongekerel
kerellapte
lapteererininzichzelf
zichzelfeen
een
meer te
te vinden
maarkomen
komen!I
vloek
door met
met den
den grol
grolvan
van:
laatzezemaar
vloek door
: laat
Toen
alles stil
stilgeworden
gewordenwas
wasenenalaldede
gastenvertrokken
vertrokken
Toen alles
gasten
waren,
dan voelde
voelde Satie
SatieKaboteere,
Kaboteere, de
degroote
grootelevenhouder,
levenhouder,
waren, dan
opeens
behoefte om
omtetedoen
doen't geen
't geenhem
hemaltijd
altijdopkwam
opkwamals
als
opeens de behoefte
een nood, bij
elke groote omstandigheid;
omstandigheid ; en eer te gaan slapen
bij elke
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hij nog
nog naar
naar de
deplaats
plaatsom
omdaar
daar zijn
zijn gemoed
gemoed tetegaan
gaan
moest hij
waarheidtetegaan
gaanschreeuwen
schreeuwen
luchten en
en dedeplaatsenaars
plaats en aarsdedewaarheid
luchten
onder
hunne vensters.
vensters. Hij
Hij plaatste
plaatste zich
zich onder
onder den
den wegwijzer
wegwijzer
onder hunne
midden 't't kerkplein
kerkplein en
begon er
er te
te roepen
roepen over
over't
te midden
en begon
't slapende
dorp al
al wat
wat hij
hijroepen
roepenkon
konalsalseen
eenzatte
zatteprofeet
profeeten
enin
in 't heldere
dorp
manelicht
deed
hij
gebaren
gelijk
een
boetpredikant
in
manelicht deed hij gebaren gelijk een boetpredikant die in
't vuur
zijner overtuiging
overtuiging zijne
zijne dreigementen
dreigementenuitraast.
uitraast.
vuur zijner
-— Smeerlappen1
Smeerlappen 1 Schijnheiligaards!
Schijnheiligaards 1djezus,dieven
djezus~dieven1JBusschere
Busschere
wehebben
hebbenhem
hembegraven
begraven maar
maar wij
wij zijn
zijn erernog,
nog, wij,
wij,
is dood,
dood, we
mannen van
van 't Gangske leven
en achter
achter ons
ons
zijn
De mannen
zijn ras
ras 11 De
leven nog en
zijn
nog 1Leelijkaards
Leelijkaards 1I g'
en krijgt
krijgt ons niet
niet kapot
kapot;; als
alsg'er
g' er
zijn er nog!
g'en
eenen
doodschiet groeien
groeien er
er tien
tien andere
andere uit
uitden
dengrond
grond ....
eenen doodschiet
..
om uu den
den duivel
duivel aan
aan tete doen
doenzoolang
zoolang er
er nog
nogsmeer
smeer aan
aan uw
uw
om
vel is
is 1
brave burgers,
burgers, die
die in
inhun
hunruste
rustegestoord
gestoordwerden
werden door
door
De brave
't onverwachte
er zich
zich weinig
weinig aan
aangelegen
gelegen;; 't'tisis
onverwachtegeraas,
geraas, lieten
lieten er
dronken
zij en
en keerden
keerden zich
zich op
opde
deandere
anderezijde
zijde
dronken Satie,
Satie, zegden
zegden zij
om voort
voort te
te slapen.
slapen.
om

o
Dees laatste
laatste dagen
dagen was
wasdedekapelaan
kapelaanbuitengewoon
buitengewoonoverlast
overlast
geweest
werk. Hij
Hij was
was moeten
moeten uitgaan
uitgaan op
opinlichting
inlichting
geweest van
van werk.
een verzekerings,bond
verzekerings~bond en
het voorbe,
voorbe~
stichten van
van een
en al het
voor 't stichten
reidend werk
werk had
had heel
heel zijn
zijn vrijen
vrijen tijd
tijd ingenomen,
ingenomen, zoodat
zoodat hij
hij
reidend
eerst gelegenheid
gelegenheid zag
zag om
om bij
bij Juffer
Juffer Agatha
Agatha over
over een
een thoe,
thoe~
nu eerst
belangende zaken
zaken te
te gaan
gaan kouten.
kouten.
veel belangende
Gelijk
naar gewoonte
gewoonte stelde
stelde de
de onderpastor
onderpastor de
de puntjes
puntjes
Gelijk naar
waarover hij zich voorstelde
voorstelde met
met de
deoude
oudejuffer
juffertetespreken.
spreken.
vast waarover
die manier
manier was
was hij
hij altijd
altijd zeker
zeker niets
niets over
over te
te slaan
slaan en
en het
het
Op die
ge~
gaf tezelfder
tezelfder tijde
tijde den
den schijn
schijn aan
aan zijn
zijn bezoek
bezoek van
van eene
eene ge,
gaf
gronde
reden. Hij
Hij was
waserervertrouwd
vertrouwd genoeg
genoeg om
omals
alsvriend
vriend
gronde reden.
van
den huize
huize er
er zoo
zoomaar
maar binnen
binnen te
te vallen
vallen en
en hij
hij wist
wist dat
dat
van den
zij
er zelfs
zelfs opopgesteld
gesteldwaren
warendat
dathijhijerergeregeld
geregeldkwam,
kwam, en
en
zij er
zij
mieken hem
hem telkens
telkens de
debemerking
bemerking als
als hij
hij ererwat
watlanger
langer
zij mieken
dan
naar gewoonte
gewoonte was
was weggebleven,
weggebleven, —
- toch
toch hield
hield hij
hij er
er
dan naar
telkens
telkens eene
eene beweegreden
beweegreden op
op na
naenentrachtte
trachttedat
datzijzijtelkens
telkens
Datgold
goldzoozeer
zoozeer om
om
weten
zouden waarom
waarom hij
hij er
er kwam.
kwam. Dat
weten zouden
met
orde te
te zijn
zijn als
alsom
omgeen
geenopspraak
opspraakteteverwek,
verwek.
met zichzelf in orde
ken van
van ongegronde
ongegrondevertrouwelijkheid.
vertrouwelijkheid. Met
Metjuffer
jufferAgatha,
Agatha,
ken
die prefecte
prefecte was
was der
dercongregatie,
congregatie, eene
eenegroote
grooteweldoenster
weldoenster
die
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daarbij 10
in alle
daarbij
alle goede
goedewerken
werkeneneninrichtingen
inrichtingen en
enmet
metjuffer
juffer
Elvire
een vriendin
vriendin was
wasvan
vanzijn
zijnzuster,
zuster, had
had de
de onder,
onder_
Elvire die een
of te
te schikken
schikken of
ofmede
medetetedeelen
deelen
pastor altijd
altijd iets
iets te
te vragen
vragen of
pastor
zoodat
hij nooit
nooit lang
langnaar
naar eene
eenereden
reden voor
voor een
een bezoek
bezoek zoeken
zoeken
zoodat hij
moest. Juffer
Juffer Agatha
Agatha ten
ten andere
andere was
was een
een persoon
persoon die
diemoest
moest
moest.
en
wilde gekend
gekend worden
worden voor
voor 't goed dat
dat ze
zeverrichtte
verrichtte;; hij
hij
en wilde
moest haar
haar in
in de
degoede
goedemeening
meeninglaten
latendat
datzijzijoveral
overalhaar
haar
moest
woord en
en hare
hare hand
hand in
inhad
hadenendat
datererniets
nietsbeslist
beslistwas
waszonder
zonder
woord
haar inzicht
raadplegen. Vandaag
Vandaag had
had de
deonderpastor
onderpastorhaar
haar
haar
inzicht te raadplegen.
een plan
plan voor
voor teteleggen
leggentottot
herinrichtingder
derzondagschool
zondagschool
een
herinrichting
voor
de meisjes,
meisjes, —
- met
met eene
eeneafdeeling
afdeelingvoor
voorhuishoudkunde,
huishoudkunde,
voor de
waarvan
modelinrichting bezocht en
en bestudeerd
bestudeerd had.
had.
waarvan hij
bij eene modelinrichting
Daarvoor
moest er
er een
eenmassa
massageld
geldgevonden
gevondenworden,
worden,maar
maar
Daarvoor moest
de
zaak zou
zou een
eengrooten
grootenklank
klankgeven
gevenop
opdedegemeente
gemeente en
en
de zaak
om
er als
als de
deinrichtster
inrichtster van
van bekend
bekend te
te staan
staan zou
zoujuffer
juffer
om er
Agatha
voor eene
eene aanzienlijke
aanzienlijke som
som tetevinden
vindenzijn
zijn ...
Agatha wel
wel voor
den onderpastor
onderpastor veel
veelmeer
meeraanbelangde
aanbelangde 't was
Maar 't geen den
de mededeeling
mededeeling van
van 't besluit
besluit om
om op
op 't einde van oogstmaand
oogstmaand
met
zijn zuster
zuster deel
deel tetenemen
nemenaan
aan
Belgischebedevaart
bedevaart
met zijn
dede
Belgische
naar
Lourdes. Zijne
Zijne benieuwdheid
benieuwdheid was
was bijzonder
bijzonder gesteld
gesteld op
op
naar Lourdes.
het
uitwerksel van
van die
die mededeeling,
mededeeling, zonder
zonder dat
dat hij
hij zichzelf
zichzelf
het uitwerksel
wilde bekennen
bekennen er
er iets
iets van
vanteteverwachten
verwachtendat
dateene
eeneblijdschap
blijdschap
of eene
eene teleurstelling
teleurstelling zou
zou bevatten.
bevatten. Er
Er was
waseen
eenklein
kleingreintje
greintje
ijdelheid
Hij had
hadereral al
zoolang
naargetracht
getrachteens
eens die
die
ijdelheid bij.
bij. Hij
zoolang
naar
altijd ergens
ergens blijven
blijven aan
aan haperen
haperen en
en
reis te doen
doen maar
maar 't was
was altijd
reis
nu eindelijk,
eindelijk, waren
waren alaldedemoeilijk..
moeilijkuitgesteld geworden,
geworden, maar
maar nu
uitgesteld
heden
weggeruimd en
het zou
zou nu
nuplaats
plaatshebben.
hebben. Het
Het was
was
heden weggeruimd
en het
echter
nog
maar
pas
besloten;
hij
had
het
nog
aan
niemand
echter nog maar pas besloten; hij had het nog aan niemand
gezegd en
en hij
hij hield
hieldereraan
aanom
omKoomaerts
Koomaertshet
heteerst
eerstzijn
zijnbesluit
besluit
mede te
deelen. De
De reis
reis zelve
zelve was
wasalaliets
ietsdat
datdaar
daar in
in de
de
mede
te deelen.
verwachting
als eene
eenewonderheid,
wonderheid,maar
maarnu
nureeds
reeds genoot
genoot
verwachting stond als
hij er van
van om
om het
het op
opde
deparochie
parochie bekend
bekend tetemaken
maken en
en alzoo
alzoo
hij
een
belang te
te verwekken
verwekken —
- iets
iets dat
dat buiten
buiten de
degewone
gewone
een nieuw belang
dagelijksche
van het
het ambt.
ambt.
dagelijksche dingen
dingen viel
viel van
Er waren
waren van
van die
die bezoeken
bezoeken te
te Koomaerts
Koomaerts waar
waar de
de onder,
onderEr
werpen
ter bespreking
bespreking dunne
dunnewaren
warenenenoppervlakkig
oppervlakkig;; van,
vanwerpen ter
dage
dagorde zoo
zoo zwaar
zwaar gevuld,
gevuld, dat
dat de
de
dage echter
echter was
was de
de dagorde
onderpastor
vreesde niet alles
alles breedvoerig
breedvoerig genoeg
genoeg te
te kunnen
kunnen
onderpastor vreesde
afhandelen.
juist moest
moest het
het nog
nogsamenvallen
samenvallen met
met die
die
afhandelen.Nu
Nu juist
.,tabakdiefte
tabak diefte die
ook
al
eene
oorzaak
tot
afleiding
zou
zijn.
die ook al eene oorzaak tot afleiding zou zijn.
Om
veel tijd
tijd te
te hebben
hebben schikte
schikte hij
hij zijn
zijn bezoek
bezoek niet
niette
te lang
lang
Om veel
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na
na den
den noen
noenmaar
maar lang
lang genoeg
genoeg om
om er
erniet
nietbinnen
binnen tete vallen
vallen
zij nog
nog aan
aan de
dekoffie
koffiewaren
waren en
enSeraphien
Seraphien in
in huis
huis was.
was.
binst zij
binst
Vandaag bijzonderlijk
bijzonderlijk was
was de
dekapelaan
kapelaaner
er op
op gesteld
gesteld Koomaert
Koornaert
ontwijken, omdat
omdathij
hij wilde
wildevermijden
vermijden heel
heel die
diehistorie
historie tete
te ontwijken,
aanhooren
van iets
aanhooren van
iets wat
wat hem
hemniet
nietaanbelangde
aanbelangde en
en alleen
alleen in
in
oogen van
vanden
denrentenier
rentenieralsalseene
eene
wereldgebeurtenis tete
de oogen
wereldgebeurtenis
was.
beschouwen was.
viel uit
uitnaar
naarwensch.
wensch. De
Dekapelaan
kapelaanhad
hadden
dengepasten
gepasten
Het viel
stond gekozen
gekozen:: juffer
juffer Agatha
Agatha en
enjuffer
jufferElvire
Elvirezaten
zatenalleen
alleen
stond
aan de werktafel
werktafel in
in de
detuinkamer,
tuinkamer, —
- Koornaert
Koornaert was
was zooeven
zoo even
aan
naar zijn
zijn groenten.
groenten.
naar
intreden merkte
merkte men
reeds die weldoende
weldoende lucht
lucht van
van
men reeds
Bij 't intreden
de stilte
stilte en
en dederust
rustwaar
waardedekoelte
koelteenendede
gezelligheidals
als
de
gezelligheid
tot
een
behagelijk
gevoel
dat
uitnoodigt
samengesmolten
zijn
samengesmolten zijn tot
behagelijk
dat uitnoodigt
een gezellig
gezelligsamenzijn.
samenzijn.
tot een
Op de
dewezens
wezensder
dertwee
tweevrouwen
vrouwenelk
elkmet
meteene
eeneeigen
eigenuito
uit~
Op
drukking, was de
de vriendelijke
vriendelijke welgezindheid
welgezindheid in
in den
denglimlach
glimlach
drukking,
en in
in de
deoogen
oogenwas
wasereriets
ietsdat
datdedeverrassing
verrassingverried
verried en
eneen
een
en
gemeenden welkomstgroet
gaf. Er
Er lag
lag iets
ietsstemmigs
stemmigs
gemeenden
welkomstgroet ten
ten beste gaf.
diegroene
groenetuinkamer,
tuinkamer,waar
waar't'tgedempte
gedempte licht
licht door
door 't'tloof
loof
in die
van den
den wingerd,
wingerd, over
over heel
heel de
debreedte
breedtevan
vanden
denbuitenwand,
buitenwand,
van
als door een
een voorhang
voorhang lichtte;
lichtte; —
- ererwas
wasiets
ietsfeestelijks
feestelijksmet
metalal
als
sierplanten en
enpalmen
palmendie
dieopoptafeltjes
tafeltjesenen
pikkel~stoeltjes
die sierplanten
pikkelostoeltjes
praalden; ; -— en
iets rustigs
rustigs vooral
vooralover
overdie
diewerktafel
werktafelwaar
waar
praalden
en iets
benevens het
het naaigerief
naaigerief de
deafleveringen
afleveringender
dergodvruchtige
godvruchtigetijdo
tijd~
benevens
schriftjes
met nog
nog een
eenpaar
paarandere
andereboeken
boeken die
die
schriftjes gespreid
gespreid lagen,
lagen, met
de
onderpastor met
met den
den eersten
eersten blik
blikverkende
verkende als
als een
eendeel
deel
de onderpastor
van Concience's
Concience's werken
werken waar
waar Agatha
Agatha af
af en
en toe
toe ininbladerde
bladerde
van
en
een met
met gele
gele omslag
omslag dat
dat wel
wel Elvire's
te zijn.
bleek te
en een
Elvire's lezing bleek
De onderpastor
onderpastor wist
wist niet
niet wat
wathij
hijerereigenlijk
eigenlijk aan
aan had
had of
of
wat
er bijzonders
bijzonders aan
aan was
wasom
omtelkens
telkenshij
hijhier
hierbinnentrad,
binnentrad, iets
iets
wat er
als
eene voldoening
voldoening te
voelen en
en een
een behagen
behagen om
om er
erneer
neer tete
als eene
te voelen
te
gaan zitten
zitten ininden
denrieten
rietenzetel
zetelachter
achter tafel
tafel en
entetegenieten
genieten
te gaan
van
heel de
de omgeving.
omgeving. Hij
Hijwas
wasererzoo
zooop
opgesteld,
gesteld, dat
dat die
die
van heel
bezoeken
hem eene
eene behoefte
behoefte geworden
geworden waren; —
- iets
dat hij
hij
iets dat
bezoeken hem
zich
toegaf en
en zich
zichvoorstelde
voorsteldeals
alseene
eenebelooning
belooning
waarnaarhij
hij
zich toegaf
waarnaar
verlangde
zijn bezigheid
bezigheid achter
achter den
den rug
rug was,
was, en
en dat
dat hij
hij
verlangde als
als zijn
betreurde
verdampt genot,
genot, telkens
telkens het
het voorbij
voorbij was.
was.
betreurde als
als een
een verdampt
Hier
kon hij
hij alle
allekommernis,
kommernis, alle
alleverveling
vervelingen
ende
deeentonigo
eentonig~
Hier kon
heid
van het
het dorpsleven
dorpsleven vergeten.
vergeten. Hier
Hier was
was voor
voor hem
hem het
het
heid van
eenige huis waar
waar hij kon
praten en hier
hier alleen
alleen ondervond hij
hij
kon praten
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't genot om
om aanhoord te
te worden.
worden. Hier voelde
voelde hij
hij zich
zichlekker
lekker
't
gezeten, vrij
vrij om de
de beenen
beenen te mogen
mogenuitstrekken
uitstrekkenen
eneen
een cigaar
gezeten,
vond voor al 't geen
geen
te rooken
rook en terwijl
terwijl hij
hij er
er de
de belangstelling
belangstelling vond
te
hij zegde
zegde en
enerergeëerd
geëerdwerd
werdals
als een talentvol
talentvol en goedbespraakte
goedbespraakte
hij
onder
jonge geestelijke
geestelijke die
die zich eigenlijk
eigenlijk wat
wat misplaatst
misplaatst voelt
voeltonder
jonge
die simpele
simpele lieden
lieden op
op een
een buitendorp
buitendorp waar hij
hij zijne
zijne krachten
of fijnheid van manieren
niet ontwikkelen
ontwikkelen kan
en talenten
talenten of
niet
kan en
gewaardeerd worden.
worden.
niet gewaardeerd
vriendelijkeverwelkoming
verwelkoming en
ennadat
nadatde
deredens
redensvan
van
Na dedevriendelijke
onder~
zijn lange
lange afwezigheid
afwezigheidwaren
warenaangehaald,
aangehaald, meende
meende de
de onder,
zijn
naar opgestelde volgorde,
volgorde, de samenspraak
samenspraak te leiden
leiden op
op
pastor naar
gereed gemaakte
gemaakte onderwerwerpen.
onderwerwerpen. Maar juffer
juffer Agathe was
de gereed
had iets
iets gereed
gereed zitten
zitten en
en ze
zehad
had te zeer op
hem voor.
voor. Zij
Zij zelf
zelf had
hem
verlangd
om
hem
de
komst
van
den
onderpastor
verlangd
om
hem mede
mede te
te
de komst van den
haar als
als «groot nieuws» op
op het
hethart
hart lag.
lag. Er
Er was
was
deelen 't geen haar
dat ze
ze hem
hemruimte
ruimte. ofofgelegenheid
gelegenheid zou laten
geen kwestie
kwestie van
van dat
geen
over min
min belangende
belangende zaken
zaken te
te beginnen.
beginnen.
om over
ontzetting aan
aan
- Eerst
Eerst het
het onze
onze!! was haar
haar meening.
meening. Met de ontzefting
—
zelden of
of nooit
nooit in
inhun
hunstillen
stillen levens~
levens,
eigen die zelden
alle menschen eigen
door den
beroerd worden, was
zij overdaan door
den nood om
om
was zij
loop beroerd
haar gemoed
ontlasten en om
om het
het inzicht
inzicht van
vanandere
andere men,
men~
haar
gemoed te
te ontlasten
schen daarover te
kennen die
diemet
methare
harevoornemens
voornemens zouden
zouden
te kennen
instemmen
haar gelijk
gelijk geven.
geven.
instemmen en
en haar
Bij den
aanvang reeds
uit den
den toon
toonwaar
waarde
deontroering
ontroering
den aanvang
reeds en
en uit
dathet
hetonderwerp
onderwerp
doorklonk,
vermoedde de
de kapelaan
kapelaan reeds
reeds dat
doorklonk, vermoedde
hij zich
zich ook
in heel
heel zijn lengte
zou afgehandeld
afgehandeld worden en dat hij
lengte zou
toonen.
voor
de zaak
zaak zou
zou moeten inspannen
belang toon
en. Zijn
inspannen en belang
voor de
eigen
zaken mocht
mocht hij
hij voorloopig op
de achterbaan schuiven
op de
eigen zaken
en
eerst de
de juffer
juffer aanhooren.
en eerst
gij al
al 't nieuws?!
haar eerste
eerste uitroep.
uitroep. En
En dan
dan
was haar
-— Weet gij
nieuws ?! was
volgde 't relaas van
de
diefte
met
de
verpletterende
ontdekking
van
van 't't gestolen
eene boeie van 's dokters hof! Daarop
goeds in eene
gestolen goeds
in den
volgden
de beschouwingen,
beschouwingen, die
die zij in
den mond
mond van
van de bij,
bij~
volgden de
zonderste
en gelden
geldenmoesten
moestenals
alsde
deopenbare
openbare
zonderste ingezetenen legde en
meening.
van dien
dien nieuwen
nieuwentoestand
toestand
rechtstreeks uitvloeisel van
meening. Als rechtstreeks
de wijziging
nog besproken
besproken worden:
wijziging vooreerst
moesten
worden : de
moesten nu
nu nog
geb uurs —
- de
familie Blondeel en
wijzigingen
met hunne
en de wijzigingen
de familie
hunne gebuurs
in
de verhouding
verhouding tegenover
tegenover de gemeente.
gemeente. Volgens
Volgens den
den roep
roep
in de
was er
nugeen
geenmogelijkheid
mogelijkheid meer
meer voor
voor den
den
der menschen was
er nu
zou er
dokter
burgemeester te
te worden en Seraphien
er niet
Seraphien zou
dokter om burgemeester
kunnen het opgedragen ambt
van
aanvaarden. Dat
Dat bracht
ambt te aanvaarden.
van uit kunnen
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te weeg
inderdaad een
een heele overrompeling
overrompeling te
weeg in
in den
den gerusten
inderdaad
der parochiezaken. De onderpastor zag het dadelijk in, dat
gang der
voorval nog
nog maar
maar 't begin
begin was
was van
van iets,
iets, waarvan
waarvan 't einde
het voorval
zaak was zoo ingewikkeld,
Die zaak
nog niet kon voorspeld worden. Die
strekte
en sprietelde in zooveel verschillende richtingen uiteen
strekte en
konden voortvloeien waren
en
de gevolgen
gevolgen die
die eruit
eruit konden
en de
waren zoo
dat er
er stoffe bleef
bleefom
om daar
daar weken
weken
zwaarwichtig, -— hij
voorzag dat
hij voorzag
dat 't
dien
lang over
over bezig
bezig te
te zijn
zijn en
en dat
't belang
belang voorloopig al
al dien
lang
kant
blijven.
kant zou blijven.
geen de
de zaak
zaak niet
niet raakte,
raakte, bleek
bleek nu
nuvan
vanminder
minder bedied
Al 't geen
hij voornemens
voornemens was
was uit
uittetepakken
pakkenzou
zounu
nuongelegen
ongelegen
geen hij
en 't geen
der voorgenomen
voorgenomen reis,
reis,waarvan
waarvan hij
hij zooveel
komen. 't Nieuws der
verwacht had,
nuzijn
zijnindruk
indrukenenuitwerksel
uitwerksel missen
missen en
en
verwacht
had, zou nu
juffer Agatha
Agatha in
in hare
hare
grond genaken.
genaken. Voor al 't geen
geen juffer
geen grond
uit
opgewondenheid
met een
een vloed
vloedvan
vanwoorden
woorden kwam
kwam uit
opgewondenheid en
en met
brengen, stond de onderpastor onaangenaam
Men
te brengen,
onaangenaam verrast.
verrast. Men
wachtte naar
naar zijn
zijn oordeel
oordeel als
als naar
naar eene opperste
bevestiging
wachtte
opperste bevestiging
Men ging
ginghet
het gezag
der meening die
hier reeds
reeds gemaakt
gemaakt was.
was. Men
die hier
z~jn ambt
ambt inroepen om die overtuiging voor.
van zijn
van
zijn naam
naam en
en zijn
voor,
goed
overeind te
stellen. Hij
stond er
er in
in den
den beginne vreemd
goed overeind
te stellen.
Hij stond
voor, was niet thuis geweest als
als 't gebeurde
kwam nu
nu voor
voor
gebeurde en
en kwam
eene
afgeloopen zaak
een voldongen
voldongen feit.
feit. Raad
Raad was
was er niet
zaak en
en een
eene afgeloopen
gedaan en
gebeurd was,
was, kon
kon niet
niet
meer
geven -— 't geen
meer te
te geven
geen gedaan
en gebeurd
herdaan worden. Men
nu enkel
enkel nog
nog zijne meening
meer herdaan
Men wilde nu
kennen, en de
de goedkeuring
goedkeuring krijgen van 't geen zeker in eene
kennen,
en gebeurd
gebeurd was.
was. Een dingen
overhaasting en
drift besloten
besloten en
overhaasting
en in
in drift
belangde hem
hem bijzonder
bijzonder daarin,
daarin, maar
maar hij
kon zoo
zoo botsbollig
belangde
hij kon
in
de
geen
uitleg
erover
vragen.
Hij
trachtte
dus
geen
erover vragen. Hij trachtte dus de richting van
voelen en
en tetetasten
tastenhoe
hoehet
hetmeisje,
meisje, die
die er
er
juffer Elvire te
te voelen
rechtstreeks
die 't meest
meest de
gevolgen
rechtstreeksinin betrokken
betrokkenwas,
was, en
en die
de gevolgen
breuk tusschen de twee
twee familieën moest ondervinden,
ondervinden,
van de breuk
van
dien
toestand had
had opgenomen.
opgenomen. Bij
Bij haar
haar kon
kon hij
hij geene groote
groote
dien toestand
bemerken;; hij kon niet
dat zij
zij geweend
geweend had
had
aandoening bemerken
niet zien dat
wanhopig was.
was. Zij
Zijhad
hadalles
allesheel
heel
kalmzitten
zittenaan
aante
te hooren;
of wanhopig
kalm
hare groote,
Dogen keken
de
groote, blauwe oogen
keken nu
nu en
en dan
dan eens
eensop
op en
en de
kapelaan
zuiveren blik als
als eene onbevangen
kapelaan ving telkens den
den zuiveren
vraag
om raad
vraag om
raad en
en om
om zijne
meening te kennen. Er
Er lag zooveel
zijne meening
kinderlijke gelatenheid,
gelatenheid, zulk rein vertrouwen en
overgave in
kinderlijke
en overgave
dat de
de onderpastor er
de uitdrukking
uitdrukking van
van heel
heel haar
haar wezen,
wezen, dat
de
ongemakkelijk
zwaarte der
der verant.
ongemakkelijkbij
bijwerd
werd en
en ineens
ineens al
al de zwaarte
verant,
woordelijkheid gevoelde
bang werd
werd eene zienswijze
gevoelde en bang
zienswijze of een
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oordeel uit te
oordeel
te spreken.
spreken. Voorloopig
Voorloopigtrachtte
trachtte hij
hij tetegebaren
gebarenhet
het
opper~
gewichtige
niet te
te vermoeden
vermoeden en
en aan
aan de
de opper,
gewichtige der
der gevolgen
gevolgen niet
vlakte
blijven. Voor
Voor hem
hem was
was het
heteen
eenbijzonder
bijzonder
vlakte der
der feiten
feiten te blijven.
kieskeurig onderwerp,
waar hij
hij niet
niet vlak af
kieskeurig
onderwerp, waar
af dorst
dorst op
opingaan.
ingaan.
Hij
wist wel
weldat
dater er
iets
bestondtusschen
tusschendedejonge
jongelieden
lieden;
Hij wist
iets
bestond
;
maarniemand
niemandhad
hadhem
hemooit,
ooit,tenzij
tenzijmet
metvage
vageen
en lichte
maar
lichte toe,
toe~
spelingen,
eigelijken toestand
toestand der
der verhoudingen
verhoudingen mede,
mede~
spelingen, den
den eigelijken
gedeeld.
Vroeger, waar
pas gaf, had
had hij
hij zelf
zelfwel
weleens
eenshet
het
gedeeld. Vroeger,
waar het
het pas
meisje ermede
; maar
werkelijk
meisje
ermede geplaagd
geplaagd en
en doen
doenblozen
blozen;
maarofofererwerkelijk
vooruitzichten
mocht hij
hij wel
welonderstellen
onderstellenmaar
maar niet
niet
vooruitzichten waren,
waren, mocht
gebaren
Het bleef
bleefeenigen
eenigen tijd
tijd bij
bij al,
al~
gebaren dat
dat hij
hij het
het zeker
zeker wist.
wist. Het
gemeene
beschouwingen rond
rond de
de zaak,
zaak, met
met 't bespreken
der
gemeene beschouwingen
bespreken
gevolgen
betrekking hadden
die
gevolgen die
die betrekking
haddentot
tot de
de gemeente
gemeente en
en hoe
hoe die
en
gene 't zou uitleggen
uitleggenenendedestillere
stillereuitgesproken
uitgesprokenbedenking
bedenking:
en gene
:
hoe
toch op zulken
zulk en korten
korten tijd
en zoo
zooonverwachts
onverwachts dingen
dingen
hoe toch
tijd en
gebeuren
eenheele
heeleandere
anderewending
wendinggeven
gevenaan
aanden
dentoestand
toestand
gebeuren die een
Agatha zelf
zelfdie
dieeen
eennieuwen
nieuwentoon
toonaansloeg
aansloeg
van 't leven. 't Was Agatha
en
iets als
als meéwarig
meêwarig heur
heur spijt
spijt uitdrukte
uitdrukte om
om den
den vrede
vrede alzoo
alzoo
en iets
verstoord
waar zij
zij zoo
zoo goed
goedenenzoo
zoovriendschappelijk
vriendschappelijk
verstoord te
te zien, waar
samen geleefd
samen
geleefd hadden.
hadden. Zij
Zij stelde
steldehet
hetden
denonderpastor
onderpastor voor
voor
datzij
zij onver,
onver~
als
noodlot, iets
iets dat
dat hen
henovervallen
overvallen was
was en
endat
als een noodlot,
mijdelijk aangedaan
een ongeluk
ongeluk waar
waar zij
zij geen
geen
mijdelijk
aangedaanwaren,
waren,als
als een
uitkomst aan
eene zienlijke
zienlijke bemoeiing
bemoeiing der
der
uitkomst
aanzag
zag tenzij
tenzij door
door eene
Goddelijke voorzienigheid.
voorzienigheid.
voorniets
nietstusschen,
tusschen,menheer
menheerkapelaan,
kapelaan,
- Seraphien is erervoor
en geen
geen van
vanons
onskan
kanhet
hetverhelpen
verhelpen dat
dat die
dietoebak
toebak daar
daar ge,
ge~
en
vonden werd
werd;; maar,
maar, gij
gij verstaat,
verstaat, als
als de
de dokter
dokter het
het ons
ons nu
nu
vonden
kwalijk neemt,
wij toch
toch 't hoofd
hoofd in
in den
den schoot
schoot niet
niet gaan
gaan
kwalijk
neemt, dat
dat wij
leggen nadat
nadat de schande
schande ons aangedaan
aangedaan is
....
leggen
is....
vond de
deonderpastor
onderpastor eene
eene gelegenheid
gelegenheid om
omdadelijk
dadelijkin
in
Hier vond
springen als
als de
detrooster.
trooster.
te springen
- Gij
Gij moogt
moogt dat
dat alles
alles niet
niet tetezwart
zwart inzien,
inzien, —
- dat
dat kan
kan nog
nog
—
beste keeren,
keeren, suste
breeden blik
blik over
over
in 't beste
wel in
suste hij.
hij. Met
Met een
een breeden
den toestand
toestand en
en een
eendieper
dieperinzicht
inzichtover
overdedeoorzaken
oorzakenwilde
wilde
den
gebeurde doen
vergeten met
te stellen
stellen op
op
hij hen
hen 't gebeurde
hij
doen vergeten
met pet
het voor te
afstand.
een afstand.
storen ons
ons te
te veel
veel aan
aan den
denkleinen,
kleinen,menschelijken
menschelijken
- Wij storen
—
schijnt dat
dat alles
alles zoo
zoo
kant in
in zulke
zulke zaken,
zaken, verklaarde
verklaarde hij.
kant
hij. Nu schijnt
zwaar op de
de hand,
hand, zoo
zoo gewichtig,
gewichtig, maar
maar eens
eens dat
dat er
er wat
wat tijd
tijd
zwaar
metkalm
kalmgemoed
gemoedbeschouwd,
beschouwd,krijgt
krijgtalles
alles
over gegaan
gegaan isisenenmet
over
zijn juiste
juiste afmetingen
afmetingen en
enzijn
zijnrechte
rechtewaarden,
waarden,—
- de
de zaak
zaak
weer zijn
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tochvan
vanzoo
zoobitter
bitterweinig
weinigbelang
belangen
endedeoneenigheid
oneenigheid
zelf isis toch
brengt zooveel
zooveel onrust
onrust en
en ellende
ellende meé.
meê.EnEnmenschen
menschendoen
doen
brengt
zijnaderhand
naderhand spijt
spijt
algauw
iets inineene
eenehaastigheid
haastigheidwaarover
waarover zij
algauw iets
gevoelen en wenschen
wenschen dat
dat ze
ze het
het niet
nietgedaan
gedaanhadden!
hadden!
gevoelen
Daarop
hij heel
heelde
detoedracht
toedrachtinineen
eenlicht
lichtstellen
stellenwaar
waar
Daarop wilde hij
verantwoordlijkheidaan,
aan~
alle
kleingeestigheid er
er afafisisenendede
alle kleingeestigheid
verantwoordlijkheid
toonen van
van alle
alle lichtzinnige
lichtzinnige handeling
handeling die
die groote
grootegevolgen
gevolgenna
na
toonen
sleept.
zich sleept.
vriend~
-— Onder
Onder verstandige
verstandige menschen
weerde der
der vriend,
menschendie
die de
de weerde
schap
kennen, mag
mag men zich
zich aan
aan geen
geenbeuzelarijen
beuzelarijen storen
storen en
en
schap kennen,
bijzonderlijk: :moet
dat men
men 't geluk uit de handen
bijzonderlijk
moet men
men inzien
inzien dat
niet mag
mag smijten.
smijten. Wie
weet wat
wat er
er ons
onsvoor
vooreen
eenjaar
jaartete
niet
Wie weet
wachten
staat
en
hoe
onze
inzichten
van
heden
een
ander
wachten staat en hoe onze inzichten van heden een ander
krijgen door
door 't geen
we nu
nu verricht
verricht hebben.
hebben.
wezen krijgen
geen we
Die aanblik
aanblik over
over de
de zaak
zaak was
was gansch
gansch nieuw
nieuwvoor
voorAgatha
Agatha;;
ze gevoelde
gevoelde dat
datzezeteteveel
veelheur
heur
heur inzicht
inzicht was verruimd
verruimd en ze
heur
eigen
kleine belangen
belangen had
had nagestreefd
nagestreefd en
en troeven
troeven uitgespeeld
uitgespeeld
eigen kleine
die
haar eigen
eigenverwachtingen
verwachtingenkonden
kondenbederven.
bederven.Maar
Maarwaar
waar
die haar
wilde de
de onderpastor
onderpastor eigenlijk
had er
er onvrede
onvrede
wilde
eigenlijkheen?
heen ?Wie
Wie had
gesticht? Wie
Wiemoest
moestzeze
weer
verhelen?
Agatha'sinnerlijke
innerlijke
gesticht?
weer
verhelen
? Agatha's
beweegredenen -— waarvan
niet wel
welbewust
bewustwas
was—
beweegredenen
waarvan zij
zij zelf niet
Aan
lagen
in de
dediepste
diepsterimpels
rimpelsvan
vanhaar
haargeweten
gewetenverscholen.
verscholen.Aan
lagen in
wensch bloot
bloot en
en zij
zijmocht
mochthet
hetgerust
gerustuit.
uit~
't oppervlak
oppervlak lag
lag de
de wensch
spreken:
niemand meer
meer dan
dan zij,
zij, aan
aan den vrede
vrede hield
hield en
en
spreken : dat
dat niemand
er
gesteld was
was om
om de
de verhouding
verhouding niet
niet te
te verbreken,
verbreken, bij.
bij~
er op gesteld
zonderlijk
de vooruitzichten
vooruitzichten op
ophaar
haar nichtje
nichtje ....
Maar,
zonderlijk met
met de
.... Maar,
zij zelf
zelfeen
een stap
stap te
te
men kon
kon toch
toch van
vanhaar
haarniet
nietvragen
vragen dat
dat zij
men
doen had,
had,als
alsdie
diestap
stapdoor
doorde
detegenpartij
tegenpartijmoest
moestgedaan
gedaanworden.
worden.
juist, dat
datbekommert
bekommertmij
mijmeest
meestvan
vanalal:
datde
de dokter
dokter
-— 't Is juist,
: dat
het op ons
ons wil
wilwijten
wijten;; wij
wij hebben
hebben niets
niets tegen
tegen hem.
hem. We
Wever.
ver~
het
wachtten altijd
dat hij
hij ons
onszou
zoukomen
komenspreken,
spreken,—
- met
met een
een
wachtten
altijd dat
enkel woord
....als
alshij
hij zelf
zelf
enkel
woord kon
kon alles
alles vereffend
vereffendworden;
worden;maar
maar
koppig blijft
blijft en
enons
onsniet
nietkennen
kennenwil,
wil,—- gegeverstaat
verstaattoch
toch—
koppig
wijkunnen
kunnenhet
hettoch
tochniet
niet
de
feiten getuigen
getuigen tegen
tegen hem
hem—- wij
de feiten
goed maken.
maken.
Dees
redeneering scheen
zoo
Dees redeneering
scheendedeoude
oudejuffer
jufferzoo
zoo vast
vast en
en zoo
steil
als
een
rots
en
er
was
absoluut
niets
in
zulke
handeling
steil als een rots en er was absoluut niets in zulke handeling
er niemand
niemand doorgronden
dat streed
streed met
met haar
haar geweten.
geweten. 't Geen er
dat
zij zichzelf
zichzelfniet
nietbekennen
bekennenwilde
wilde 't was
was:: een geheim
en dat
dat zij
kon en
over~
behagen omdat
hare beste
beste vrien.
vrienden
een schandaal
schandaal over.
behagen
omdat er
er hare
den een
vallen was
was;; een
een leedvermaak,
leedvermaak, een
eeninnerlijk
innerlijk genoegen,
genoegen,waarbij
waarbij
vallen
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zij tezelfdertijde
tezelfdertijde medegevoel
medegevoel kon
konhuichelen
huichelenzonder
zondertetebekennen
bekennen
zij
dat
het gehuicheld
gehuicheld was.
was. Tot
TotclAár
dààr ging
ginghaar
haarbegeerte
begeerteen
enwerd
werd
dat het
haar verlangen
verlangen voldaan
voldaan;; 't geen
verder strekte
strekte en
en haar
haar eigen
eigen
haar
geen verder
inzichten
nadeelig zou
zoukunnen
kunnendoen
doenwarden,
worden,stond
stonddaar
daarbuiten,
buiten,
inzichten nadeelig
een verder
verder verschiet,
verschiet, —
- en
en zij
zij beschouwde
beschouwde de
detoestand
toestand inin
in een
ander oogpunt,
oogpunt,dan
dande
deonderpastor
onderpastorhet
hethaar
haar voorgespiegeld
voorgespiegeld
een ander
had. Zij
Zij meende
meende namelijk
namelijk de
de zaak
zaak van
van Elvire
Elvire en
en Albert
Albert te
te
had.
kunnen
leiden naar
naar hare
hare eigen hand.
hand. Eens
Eens dat
dat de
de dokter
dokter de
de
kunnen leiden
vernedering
zou hij
hij nederdalen
nederdalen tot
tot op
ophare
hare
vernedering onderstaan
onderstaan had
had zou
hoogte,
- dan
dan was
was zijne
zijne meerderheid
meerderheid geëffend,
Seraphien
hoogte, —
geEffend,- Seraphien
hem gewonnen
gewonnen hebben
hebbenmet
metburgemeester
burgemeester tetezijn
zijn en
en
zou 't op hem
dan zou zij
zij met
met een
eenedelmoedig
edelmoediggebaar
gebaardedeverzoenende
verzoenendehand
hand
dan
naar den gevalien
gevallen vriend
vriend uitsteken,
uitsteken, —
- het
hetaangedaan
aangedaanonrecht
onrecht
naar
vergeven
als eene
eene gunst
gunst de
dehand
handvan
vanhaar
haarnichtje
nichtjeaan
aanden
den
vergeven en
en als
Op die
diemanier
manier moest
moest alles
alles
van den
den dokter
dokter schenken.
schenken. —
- Op
zoon van
orde komen
komen en
en zoo
zoowilde
wildezijzijzegepralen.
zegepralen.Als
Alsdedeverwachte
verwachte
in orde
instemming
den onderpastoor
onderpastoor niet
niet tetekrijgen
krijgen was,
was, wilde
wilde
instemming uit
uit den
zij
doen be,
be~
zij hem
hem er
er toe
toe overhalen
overhalentoch
tochhaar
haargoed
goedrecht
rechttete doen
grijpen
beweegredenen en goede
goedeinzichten
inzichtenaantoonen.
aantoonen.
grijpenen
en hare
hare beweegredenen
-— Seraphien
aan of de
de dokter
dokter zal
zalgeen
geenmoeite
moeite
Seraphien twijfelt
twijfelt er
er niet
niet aan
hebben
zaak een
een goeden
goeden
hebben om
om zijn
zijnrecht
rechtteteverdedigen
verdedigenen
en als
als de zaak
uitslag krijgt,
merkte zij.
zij. En
En
uitslag
krijgt,valt
valtde
de oneenigheid
oneenigheidvan
van zelfs,
zelfs, merkte
wat de
de latere
latere gevolgen
gevolgen betreft,
b~treft, o,0,wij
wijeten
etenenen
vergeven,—
- wie
wie
wat
vergeven,
vergeten hebben,
hebben, —
- we
we
er
dan nog leeft
leeft zal
zal 't gebeurde
gebeurde lang
lang vergeten
er dan
mogen
aan zulk
zulk geen
geenkleinigheden
kleinigheden storen.
storen.
mogen ons aan
kostte Agatha
Agatha geen
geen de
de minste
minste moeite
moeite om
om de
de mildheid
mildheid
Het kostte
hare stem
stem te
te leggen
leggen en
enden
denonderpastor
onderpastor teteovertuigen
overtuigen dat
dat
in hare
er
geen
ongelukken
te
vreezen
waren.
er
ongelukken te vreezen waren.
- Het vonkje
vonkje zal
zal hier
hiergeen
geenbrand
brandverwekken,
verwekken,—- we
wezijn
zijn te
te
—
den dokter
dokter te
te wel
wel en
en
zeer bevriend
bevriend met
zeer
met malkaar,
malkaar, we
we kennen
kennen den
zijn
vrouw 1Maar
Maar niemand
niemand kan
kan beletten
belettendat
datereriets
ietsininden
denweg
weg
zijn vrouwl
valt en misschien
misschien is het
het eene
eenewaarschuwing
waarschuwing van
van de
de Voor.
Voor.
valt
zienigheid.
De onderpastor
onderpastor kon nu
nu gereedelijk
gereedelijk instemmen
instemmen en
en door
door een
een
nog een
eenander
anderuitzicht
uitzichtopenen
openenen
en
onverwachten
onverwachten inval
inval kon
kon hij nog
hij bracht
bracht het
maar uit
de stemming
stemming wat
wat op
opteteklaren
klarenen
en
hij
het maar
uit om de
om
juffer Elvire
Elvire er
er in
in te
te brengen.
brengen.
om juffer
nuonvermijdelijk
onvermijdelijk in
in brand
brand moest
moest over,
over~
-— Als het
hetvonkje
vonkjenu
slaan
en de
deoneenigheid
oneenigheidtoch
tochmoest
moestuitbreken,
uitbreken,maande
maande hij
hij
slaan en
glimlachend, dan
nog een
een ander
ander middel
middel dat
dat de
de Voor,
V oor~
glimlachend,
dan zie
zie ik
ik nog
zienigheid aan
aan de
dehand
handheeft
heeft. ....
zulkegevalien
gevallenkunnen
kunnen
zienigheid
. . . ininzulke
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de
kinderen soms
soms bewerken
bewerken 't't geen
geen de
de ouderen
ouderen niet
nietkunnen.
kunnen.
de kinderen
Of,
ten ware
ware de
dewegen
wegenmisschien
misschieninineene
eene
andererichting
richting
Of, ten
andere
uitliepen
voorgenomene ...
't geen
al kan
kan gebeu,
gebeu~
uitliepen dan
dan de voorgenomene
. . . 't
geen ook al
ren
- en
en dat
datjuffer
jufferElvire
Elvirehaar
haar geluk
geluk van
vanelders
elders kwame
kwame en
en
ren —
er
verzoening noodig
noodig ware!
ware 1
er geen verzoening
Dat was
was half
halfernstig
ernstiggezegd
gezegdenenmet
metlichte
lichteplagernij
plagernijbedoeld
bedoeld
omdat
de onderpastor
onderpastor nog
nog altijd
altijd twijfelde
twijfelde of
ofhet
hetmeisje
meisje wel
wel
omdat de
zoo
hartstochtelijk
op
den
jongen
dokter
verliefd
was
om
zoo hartstochtelijk op den jongen dokter verliefd was om
noodzakelijk
haar geluk
geluk aldaar
noodzakelijk haar
aldaar te gaan
gaan zoeken.
zoeken.
Uit den
den lichten
lichten blos
blosenenden
denzacht
zachtverwijtenden
verwijtendenblik
blikkon
konhij
hij
natuurlijk niet
niet opmaken
natuurlijk
opmaken hoe 't er
was;; een
een meisje
meisje
er mede
mede gesteld was
is
altijd geern
geern geplaagd
geplaagd met
dat ze
ze niet
niet bekennen
bekennen wil
wil en
en
is altijd
met iets
iets dat
't
de stond
stondniet
nietom
omvertrouwelijke
vertrouwelijkebekentenissen
bekentenissen
't was
was hier
hier nu de
van
dien aard
aard te
te doen.
doen. Maar
Maar de
de diepte
diepte van
van 's onderpastors
van dien
verstrekkendeopwerping
opwerping hadden
hadden de
de twee
verstrekkende
twee juffrouwen
juffrouwen om
om
't even
begrepen. Agatha
Agatha knikte
knikte instemmend
instemmend en
en Elvire
Elvire
even goed begrepen.
durfde hem
hem nu
nu weer
weer aanstaren
aanstaren met
met een
een blik,
blik, die
die hare
hare dank,
dank~
durfde
baarheid scheen
betuigen, omdat
omdat hij
hij een
een dubbelen
dubbelen uitweg
uitweg
baarheid
scheen te betuigen,
voor haar
haar open hield.
hield.
een goede
goede raad
raad stelde
stelde hij
hijvoor
vooraan
aande
dejuffrouwen
juffrouwen:: om
om
Als een
de
zaken hard).
hareh loop te
te laten
laten zonder
zonder er
er zich
zich te
te veel
veel door
door tete
de zaken
ontroeren.
laten ontroeren.
't Geen
Geen nu
nu ininden
deneersten
eersten
tijd
gebeurenstaat,
staat,meende
meende
tijd
te te
gebeuren
hij,
zijn, er
hij, zal
zal zeker
zeker onaangenaam
onaangenaam zijn,
er zal
zal gebabbeld
gebabbeld worden
worden —
maar daar
daar moet
niets van
van aantrekken.
aantrekken. En
En eens
eens dat
dat het
het
maar
moet ge
ge u niets
ergste voorbij
is, brengt
brengt de
de tijd
tijd alles
allesweer
weer in
in orde.
orde. Zulke
Zulke
ergste
voorbij is,
dingen moeten
moeten uitbloeden
uitbloeden en
en als
als dedebenieuwdheid
benieuwdheideraf
erafisis
dingen
krijgen de
zaken weer
weer hun
hun gewoon,
gewoon,dagelijksch
dagelijksch uitzicht.
uitzicht.
krijgen
de zaken
verhande~
Daarmede was
was er
er een
eennatuurlijk
natuurlijkeindpunt
eindpuntaan
aandie
dieverhande,
Daarmede
ling gebracht
gebracht en
en de
deonderpastor
onderpastor vond
vond het
hetgeschikt
geschikt om
om de
de
ling
nu
maar
op
een
ander
onderwerp
te
leiden.
samenspraak
samenspraak nu maar op een ander onderwerp te leiden.
—
In zulke
zulke gevallen,
gevallen, zegde
zegde hij,
hij, zou
zoueen
eenmensch
mensch veel
veelver,
ver~
- In
strooiing moeten
hebben; ; 't
't ongeluk
dat we
we de
dezaken
zaken te
te
strooiing
moeten hebben
ongeluk is
is dat
hande~
veel uit
uit dedenabijheid
nabijheidbeschouwen
beschouwen als
als we
weonze
onzeeigen
eigenhande,
veel
lingen en
en dedeomgevende
omgevendetoestanden
toestandenop
opeen
eenafstand
afstandkonden
konden
lingen
zien, zouden
zouden veel
veel dingen
dingen breeder
breeder opgevat
opgevat worden
worden en
en
zien,
kommernissen achterwege
achterwege blijven.
\X"'ezouden
zoudenmoeten
moeten
veel kommernissen
blijven. We
en dan
dan uit
uit ons
ons midden
midden opvliegen
opvliegen en
en onze
onze doening
doening uit
uit de
de
nu en
hoogte bekijken
bekijken —
- we
wezouden
zoudenmedelijden
medelijdenhebben
hebbenmet
metons
ons
hoogte
zelf! —
- Kijk,
Kijk, zegde
zegde hij
hijals
alsbij
bijeen
eeninval,
inval, 'k heb
heb u nog
nog iets
iets
zelf!
mede te deelen
deelen:: we gaan
gaan op
op reis!
reis 1 't Is gister,avond
gister~avond besloten
besloten::
mede
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op 't't einde
einde der
der naaste
naaste maand
maand gaan
gaan we
we met
met de
deBelgische
Belgische
op
bedevaart, naar
I wat
daarvan, dat isis ook
ook iets
iets
bedevaart,
naar Lourdes
Lourdes!
wat zegt
zegt ge daarvan,
nieuws,
maar van
een ander
ander soort.
soort.
nieuws, maar
van een
- En
gaat uw
uw zuster
zuster meê
meê?f.0 vroeg
Elvire benieuwd.
benieuwd.
—
En gaat
vroeg Elvire
- Zeker,
Zeker, 't't is nog
nog meest
meest voor
voor haar
haar dat
dat ik
ik het
het doe
doe!'t'tmeisje
meisje
al geen
geen tetepleizierig
pleizierigleven
leveninindedeonderpastorie,
onderpastorie, altijd
altijd
heeft
heeft al
alleen en,
jong meisje
meisje vooral,
vooral, moet
moet er
er soms
soms eens
eens uit,
uit, dat
dat
alleen
en, een jong
verruimt den
maakt het
het gemoed
gemoed gezond.
gezond ...
verruimt
den geest
geest en maakt
..
- Dat gelukkig
gelukkigschepsel
schepsel!
er jaloersch
jaloersch van!
van! riep
riep
1 'k Ben
—
Ben er
opge~
Elvire,
er geen
geen erg
erg in
inzag,
zag,dedebegeerte
begeertedie
diedadelijk
dadelijkopgeo
Elvire, die
die er
komen was in
in haar
haar hert,
hert, onbevangen
onbevangen teteuiten
uiten:
komen
:
-— 0, Tante,
ware nu eens
eens juist
juist een
een gelegenheid
gelegenheid! 't Is
Tante, dat
dat ware
al
jaren dat
ervan spreekt
zouden wij
wij toch
toch gepast
gepast
al jaren
dat gij
gij ervan
spreekt en
en nu
nu zouden
gezelschap hebben
hebben!I —
- om
omalleen
alleentetegaan
gaanheb
hebikikerergeen
geenaardigo
aardig~
heid
inl
heid in
- Goed
ge vraagt
vraagt niet
niet eens
eens of
of
Goed kind,
kind,maar
maargegeweet
weetof
of ge
—
menheer
meêwilt in
ingezelschap
gezelschap?!
menheer kapelaan
kapelaan uu meêwilt
?!
-— 0, maar
meent ge
ge 't toch
niet zeker?
zeker? Mijn
Mijn
toch niet
maar juffrouw,
juffrouw, nu
nu meent
zuster
zijn, gezelschap
gezelschap te
te hebben
hebben
zuster zou
zou ermede
ermedein
in den
den hemel
hemel zijn,
en ik beloof
beloof uu dat
dat die
dietwee
tweeonder
ondermijne
mijne hoede
hoede ininzekerheid
zekerheid
en
andere: : 't'tisis eene
bedevaart, iedereen
iedereen isis
zullen zijn,
zijn, —
- 't en
en andere
eene bedevaart,
vrij eraan
eraan deel
nemen, —
- ik
ik heb
heb niets
nietsteteweigeren1
weigeren!
vrij
deel te nemen,
nieuwe onderwerp
onderwerp bracht
bracht eene
eene gepaste
gepaste afleiding
afleiding ininhet
het
Het nieuwe
akelig ernstige
ernstige waarvan
waarvan eenieder
eenieder nu
nu voldaan
voldaan scheen
scheen te
te zijn.
zijn.
akelig
Het wekte
wekte ineens
ineens de
devolle
vollebélangstelling
bëlangstellingenenjuffer
jufferElvire,
Elvire,
Het
wilde zij
zij er
er alles
alles van
van
bijzonder
wakker geschoten
bijzonder was
was wakker
geschoten en
en nu
nu wilde
weten:
er verder
verder alal
weten :wanneer,
wanneer,enenwie
wieereralalmeeging
meegingen
en wat
wat er
geschikt worden
worden ....
moest geschikt
-— Ja,
merkte tante,
op 't gemak
be~
gemak beo
Ja, merkte
tante, we
we moeten
moeten dat
dat eens
eens op
spreken
Irma erbij
erbij is.
is.
spreken als
als juffrouw Irma
Waagde de
deonderpastor,
onderpastor,
-— En
En gij,
gij, juffrouw
juffrouw Agatha?...
Agatha? .... Waagde
gezelschap?
zijt
van 't gezelschap
?
zijt gij
gij ook van
- Ik,
Ik, o0 neen,
neen,wat
watdenkt
denktgijgij?!
aanmijn
mijnjaren!
jaren!verweerde
verweerde
?! aan
—
zij zich.
zich. En
EnSeraphien
Seraphien alleen
alleenlaten
laten?
achtertwee
tweedagen
dagen isis
zij
?! Iachter
hij
dood!
hij doodi
Het voorstel
voorstel om
om Seraphien
Seraphien ook in
in 't gezelschap
halen,
gezelschap te halen,
Het
kon
niet
gemeend
zijn,
dacht
de
onderpastor
en
hij
liet
het
kon niet gemeend zijn, dacht de onderpastor en hij liet het
rusten.
denarigheid
narigheiden
endedeopgezette
opgezettetreurigheid
treurigheidvan
vandaareven
daareven
Al de
als een
een
was
weggevaagd en
heldere meisjesstem
meisjesstem klonk
was weggevaagd
en een
een heldere
klonk als
waren er ten
ten volle
volle in,
in,
zuivere
opgewekt ertusschen.
ertusschen. Ze
zuivere belle,
belle, opgewekt
Ze waren
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aan 't schikken
en 't uitpakken
voorgespiegeld genot,
genot,
uitpakken van
van voorgespiegeld
schikken en
als
onverwachts de
de magere
magere figuur
figuur van
vanSeraphien,
Seraphien, statig
statig en
en
als onverwachts
stijf,
als een
een dreiging
dreiging op
op den
denkoer
koerverscheen
verscheen en
en zijn
zijn stappen
stappen
stijf, als
datgerucht
gerucht hoorde
hoorde
naar
tuinkamer wendde
wendde waar
waar hij
hijalaldat
naar de tuinkamer
van die
die drukke
drukkesamenspraak.
samenspraak.
Geen
van de
de drie
drie vond
vondhet
hetgepast
gepast om
om voort
voort te
te doen
doen of
of
Geen van
iets
van 't opgezette
deelen. Koomaerts
Koornaerts gelaat
gelaat
opgezette plan
plan mede
mede te
te deelen.
iets van
getuigde van
van zulken
zulk en zwaartillenden
zwaartillenden ernst,
ernst, dat
dathet
hetgesprek
gesprekon..
on~
willekeurig
stokte en
ende
deonderpastor,
onderpastor, tegen
tegen zijn
zijn meening
meening in,
in,
willekeurig stokte
geen
ander uitweg
uitweg ziende,
ziende, zich
zich gedwongen
gedwongen vond
om zelf
zelf het
het
geen alder
vond om
gevreesde
onderwerp aan
aan tetepakken
pakkenwaarvan.
waarvan.hij
hijzich
zichgelukkig
gelukkig
gevreesde onderwerp
reeds
ontslagen meende.
meende. Om
Om zijn
zijnmedegevoel
medegevoel tetebetuigen,
betuigen,
reeds ontslagen
begon hij
hij naar
naar inlichtingen
inlichtingen tetevragen
vragenover
over't 'tgeen
geenwaarover
waaroverhij
hij
nog geen
geen vasten
vasten uitleg
uitleg gekregen
gekregen had.
had.
-— Als men
men op
opvoorhand
voorhandwist
wistwat
watererons
onsalalover
overkan
kan komen,
komen,
mijmerde
eens recht
recht te
te vervolgen
vervolgen krijgt
krijgt men
men nog
nog alal
mijmerdehij.
hij. Met eens
het ongelijk
ongelijk op
opden
denhals
halsenen
van
vrienden
maaktmen
menvijanden.
vijanden.
van
vrienden
maakt
Ge weet,
weet, hoe
hoe we
we voor
voorde
derust
rustzijn
zijnenendat
datweweniemand
niemandeenig
eenig
kwaad
..
kwaad en willen
willen I1 ....
onderpastor vond
vond het
het noodig
noodigom
omden
deneenvoudigen
eenvoudigenman,
man,
De onderpastor
met zijn
zijn vreesachtig
vreesachtig gemoed,
gemoed, troost
troost tetebrengen
brengen en
enzekerheid
zekerheid
met
geven om
omzijn
zijnrechte
rechtewegen
wegentetegaan,
gaan,zonder
zonderommezien.
ommezien. Hij
Hij
te geven
het hem
hemals
alseene
eeneinleiding
inleidingen
eneene
eenevoorbereiding
voorbereiding
voorspiegelde het
zijn nieuwe
nieuweambt
ambtvan
vanburgemeester,
burgemeester,
waarhijhijmeer
meerdan
daneens
eens
tot zijn
waar
onversaagd en
handelend zou
zou moeten
moeten optreden
optreden om
om't'tgoed
goed
onversaagd
en handelend
recht te vorderen...
vorderen ....
recht
En bij
bij manier
manier van
van afleiding,
afleiding, om
omerervan
vanontslagen
ontslagentetezijn,
zijn,
En
kreeg
de
onderpastor
den
inval
om,
met
't
voorhangen
van
kreeg de onderpastor den inval om, met
van
erger rampspoed,
geval hier
hier wat
watop
optetelichten.
lichten. Hij
Hijvertelde
vertelde
erger
rampspoed, het geval
van 't
't geen
hij had
had bijgewoond
bijgewoond aan
aan 't'tbed
bed van
van een
eengewonden
gewonden
van
geen hij
strooper,
in 't Gangske. Heel 't geval
geval gelijk
gelijk hij
uit den
den
stroop er, in
hij het uit
der wijven
wijven zoo
zooschilderend
schilderendhad
hadvernomen,
vernomen,hield
hieldhij
hijhier
hier
mond der
alsof hij
hij het
het zelf
zelfhad
hadbijgewoond.
bijgewoond.Hoe
Hoedie
diereus
reusvan
vaneen
een
voor alsof
vent door
door zes
zesventen
ventenvastgehouden,
vastgehouden, gevochten
gevochten had
had tegen
tegen de
de
vent
heetvuur hem
hemhad
hadverteerd
verteerd en
enzijn
zijnzinnen
zinnen in
in
enhoe
hoe't 'theetvuur
dood en
razernije ontstoken
en hij
hijzijn
zijnverband
verbandhad
hadafgerukt,
afgerukt,terwijl
terwijl de
de
razernije
ontstoken en
mannen vechten
vechten moesten
moesten om
omhem
hemteteovermeesteren
overmeesterenenengewerkt
gewerkt
mannen
gelijk de
de beulen,
beulen, en
enalaldie
dieininhuis
huiswaren,
waren, bespetterd
bespetterd en bevlèkt
gelijk
bevlat
Datzezehem,
hem,als
alslaatste
laatste
werden met
met bloed
bloed gelijk
gelijkmoordenaars.
moordenaars. Dat
werden
een slagader
slagader afgesneden
afgesneden hadden
haddenenenzijn
zijnbloed
bloedafgetapt
afgetapt
middel een
werd tot
tot hij
hij bezweken
bezweken was
wasenenininzijn
zijnverstokte
verstoktegoddeloosheid
goddeloosheid
werd
gestorven.
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Onder 't't vertellen
vertellen sloeg de
de onderpastor
onderpastor toevallig
toevallig de oogen
oogen
Onder
op Koornaert
Koornaert en het
het trof
trof hem
hem dat
dat hij
hij zoo
zoodwaas
dwaasverwilderd
verwilderd
luisteren zat
zat en
en roerloos
roerloos bleef
bleefals
alseen
eenverdwaasde
verdwaasdetetestaren
staren
te luisteren
op een
een schrikbeeld.
schrikbeeld.
onderpastor kon
maar niet
vermoeden hoe
die gebeur,
gebeur~
De onderpastor
kon maar
niet vermoeden
hoe die
tenis
zulken
wreeden
indruk
miek
op
den
rentenier
endat
dat
tenis zulken wreeden indruk miek op den rentenier en
hij zoo
zoo gevoelig
gevoelig kon
konzijn
zijnaan
aan't geen
't geenmet
meteen
eenstrooper
strooper uit
uit
hij
't Gangske gebeurd
was.
gebeurd was.

EINDE VAN
VAN HET
HETEERSTE
EERSTE DEEL.
DEEL.

VERZEN.
'VERZEN.
MIDDENDORP.
HERMAN MIDDENDORP.

Voor
Voor Pauline
Pauline N.
N.

DROOM.
DE DROOM.
blauwe nacht,
nacht, de
de zachte
zachte nacht
nacht
De blauwe
mij een
een droef
droefgenucht
genuchtgebracht.
gebracht.
heeft mij
Een droom
droom ontbloeit,
ontbloeit, een
een wifte
witte roos,
roos,
Een
van tranen
tranen en
en van
van weemoed
weemoed broos.
broos.
van
Door
nacht~omschaduwd schemerland
schemerland
Door nacht,omschaduwd
geleidde mij
mij uw
uw zachte
zachte hand
hand;;
en uit
uit uw
uwteeren
teerel1vingrendruk
vingrendruk
doorgloeide
jong geluk
geluk
doorgloeide licht
licht en jong
mijn
dat in
in een
een tinteling
tinteling
mijn lijf,
lijf, dat
van
blijheid aan
aan uw zijde
zijde ging.
ging.
van blijheid
De maan
maan was
was in de
de diepe
diepe kim
kim
een
vlam, een
een witte
witte schim,
schim,
een doode vlam,
en
bleeke wolken
wolken lagen
lagen stom
stom
en bleeke
de
stille wereld
wereld wijd
wijd rondom.
rondom.
de stille
Toen viel een woord, een
jong gerucht
gerucht
een jong
van
mijne lippen
de lucht,
van mijne
lippen in
in de
en plotsling voelde
ik op
op mijn hand
voelde ik
uw tranen
tranen als een
een zachte
zachte brand;
brand;
en al~door
zoete mond,
al,cloor zweeg
zweeg uw zoete
mond ,
de
stilte sloeg
sloeg mijn
mijn woorden
woorden wond
de stilte
wond.....
...
De blauwe
blauwe nacht,
nacht, de
de zachte
zachte nacht
nacht
mij een droef
droef genucht gebracht.
heeft
heeft mij

'VERZEN.
VERZEN.
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DE
ZINGT EEN
EEN WIJS...
WIJS ....
DE WIND ZINGT
De wind
wind zingt
zingt een
eenwijs
wijsvan
vanverlangen,
verlangen,
nu ben
ben ik
ik weer
weer zoo
zoo alleen
alleen,,
nu
met den
den schamelen
schamelen troost
troost van
van mijn
mijn zangen,
zangen,
met
in zacht
zacht geween.
geween.
die breken
breken in
wilde ik
ik de
deheugnis
heugnisvergaren
vergaren
Hoe wilde
van
Liefstes woorden
woorden en
en lach,
lach,
van Liefstes
en
beglanzen de doode
doode jaren
jaren
en beglanzen
met
schijn van
van één
één vreugdedag.
vreugdedag.
met den schijn
Lief,
0 kom
kom met
met uw
uwstreelende
streelende handen,
handen,
Lief, o
uw
mond
die
zoo
fluisterend
spreekt,
en
en uw mond die zoo fluisterend spreekt,
nu de
de glans,
glans, die
die als
als wijding
wijding tetebranden
branden
nu
ging, over
over mijn
mijn uren
uren verbieekt.
verbleekt.

o0

houd
met den
den schijn
schijn uwer
uwer oogen
oogen
houd met
mijn kilte
weer koestrend
koestrend omhuld
omhuld,, —
kilte weer
met
licht dat
dat van
van koelende
koelende togen
togen
met het licht
der
vrede mijn
mijn beekren
beekren vervult.
vervult.
der vrede
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VERLANGEN.
In
In de zacht-witte
zacht,witte bogen
van
armen te
te zijn,
zijn ,
van je armen
in
den schijn
schijn van
van je
je oogen,
in den
o Liefste
Liefste mijn.
mijn . . .
In 't gerucht van
van je
je woorden,
woorden ,
die fluister-zacht
fluister,zacht
ruizelen door
den
door den
stil-diepen
nacht. . .
stil,diepen nacht.
In
den geur
geur van
van jejeharen,
haren,
In den
die glans-gedoofd
glans,gedoofd
schaduw vergaren
vergaren
rondom je hoofd.
hoofd. . . .
rondom
0, konden
uren,
konden de uren,
glijdend
zoo zacht,
zacht,
glijdend zoo
maar al-door
al,cloor duren,
een eeuwgen nacht
in
de zacht-witte
in de
zachtoNitte bogen
van je armen
zijn,
armen te zijn,
in
den schijn
schijn van
van je
je oogen,
in den
o Liefste mijn
mijn. . . . .

o
lIl.

5
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LIED
NACHT.
LIED VAN
VAN DEN NACHT.

De maan
maan is over
over de
de stille
stille stad
stad
gekomen;
gekomen ;
door
oude straten
straten loop ik
ik wat
wat
door de oude
te droomen
droomen;;
ik
luister naar
naar een deinend
deinend lied,
lied,
ik luister
dat
gaat en
en keert,
keert, en
en niet
nietvervliet.
vervliet.
dat gaat
De sterren
sterren scheemren
scheemren met
met vertrouwd
vertrouwd
geflonker;
geflonker ;
de
breede stad
stad ligt
en oud
oud
de breede
ligt goed en
in donker
donker;;
maar
mijn ziel
ziel gaat
gaat telken
telken keer
keer
maar in
in mijn
de
wondre deining
deining op
op en
en neer.
neer.
de wondre
Ik
kan de
de wijze
Wijze in
In woorden
woorden niet
niet
Ik kan
doen rijpen
rijpen;;
miJn
mijmring vindt
klanken die
die 't
mijn mijmring
vindt geen klanken
begrijpen;
begrijpen ;
maar 'k weet van
van 't lied een
een teedren
teedren schijn
schijn
in
de oogen
oogen van
van de
deliefste
liefstemijn.
mijn.
in de

VERZEN.
VERZEN.

IJLE WIJZEN.
WIJZEN.
IJLE

Ule wijzen,
wijzen, die bekoren,
IJle
bekoren,
zingen
van verzuiverd
verzuiverd leed
zingen van
in
mijn ziel,
ziel, die
die niets
nietsverloren
verloren
in mijn
en
gewonnen weet.
weet.
en zooveel gewonnen
Langs
van de
de dagen,
dagen,
Langs het
het goudlen
goudlen van
langs het zilvren
langs
zilvren van
van den
den nacht,
nacht,
wijkt
schaduw van
van mijn
mijn klagen
klagen
wijkt de schaduw
voor een
een vreugdlicht
vreugdlicht ongedacht.
ongedacht.
Al de
de wereld
wereld ongeweten
ongeweten
van
wat nieuwe
nieuwe lente
lente schonk,
schonk, —
van wat
droom-omtooverd neergezeten
neergezeten
droom,omtooverd
wacht ik, waar
waar mijn
mijn twijfel
twijfel zonk
zonk
wacht
onder 't zwart
zwart van diepe
diepe kimmen,
kimmen,
naar een
een wondren
wondrenschijn
schijn:
peinzend naar
:
uren die den
den trans
trans beklimmen
beklimmen
uren
een lach
lach van
vankristallijn.
kristallijn.
met een
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DE
DICHTER EN
HET KIND.
KIND.
DE DICHTER
EN HET

Ik ben
ben een dichter
dichter -— ik
ben een
een kind
kind;;
Ik
ik ben
mijn
Liefste, 0o zeg
dat gij
gij beiden
beiden bemint.
bemint.
mijn Liefste,
zeg dat

Want de
de dichter
dichter vindt
vindt wel
wel ininzijn
zijnliederen
liederen kracht,
kracht ,
is verdwaald,
verdwaald, en het
het schreit
schreit in
in den
dennacht.
nacht.
maar
kind is
maar het
het kind

Had de
de dichter
dichter zijn
zijn bifteren
bitteren trots
een troost,
Had
trots tot een
troost ,
het schamele
schamele kind
kind werd
werd door
door niemand
niemand gekoosd.
gekoosd.
het

o0

kus
zijn wachtende
wachtende lippen toch
toch rood
rood,,
kus het zijn
en
breng
het
met
zorgen
en
koestering
groot.
en breng het met zorgen en koestering groot.

met zangen
zangen bij
bij zang,
zang,
Dan
loont u miJn
Dan loont
mijn liefde met
.
.
.
..
miJn oog
In uw
uw oog
oogen
enmijn
miJn wang
wang aan
aan uw
uwwang.
wang.
mijn
oog in
Ik
ben een
een dichter
dichter -— ik
ben een
een kind;
kind;
Ik ben
ik ben
dat
gij
beiden
mijn Liefste, 0o zeg
bemint
zeg dat gij beiden bemint.

o
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MIJN
IS GOED,
MIJN HART
HART IS
IS MILD
MILD....
MIJN HART
HART IS
GOED, MIJN
....
Mijn hart
hart is goed,
goed, mijn
mijn hart
hart isis mild
mild,,
Mijn
mijn klagen
klagen is in
in vreê
vreê verstild.
verstild.
mijn
hart is als
als een
eenlentenacht
lentenacht
Mijn hart
met gouder
gouder starren
starren kalme
kalme pracht,
pracht,
weemoed~zachten vogelzang,
vogelzang,
met weemoed,zachten
tranenval van
van zoet
zoetverlang.
verlang.
een tranenval
leek verstard
verstard voor alle
alle tijd
tijd
wat leek
Lief, ik had
had zoovéél
zoovéélgeschreid
geschreid—
—
o0 Lief,
gij gewekt
gewekt met
met zoet
zoet geluid,
geluid,
hebt gij
nieuwe knoppen
knoppen spruiten
spruiten uit.
uit.
en nieuwe
Mijn hart
hart is goed
goed,, mijn
mijn hart
hart isis mild
mild,,
mijn
klagen
is
in
vreê
verstild.
mijn klagen in vreê verstild.
En
keert nog
eens het
het oude
oude leed
leed
En keert
nog eens
schamel~grijze boetekleed,
in 't schamehgrijze
dan
zal nog v6ór
vóór de
de nacht
nacht begint,
begint,
dan zal
haar
versmelten in 't
haar droeve
droeve wijs versmelten
geduister van
vergetelheid,
van vergetelheid,
omdat
lach mijn
mijn peinzen
peinzen beidt,
beidt,
omdat uw lach
en 't't fluistren
fluistren van
teeder woord
woord
van uw teeder
meer
een klacht
klacht mijn
mijn ziel
ziel bekoort.
bekoort.
meer dan
dan een
Mijn
mijn hart
hart is wild,
\llild,
Mijn hart
hart is
is goed, mijn
in vre'è
vreê verstild.
verstild.
mijn
mijn klagen
klagen is in
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Ary Prins,
Tocht. -— Amsterdam,
Prins, De heilige Tocht.
P.
van Kampen
Kampen en
en Zoon.
Zoon.
P. N. van

IGENLIJK eene combinatie
van naturalisme
naturalisme en
en roman,
PIGENLIJK
combinatie van
E
tiek
- op zich,zelve reeds
reedseen
eeneigenaardig
eigenaardigverschijnsel;
verschijnsel;
tiek —

roman~

zich~zelve

let
men daarbij
daarbij op
op den
denvreemdsoortigen
vreemdsoortigen vorm,
vorm, die,
door de
de
let men
die, door
verwaarloozing van
de Hollandsche
Hollandsche syntaxis,
syntaxis, meer
meer op
opLatijn
Latijn
verwaarloozing
van de
dan
N ederlandsch gelijkt,
gelijkt, dan mag
mag men
men De
Deheilige
heilige Tocht
Tocht
dan op Nederlandsch
zonder overdrijving
overdrijving beschouwen
beschouwen als
alseen
eender
dermerkwaardigste
merkwaardigste
zonder
boeken van onzen
boeken
onzen tijd.
tijd.
Romantiek is
reactie. Men
Men zal
zalhet
hetverschijnsel
verschijnsel overal
overal aan,
aan~
Romantiek
is reactie.
treffen, waar
waar bindende
bindende wetten
wetteneen
eenjaren,lang
jaren~langheerscherschap
heerscherschap
treffen,
hebben gevoerd
gevoerd over
over dedekunst.
kunst.DeDeromantiek
romantiekerkent
erkentgeene
ge ene
hebben
wetten; ; zij
zij isisdedetriomf
triomf
van
algemeen~menschelijke, dat
dat
wetten
van
hethet
algemeen,menschelijke,
door smaad
smaad en
en tegenstand
tegenstand tot
tot de
de absolute
absolute aid
dáádgeprikkeld,
geprikkeld,
door
tempel~
als met
met de
dekrachten
krachtenvan
vaneen
eenSimson
Simsondedeinsperrende
insperrendetempel,
als
zuilen van
van wet
wetenentraditie
traditieomverwerpt,
omverwerpt,en,
en,zelve
zelveverbaasd
verbaasd
zuilen
over~moedigekrachts,ontwikkeling,
krachts~ontwikkeling, de
over de
degevolgen
gevolgender
derover,moedige
over
weg,wijkende
weg~wijkende verschieten
verschieten eener
eenergansche
ganschewereld
wereldoverschouwt.
overschouwt.
In het
het wezen
wezender
derromantiek
romantiekligt
ligtopgesloten,
opgesloten, dat
dat zij,
zij, in
in den
den
In
staêgen gang
gang der
der op
opgezette
gezetteoogenblikken
oogenblikkenhare
hare werken
werken ver,
ver~
staégen
tijden, zich,zelve
zich~zelve herhaalt.
herhaalt. Want
Wantde
detot
totstand
standgekomen
gekomen
vullende tijden,
verandering, zich
bestendigend, stelt
stelt zich
zich wederom
wederom onder
onder
verandering,
zich bestendigend,
ookzonder
zonderdwang
dwangvan
vangesproken
gesprokenofofgeschreven
geschrevenwoord
woord;
wetten, ook
;
nieuwe~zelf
tot
wet,
en
dus
eenmaal
tot
mettertijd
wordt
het
mettertijd wordt het nieuwe,zelf
wet, en dus eenmaal tot
ergernis voor
die geene
geene wetten
wetten duldt.
duldt.
ergernis
voor den
den geest die
men heeft
heeftererzich
zichwel
welvoor
voortetewachten,
wachten,elke
elkereactie
reactie
Doch men
Waar
de kunst
kunst met
met den
dennaam
naamRomantiek
Romantiek tetebestempelen.
bestempelen. Waar
in de
verbeelding niet
nietidealiseert,
idealiseert,geen
geenromantiek
romantiek;; waar
waarde
deDroom
Droom
de verbeelding
uit verleden
verleden of
oftoekomst,
toekomst,uit
uithemel
hemelofof
aarde,uit
uitkleuren
kleuren
niet uit
aarde,
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en lijnen
lijnen en
en geluiden,
geluiden, uit
uitalaldedeverschijningen
verschijningender
derschoonheid
schoonheid
een wereld
wereld weet
weet tete scheppen,
scheppen, waarin
waarin plaats
plaats is voor
voor al
al de
de
een
machten die
in de
deziel
zielvan
vanden
denkunstenaar
kunstenaarkunnen
kunnenontwaken,
ontwaken,
machten
die in
daar zal
zal de
de romantiek
romantiek ook niet
niet voliedig
volledighebben
hebbengezegevierd.
gezegevierd.
daar
romantiek erkent
erkent geene
geene beperkingen.
beperkingen. Alle
Alle wegen
wegenmoeten
moeten
De romantiek
voor haar
haar openstaan,
openstaan, die
die van
van de
dedwaasheid
dwaasheidenenhet
hetongerijmde
ongerijmde
als die
die der
der hoogste
hoogstedichterlijke
dichterlijke vlucht.
vlucht. Zij
Zij wil
wilde
deom,
om~
zoowel als
wenteling en
en ontplooit
ontplooit inindie
dieomwenteling
omwentelingdedealgemeenheid
algemeenheid
wenteling
van hare
hare gaven.
de lyriek
lyriek van
van de
derevolutie.
revolutie.
van
gaven. Zij
Zij is de
wij tegenwoordig
tegenwoordig gewoon
gewoon zijn
zijn inindedebetiteling
betitelingvan
van
Wat wij
«De Romantiek»
hetcomplex
complexvan
vanvent
verRomantiek» samen
samen te
te vatten,
vatten, isishet
schijnselen die
laatste helft
18e en de
de
schijnselen
die zich
zich gedurende
gedurende de
de laatste
helft der
der 18e
eerste
helft
der
vorige
eeuw
in
de
westersche
literatuur
hebben
eerste
der vorige eeuw in de westersche literatuur hebben
voorgedaan, bijzonderlijk
bijzonderlijk in Engeland,
Engeland, Frankrijk
Frankrijk en Duitsch,
Duitsch~
voorgedaan,
hoezeer gemeen,hebbend
gemeen~hebbendhet
hetalgemeen,
algemeen~
land. Verschijnselen, die, hoezeer
kenmerkende, namelijk
op~stuw van
vanden
denmenschelijken
menschelijken
kenmerkende,
namelijk den
den op,stuw
naar nieuwe gebieden,
gebieden, het
het om,scheppen
om~scheppenvan
vande
derealiteit
realiteit
geest naar
wonder~werelden van
van ontketende
ontketende fantasie,
fantasie, toch
tochhemel,wijd
hemel.wijd
tot wonden:werelden
uiteenloopen in resultaat
resultaat en gevolgen,
gevolgen, zoo
zoo wijd,
wijd,dat
datwelhaast
welhaast
uiteenloopen
elk gebied
gebied der
der westersche
westersche letterkunde
letterkunde door
door de
degolven
golven der
der
elk
steeds verder
verder uit,kringende
uit.kringende reacties
reacties isis beroerd.
beroerd.
steeds
universeele bewogenheid
bewogenheid dezer
dezer romantiek
romantiek vindt
vindt men
menin
in
De universeele
literatuur slechts
gebrekkig weerspiegeld.
weerspiegeld. Trekt men
men de
de
onze literatuur
slechts gebrekkig
grenzen van
van het
hetbegrip
begripsamen,
samen, neemt
neemtmen
menbijvoorbeeld
bijvoorbeeld met
met
grenzen
Albert Verwey
Verwey aan,
aan, dat
datdedeRomantiek
Romantiekisis«een
«eenEuropeesche
Europeesche
Albert
die ininelk
elkland
land
naar
verheerlijkingvan
vanhet
hetnationale
nationale
beweging, die
naar
verheerlijking
verleden
streeft", dan
en na
na hem
hem Potgieter
Potgieter en
en
verleden streeft",
dan worden
worden Drost
Drost en
de
zijnen dedevertegenwoordigers
vertegenwoordigerseener
eenernationale
nationaleromantiek.
romantiek.
de zijnen
Doch de
deverheerlijking
verheerlijking van
vaneen
eenverleden,
verleden,enenbijzonderlijk
bijzonderlijkvan
van
een
nationaal verleden,
verleden, isisniet
nietmeer
meerdan
daneen
eentoevallig
toevalligkenmerk
kenmerk
een nationaal
van
het algemeene
algemeene verschijnsel,
verschijnsel, zij
zijdan
dan ook
ookhet
hetverbeelden
verbeeldenvan
van
van het
een
voorbij tijdperk
tijdperk een
een der
der meest
meestvoor
voorde
dehand
handliggende
liggende
een voorbij
gevolgen
van de
deonbevredigdheid
onbevredigdheid met
met het
het bestaande,
bestaande, die
die de
de
gevolgen van
wakker~geworden
bezielt.
wakker,geworden geesten bezielt.
, Neemt men
het universeele
universeele karakter
karakter der
der romantiek
romantiek als
als
men het
grondslag,
zijn het
hetniet
nietzoozeer
zoozeer Drost
Drost en
enPotgieter,
Potgieter, en
en
grondslag, dan
dan zijn
veel
minder dan
dan deze
deze twee
twee de
develen
velendie
diededeEngelsche
Engelsche en
en
veel minder
Fransche
opfatsoenlijk,hollandsche
fatsoenlijk.hollandschemanier
manier achter,
achter~
Fransche voorgangers op
na~wauwelden,
wel Multatuli,
Multatuli, die
dieden
dengeest
geestder
derromantiek
romantiek
na,wauwelden, als wel
Voorduidelijk
duidelijkinzicht
inzicht
heeft
gebracht in
in onze
onzeletterkunde.
letterkunde. Voor
heeft gebracht
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hiertoe verwijs
verwijs ik naar
naar de
de boeyende
boeyendeenendiepogrijpende
diep~grijpende studie
studie
hiertoe
J. Prinsen
Prinsen J.Lz.
J.Lz.:: Multatuli
Multatuli en
en de
deRomantiek
Romantiek 1.
van Dr.
Dr. J.
van
in Holland
Hollandalodoor
al~door het
hetmeest
meestnaar
naarvoren
vorengekomen
gekomentrek
trek
De in
in de
deromantiek
romantiek:: het
hetvrijolaten
vrij~laten der
der verbeelding
yerbeelding in
in een
eenruim
ruim
veldovanoverleden,
doet zich
zich wederom
wederom voor
voor in
veld~van~verleden, doet
in onze
onze moderne
moderne
letterkunde.
wijshier
hierop
opdedewerken
werkenvan
vanAdriaan
Adriaanvan
vanOordt;
Oordt;
letterkunde. Ik wijs
Arthur
Schendel, Couperus
Couperus nuoenodan,
nu~en~dan, Ary
Prins, en
en het
het
Arthur van Schendel,
Ary Prins,
over het,
het, aan
aan het
hethoofd
hoofddezer
dezerbeschouwing
beschouwinggenoemde
genoemdeboek
boek
is over
van den laatsten
laatsten auteur,
auteur, dat·
iets ga
ga zeggen.
zeggen.
van
dat ik iets
latere proza
prozavan
vandezen
dezenschrijver
schrijver—
- men
menzal
zalzich
zichhero
her~
Het latere
inneren, dat
dat de
de novellenoverzameling
novellen~verzameling Een
Een Koning
Koning in
indenzelfden
denzelfden
inneren,
uiterlijk~
- heeft
heeftveel
veelopzien
opziengebaard
gebaard;
deop
opuiterlijko
vorm geschreven isis —
; de
heden afgaande
afgaande menigte
menigte heeft
heeft hier
hierveel
veelmisprezen.
misprezen. (‹Ary
«Ary Prins
Prins
-— o
0 ja,
ja,dat
datisisimmers
immersdedeman
mandie
diedat
datzonderlinge
zonderlingeproza
prozaschrijft
schrijft;
;
die doet
doet of
ofererbij
bijons
onsgeen
geensyntaxis
syntaxisbestaat
bestaat;; en
en onze
onze taal
taal isis
die
toch geen
geen Latijn
Latijn;; hij
hij had
haddedezinnen
zinnenevenogoed
even~goed op
opgewoneo
gewone~
toch
menschen~manier kunnen
schrijven», enzoovoort.
enzoovoort. Inderdaad,
Inderdaad,
menschenomanier
kunnen schrijven»,
voor onze
onze hollandsche,
hollandsche, het
hetnunueenmaal
eenmaalbestaand
bestaandgoede
goedebeo
be~
voor
stendigd
degelijkheid is
schrijver van
van De
De heilige
heilige
stendigd willende
willende degelijkheid
is de schrijver
Tocht wel
welde
devreemdste
vreemdsteliteraire
literaireverschijning
verschijning van
van onzen
onzentijd,
tijd,
de spellings-anarchist
spellings-anarchist Van
misschien uitgezonderd.
uitgezonderd. Op
Op
Van Eeden misschien
een examen
examen zou
zou erermet
methet
hetontleden
ontledenzijner
zijnervolzinnen
volzinnenabsoluut
absoluut
beginnen aan
aanzijn
zijn!
geen beginnen
1
Ik sprak
sprak van
van uiterlijkheden.
uiterlijkheden. Want
Wantwie
wie.
doordezen,
dezen,aano
aan~
Ik
door
vankelijk
afschrikkenden vorm
vorm heenkijkt,
heenkijkt, wie
wie zich
zich inoleest
in~leest in
in
vankelijk afschrikkenden
het
boek, zich
zich dedemoeite
moeitegetroost,
getroost,in in
innerlijke·dezer
dezer
het boek,
hethet
innerlijke•
kleurig~rhythmische
te dringen,
dringen, vindt
vindtzijnen
zijnen
kleurigorhythmischevolzinnen
volzinnen door
door te
Ik zou
zou dit
ditzicho
zich~
arbeid beloond
een wonderbaar
wonderbaar genot.
genot. Ik
arbeid
beloond door een
inwerken
in
het
wezen
dezer
kunst
wel
willen
vergelijken
bij
inwerken in
wezen dezer kunst wel willen vergelijken bij
doordringen inineen
eenbijna
bijnanooit
nooitbezocht
bezochtbosch
bosch:
aanvankelijk
het doordringen
: aanvankelijk
wir~warvan
vandicht.ineengegroeide
het uumoeite
moeitedoor
doorden
den
kost het
wirowar
dichtoineengegroeide
zonderling~saamgestrengelde takken
stengels vooruit
vooruit te
te
en zonderlingosaamgestrengelde
takken en
en stengels
komen.;
gelaat en
en de
de
komen.; veerkrachtige
veerkrachtigetwijgjes
twijgjesstriemen
striemenuu in
in het gelaat
stekels
van wild,opgeschotene
wildfopgeschotene slingers
slingers schrammen
schrammen uu over
over de
de
stekels van
handen;
deze kleine
kleine beletselen
beletselen niet
niet achtend,
achtend, dringt
dringt ge
ge
handen ; doch
doch deze
groen~
voorzichtig
ge eindelijk
eindelijk komt
komtop
opopene,
opene,groeno
voorzichtig verder,
verder, tot
tot ge
begroeide plaatsen,
plaatsen, waar
waar ge
ge verademend
verademend neerzit,
neerzit, en
ende
derustige
rustige
begroeide
pracht van
genieten kunt.
kunt.
pracht
van het
het afgelegene
afgelegene woudleven
woudleven ongestoord genieten
Zoo eene
eene sensatie
sensatie ondergaat
ondergaat ge, als
als ge
gemet
metwat
watgoeden
goedenwil
wil
1. Eerst
Eerst verschenen
Beweging 1908;
uitgegeven. W. L.
L.
1908 ; daarna afzonderlijk uitgegeven.
verschenen in
in De Beweging
en J. Brusse, Rotterdam.
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proza van
van dezen
dezenauteur
auteurter
terhand
handneemt
neemt;
delichte
lichtestriemen
striemen
het proza
; de
en. schrammen
vergeet
en.
schrammenvan
vanergernis,
ergernis,die
die ge
ge opgeloopen
opgeloopen hebt, vergeet
voor de
deschoonheids,openbaring,
schoonheids~openbaring, die
dieuit
uithet
hetbinnenste
binnenstevan
van
ge voor
kunstwerk over
over uu komt.
komt. Ik
Ikheb
hebeens
eenshooren
hoorenbeweren,
beweren,dat
dat
dit kunstwerk
de door
door den
denschrijver
schrijvergebezigde
gebezigdeproza,vorm
proza~vorm een
een poging
poging is
is
de
naïef te
te doen.
doen. Wie
Wiezoo
zoospreekt,
spreekt,aldus
aldusde
dewijze
wijzevan
vanzegging
zegging
om naïef
van
den heer
heerPrins
Prinsvergelijkend
vergelijkendbij
bijhet
hetstamelen
stamelenvan
vaneen
eenkind,
kind,
van den
dat zijne
zijne woorden
woordennog
nogniet
nietteterangschikken
rangschikkenweet,
weet,isisaloweer
al~weer
dat
aan
het uiterlijke
uiterlijke blijven
blijven hangen,
hangen, isisniet
nietgeslaagd
geslaagd door
door het
het
aan het
licht~sterkekem
kernwaar
waar te
te nemen.
nemen. Want
Want
floers
van den
den vorm
vormdedelichtosterke
floers van
dit
proza is stuk
stuk voor
voor stuk
stukbijeenogedacht,
bijeen~gedacht, zin
zin aan,
aan~
dit proza
zin voor zin
eengeklonken tot een
een hechten
hechten keten
keten van
van zeggingskunst,
zeggingskunst, en
en het
het
eengeklonken
naïeve, waarin
waarin altijd
altijd een
een hoogst,belangrijk
hoogst.belangrijk element
element van
van onbe,
onbe~
naieve,
wustheid
schuilt, is
is aan
aandit
ditwerk
werkabsoluut
absoluutvreemd,
vreemd, zoowel
zoowel
wustheid schuilt,
als ongedacht.
ongedacht.
gewild als
Ik schrijf
schrijf eens
eens dezen
dezen zin
zinafaf(ik
(ikzou
zouvoor
voorhet
hetillustreeren
illustreeren
Ik
mijner
andere kunnen
kunnen kiezen
kiezen als
als ik
ikslechts
slechts
mijner bedoeling
bedoeling zooveel andere
wilde) ::
wilde)
het bruinooker
bruin~oker slijk
slijk de
de ruiters
ruiters reden
redennu,
nu,de
dehoeven
hoevenneêr
neêr
«In het
in plassen,
plassen, en
en klonten
klonten spatten
spatten op
op tegen
tegen ruggen
ruggen aan.»
aan.» (Pag.
(Pag. 39).
39).
Bij het goed,lezen
goed~lezen van
van dezen
dezen zin
zin valt
valt toch
tochdadelijk
dadelijk op,
op,dat
dat
auteur, bij
bijhet
hetdooroclacht
door~dacht en
engepreciseerd
gepreciseerd weergeven
weergeven van
van
de auteur,
door~voelde impressie,
naïef~willen~doen, en
nog
doorovoelde
impressie, aan
aan naiefowillenodoen,
en dan
dan nog
wel zoo
zoodoorzichtig
doorzichtigalsalsdoor
door
dezen
afwijkendenzinsobouw,
zins~bouw,
wel
dezen
afwijkenden
onmogelijk
hebben gedacht
gedacht?
onmogelijk kan hebben
?
Het in
in averechtsche
averechtsche volgorde
volgordeplaatsen
plaatsenvan
vanwoorden
woordenen
enzins,
zins~
deelen
kàn gronden
grondenop
opgewild
gewildvertoon
vertoonvan
vannaieveteit,
naïeveteit,doch
doch
deelen Uri
bij een
een kunstvorm
kunstvorm als
alsdeze,
deze,waarin
waarinandere,
andere,meer
meerin
in 't licht
niet bij
springende
qualiteiten onmiddellijk
onmiddellijk uitwijzen
uitwijzendat
dateen
eendergelijk
dergelijk
springende qualiteiten
effect
niet
is
beoogd.
effect niet beoogd.
Bevreemding
het moeilijk
moeilijk wekken,
wekken, dat
dat dit,
dit, door
door eene
eene
Bevreemding kan
kan het
gerijpte bezinning saamogepeinsde
saam~gepeinsde verhaal
den schrijver,
schrijver~
gerijpte
verhaal voor den
zelven
een tocht
tocht geweest
geweest is,
is, die
die jaren
jaren duurde.
duurde. Het
Het boek
boek als
als
zelven een
geheel doet
doet mij
mij denken
denkenaan
aaneen
eenveel,tintig
veel.tintig
tapijt~werk,waarop
waarop
tapijtowerk,
zorgzame hand,
hand, moeizaam
moeizaamvorderend,
vorderend, de
deschakeeringen
schakeeringen zijn
zijn
met zorgzame
saamgebracht
kleurig maar
maar harmonieus
harmonieus geheel.
geheel.
saamgebracht tot
tot een kleurig
Over de «andere,
«andere, meeroino'tolicht,springende
meer~in/t~licht~springende qualiteiten»,
qualiteiten»,waar,
waar~
Over
van
ik
daar~even
gewaagde,
willen
wij
nu
gaan
spreken.
En
van ik daaroeven gewaagde, willen wij
gaan spreken. En
dan dient
dient wel
wel in
in de
de eerste
eerste plaats genoemd het wondere, volkomene
volkomene
geestelijk~aanschouwde
vandezen
dezenkunstenaar
kunstenaarom
omhet
hetgeestelijkoaanschouwde
vermogen van
en
met de
de ziel
zieldoor,leefde
door.leefdezijn
zijnen
engebeuren
gebeurenvan
vanzijn
zijnmiddelo
middel~
en met
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verhaal in
in tafereel
tafereeltetebrengen.
brengen.Deze
Dezeauteur
auteurmoraliseert
moraliseert
eeuwsch verhaal
niet,
hij redeneert
redeneert niet,
niet, hij
hijverklaart
verklaartniet,
niet,hij
hijschildert:
schildert: het
het
niet, hij
geheele
boek isiseene
eenebijna,onafgebrokene
bijna.onafgebrokene reeks
reeks van
van treffende
treffende
geheele boek
schilderijen,
coloriet, en
en levend
levend van
van zuivere
zuivere
schilderijen, schitterend
schitterend van
van coloriet,
plastiek.
volgendebladzijde
bladzijdeschrijf
schrijfik
ikter
terkenschetsing
kenschetsing af;
af; eene
eene
De volgende
beschrijving van den
den stoet
stoetder
derkruisvaarders
kruisvaarders::
beschrijving
«Vooraan
pelgrims uit
Heilige Land,
Land, die
die
(‹Vooraan monniken
monniken en
en pelgrims
uit het Heilige
barrevoets in
ruige pijen
pijen en
en droegen
droegen in
in de
dehand
handeen
eenkruis
kruis
barrevoets
in ruige
van hout gemaakt.
gemaakt. Zij
Zij waren
waren mager
mager door
door ontbering,
ontbering, en
en holle,
holle.
van
schitterden
hunne oogen
oogen inindweep,verlangen
dweep.verlangennaar
naarden
denstrijd
strijd
schitterden hunne
om
Het Graf
Grafvan
van smaad
smaad teteredden.
redden. Zij
Zijbaden
badenluid
luidenenhieven
hieven
om Het
armen
groote gee.st,vervoering;
geest.vervoering; één
één tot
tot de
delenden
lendennaakt,
naakt,
armen in groote
sloeg
zich ininvrome
vromerazernij
razernij met
met lederen
lederen geesel
geesel tot
tot bloedens
bloedens
sloeg zich
op het
het lijf,
lijf, en
en op
opzijn
zijnschouder
schouderwas
waseen
eenkruis
kruismet
metijzer
ijzer inge,
inge.
brand. Ridders
hen kwamen,
kwamen, somber,
somber, niet te
te zien
zien ininijzer,
ijzer,
brand.
Ridders na
na hen
groote oorlogshengsten,
oorlogshengsten, die hadden
hadden kruisen
kruisen op
op de
dehozen.
hozen.
op groote
Vreemde menschen,zonder,leven
menschen.zonder.leven door
door het
hetzwaar,omslagen
zwaar. omslagenlijf,
lijf,
dat niets
niets vleeschelijks
vleeschelijks had,
had,met
met·omgedraaide
omgedraaide ijzer,voeten,
ijzer'voeten, en
en
dat
monster.groote helm,hoofden
helm.hoofden getralied
getralied voor
voor de
de oogen,
oogen, die
die
met monster,groote
duister
daardoor zagen.
zagen. Ook
Ook edelen
edelenininschubbejakken
schubbejakken met
met
duister daardoor
op een
een hoogen
hoogenmaliën,kraag
maliën. kraag bepluimde
bepluimde
platte snavel.koppen,
snavel,koppen, die op
vogel.koppen
leken met
metbekke,spleet
bekke.spleetvoor
voorlucht
luchten
enlicht.
licht.Maar
Maar
vogel,koppen leken
anderen in
in de
devormen,weeke
vormen.weekepracht
prachthunner
hunnerzachte
zachte borduur,
borduur.
anderen
gewaden, die tot
tot de
devoeten
voetenhingen,
hingen,gespleten
gespletenvoor
voorhet
hetrijden,
rijden,
gewaden,
door
de lang,omhaarde,
lang.omhaarde, gladde koppen
koppen met
met schuine
schuine sier
sier van
van
door de
veder.mutsen
vrouwen leken,
leken, die
dietrokken
trokkenzorgeloos
zorgeloosuit
uitals
als
veder,mutsen op
op vrouwen
naar een
een jacht,vermaak.
jacht.vermaak. En
En knapen
knapen bij
bij hen
hen liepen,
liepen, een
een valk
valk
naar
op de
devuist,
vuist,diedie
stille.trildeonder
onderkap
kap;
ookgroote
grootehonden
honden
op
stille,trilde
; ook
meegenomen,
slopen voort
voortals
alspanther,beesten,
panther-beesten, en
en vocht
vocht
meegenomen, die
die slopen
hunne bekken
bekkendroop.
droop.Achter
Achterdedezwaar,geruste
zwaar.gerustekrijgers
krijgers met
met
uit hunne
boogschuttersenenspeerdragers
speerdragershet
hetschamele
schamelevolk
volk—
- kruis,
kruis.
hunne boogschutters
vaarders in
lompen, die droegen
droegen alleen
alleen het
hetkruis,
kruis,en
enweerloos
weerloos
vaarders
in lompen,
waren
God.vertrouwen. Honger,kinderen
Honger.kinderen liepen
liepen mede,
mede, die
die
waren in God,vertrouwen.
vroegen waar
waar Jeruzalem
Jeruzalem was,
was, en
enzwakke
zwakkestemmetjes
stemmetjes zongen.
zongen.
vroegen
Zwangere
vrouwen waggel,torsten
waggel-torsten hare
hare zwaarte,
zwaarte, de
dehanden
handen
Zwangere vrouwen
buik—- onnoozelen
Ol1nOozelenals
alsblinden
blindenzich
zich door
door
bid.vouwend op
op den
denbuik
bid,vouwend
beesten lieten
lieten leiden,
leiden, en
enlachten
lachtengelukzalig
gelukzalig—- gebrekkigen
gebrekkigen
beesten
sprongen
krukken voort;
weg voor
voor hen
hen naar
naar het
het
sprongen op
op krukken
voort; lang
lang de
de weg
zij genezing
genezingzochten
zochten en
en nooit
nooitzouden
zouden komen
komen
Morgenland, waar
waar zij
Morgenland,
- mannen als
gekruisigd, de
de armen
armen uitgestrekt,
uitgestrekt, star,schreden
star.schreden
als gekruisigd,
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voort, de oogen
oogen half
halfgesloten,
gesloten,ininzelf,marteling,
zelf~marteling, die
die Hoog
Hoog
voort,
Geluk
zou brengen
brengen —
- boeven
boeven en
en lichtekooijen
lichtekooijen ook niet
niet ont,
ont~
Geluk zou
braken, en het
het laatst,
laatst, ver
verachteraan,
achteraan, een
eenmelaatsche
melaatscheininslepend
slepend
braken,
doodsgewaad, die aldoor
aldoor sloeg
sloegmet
metwonden,hand
wonden~handzijn
zijnhouten
houten
doodsgewaad,
Lazarus~klap.»
Lazarus,klap.»(Blz.
(Blz. 54-56).
54-56).
Ziehier een voorbeeld
voorbeeldvan
vanoverzichtlijke
overzichtlijkeveraanschouwelijking.
veraanschouwelijking.
Daar
staat in
in het
hetfragment,
fragment, dat
datikikciteerde,
citeerde, geen
geenwoord
woordteteveel
veel
Daar staat
of te
te weinig
weinig:: er
er isis niets
niets bij,
bij, dat
dataangebracht
aangebracht is om
om de
de stem,
stem~
ming te
te verinnigen,
verinnigen, het
heteffect
effectteteverscherpen.
verscherpen.DeDe
schrijverlaat
laat
schrijver
ons alleen
alleen aanschouwen.
aanschouwen. Maar
Maar zijne
zijne visie
visie is
is zoo
zoo zuiver,vol,
zuiver~vol~
ons
komen,
dat de
deoverneming
overnemingvan
vanhet
hetgeestelijk,waargenome
geestelijk~waargenome in
in
komen, dat
ons wordt
wordt tot
tot een
eendiep
diepschoonheids,ontroeren,
schoonheids~ontroeren, en
enwij
wijmet
meteen
een
vreemd, en,
en, door
door de
deplotselinge
plotselingeverrassing
verrassingvan
vanhet
hetwonderlijk
wonderlijk
vreemd,
gebeuren,
een weinig
weinig verschrikkend
verschrikkend gevoel
gevoel van
van onge,
onge~
gebeuren, zelfs
zelfs een
broken aandacht
aandacht den
voorbij zien
zien trekken,
trekken, van
van de
de rijk,
rijk~
broken
den stoet voorbij
getooide
ridders af
af tot
totden
denmacaberen
macaberen ongelukkige
ongelukkige toe,
toe, die
die
getooide ridders
den optocht
optocht van
van verre
verre volgt.
volgt.
den
detail~schildering;; een
een begroeide
begroeide
Thans
een voorbeeld
voorbeeld van
vandetail,schildering
Thans een
plek in het
het bosch,
bosch, met
met wisseling
wisseling van
vanschaduw
schaduwen
zon:
plek
en zon
:
«En
onder
het
ruischen
van
de
hooge
blaaren~zee
in
koele
c(En onder het ruischen van hooge blaaren,zee koele
schemering,
leêgvan
vanleven
levenscheen,
scheen,een
eenaarzeLgotiden,dans,
aarzel.gouden~dans,
schemering, die leég
door wind,
wind, van
van sluike
sluikezon
zonopopmosbedekte
mosbedekte'grijze
grijzeblokken,
blokken, die
die
door
aan
hoeken uitgesleten
uItgesletendoor
doorstille
stillerust
rustvan
vanafafden
denvroegsten
vroegsten
aan de hoeken
De steenen
steen en onder
ondervochtig
vochtigdonker,
donker,waartegen
waartegen schel
schel en
en
tijd. De
tijd.
teeder groen
groen van
van geile
geilekruiden
kruiden schoot
schootomhoog,
omhoog,dat
datonder
onder
teeder
tastten
schuwe
beestjes boog,
boog, die
diekropen
kropenopoplangs
langsstengels,
stengels,enentastten
schuwe beestjes
over
blaar en voort,
die zacht
zacht in
in trilling
trilling waren.»
waren.)) (Blz. 41-42).
over blaaren
voort, die
41-42).
Met hoeveel
hoeveel liefde
liefdevoor
voorhet
hetkleine
kleineis is
gezienenengeschetst
geschetst;
ditditgezien
;
daar droomt in deze
deze gepreciseerde
gepreciseerde weder,gave
weder~gaveeene
eeneontroerende
ontroerende
daar
waardeering
schijnbaar nietige
nietige dingen.
dingen.
waardeering vau
van de schijnbaar
schrijver is een
een toovenaar
toovenaar met
met het
het licht
lichten
endedekleuren
kleuren;
De schrijver
;
merk het
het slechts
slechts op
op inineen
een
volgende(fragment,
(fragment,
merk
zinzin
alsals
dede
volgende
waarin
kruisvaarders trekken
trekken door
door een
eenwoud
woudwaar
waarhet
hetlang
lang
waarin de kruisvaarders
en zwaar
zwaar geregend
geregend heeft)
heeft)::
«Stildevendig de bontheid
bontheid was
was op
oplijven
lijventetemidden
middenvan
vanhet
het
(‹Stil,levendig
groen-in-vocht,
dat schimmering
schimmering van
van grijsheid
grijsheid had
had;; fluweelen
fluweelen
groen,in,vocht, dat
stoffen donsden
donsden oud
oudals
alszachte
zachteherfstbloemen,
herfstbloemen,en
enmatte
mattezilvering
zilvering
door
licht was
was op
op de
deblanke
blankeharnasplaten.»
harnasplaten.)) (Blz.
(Blz. 92).
92).
door licht
Of lees
lees eens
eensdeze
dezebeschrijving
beschrijvingvan
vandedebedriegelijke
bedriegelijke lucht,
lucht~
spiegeling,
in dedewoestijn
woestijnzich
zichvoor-doet
voor-doetaan
aan de
dekruis,
kruis~
spiegeling, die
die in
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vaarders, na
dolen inindroefenis
droefenisenenversmachten
versmachten plotseling
plotseling
vaarders,
na lang dolen
bezield
met moed
moed en
en hoop,
hoop, die
diena
nakort
kortverheugen
verheugen in
indieper
dieper
bezield met
vertwijfelen terug,slaan
terug.slaan::
die bleek
bleekgoudijne
goudijnestrakte,
strakte, dat
datteérend
teêrend naar
naar
«Voor lucht,
lucht, die
lazuur vergroend,
vergroend, de
de ronde
ronde dracht
dracht van
van torens,
torens, met
met gaten
gaten en
en
lazuur
kanteelen,
ging
zuiver
op
in
roodigheid
van
steen,
zoo
ijle
in
kanteelen, ging zuiver op in roodigheid van steen, zoo ijle in
het staan,
staan, alsof
alsof een
een spiegeling
spiegeling uit
uithelder
helderwater
water was
wasgeheven.
geheven.
Daarbij
laagte schrankehrij
schrankel.rij van
daken, de
de nokken
nokken spits
spits als
als
Daarbij in laagte
van daken,
topcapruijnen, in blauwheid
blauwheiddie
dievan
vanschaliën
schaliënkwam
kwam—
- het
het scheen
scheen
topcapruijnen,
ofsafieren
safierenininmaneschijn
maneschijnverglooiden
verglooiden: :zoo
zoozacht
zachtde
despran,
spran.
wel of
keling, die
dienaar
naarden
denhemel
hemelvlood.
vlood.En
Enpurpering
purperingvan
vanamaranthen
amaranthen
in kruinen
kruinen was
was ontstoken,
ontstoken, die
dieals
alsdoor
doorwind
winddaarbij
daarbij bewogen,
bewogen,
van blairen
blaàren
waarneven was van palmstammen de weemoedkroon
weemoedkroon van
neêr
- een
een groen,
groen,dat
datzilverde
zilverdenaar
naargrijs,
grijs,en
engarvend
garvend over
over
neér —
water boog.»
(Blz. 135).
135).
water
boog.» (Blz.
En
dan de
de sublieme
sublieme schildering
schildering van
van de
deuitwerking
uitwerking van
vanhet
het
En dan
Grieksche
vuur bij
bij de
debestorming
bestormingvan
vaneen
eenMuzelmanschen
Muzelmanschen
Grieksche vuur
burcht in
den nacht,
nacht, een
een tafereel,
tafereel, waarin
waarin door
door de
deenkeie
enkele
burcht
in den
beschrijving, zonder
dat de
deauteur
auteurook
ookmaar
maaréénmaal
éénmaal door
door een
een
beschrijving,
zonder dat
ofzelfs
zelfsdoor
dooreen
eenaanduidend
aanduidendwoord
woordden
denbedoelden
bedoeldenindruk
indruk
zin of
komt versterken,
versterken, de
de kleuren,toover
kleuren.toover wordt
wordt tot
toteene
eeneangstige
angstige
komt
sensatie.
Ziehier enkele
enkeleregels
regels;
(eenaantal
aantalkrijgslieden
krijgsliedentrachten
trachten
sensatie. Ziehier
; (een
met een zwaren
zwaren boomstam
boomstam de walpoort
walpoort in
in tetestooten)
stooten)::
met
«Maar de
poort werd
werd niet
nietgetroffen,
getroffen, want
wantinineen
eensulfergeel
sulfergeel
«Maar
de poort
gewaad,
dat helle,lichtte
helle.lichtte op de
de plooijen,
plooijen, stil
stileen
eengestalt,
gestalt, met
met
gewaad, dat
donker aangezicht
aangezicht in duistering
duistering door
door tulbanddoeken,
tulbanddoeken, was
was op
op
donker
den
wal verschenen,
verschenen, en
enwierp
wierpgroene
groenevlammen
vlammen op
ophoofden
hoofden
den wal
en op
op ruggen
ruggen neér,
neêr, die
die aan
aan de
de menschen
menschen bleven
bleven hangen.
hangen. Op
Op
en
lijven
die
zich
wrongen
fel
spikkelde
het
vuur,
als
blaaijerden
lijven
zich wrongen fel spikkelde het vuur, als blaaijerden
helle.groen opsissen
opsissen bracht
bracht in.
in. den
den zilver,
zilver.
smaragden
smaragden uit.
uit. Het helle,groen
schijn
de holheid
holheidvan
vaneen
een
grotverlichting,waarin
waarine.en
e.enstuk
stuk
schijn de
grotverlichting,
van
wal met
met bleeke
bleekeschimmeling
schimmeling doemde,
doemde,enendedetoren
torenspookte
spookte
van wal
groenelijk
als onder
onderwater,
water,lang
langverdronken,
verdronken, om
om hooger
hooger
groenelijk op als
te gaan
gaan in
inblankheid,
blankheid, die
diezóé•
zóóvast
vastalsof
alsofvan
vanmarmersteen
marmersteen
uit te
gemaakt." (Blz.
gemaakt."
(Blz. 149-150).
Uit
de
aangehaalde
fragmenten, en bijzonderlijk
bijzonderlijk uit
uit het
het
Uii de aangehaalde fragmenten,
laatste, blijkt de
de gevoeligheid
gevoeligheidvan
vanden
denschrijver
schrijver voor
voor plotselinge
plotselinge
laatste,
licht.effecten ; ;niet
zelden herinnert
herinnert deze
deze zeldzame
zeldzame schrijf,
schrijf.
licht,effecten
niet zelden
schilderkunst
aan de
detooverachtige
tooverachtigeschakeeringen,
schakeeringen,waardoor
waardoor
schilderkunst aan
de
Rembrandtsche doeken
voor ons
ons zulke
zulkemysteriEn
mysteriën van
van
de Rembrandtsche
doeken voor
schoonheid zijn.
zijn. Uit
Uitnachtelijke
nachtelijkedonkerte
donkerteroept
roeptde
deverbeelding
verbeelding
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van den heer
van
heer Prins
Prins plotseling
plotselingeen
eenmagischen
magischenlicht,schemer
licht~schemer te
te
voorschijn
een flits
flits van
van een vlam
voorschijn: :een
vlam op
op een
eenhelm,
helm,een
eenvale
valeveeg
veeg
van
doorbrekend maanlicht
leien dak
dak van
vaneen
eenburcht,
burcht,
van doorbrekend
maanlicht op
op het leien
aan~lichtende winterzon
winterzon door
door de
desluyers
sluyers
een
koude straal
straal van
van aan,lichtende
een koude
van den.
den. nacht.
nacht. Men
Men lette
lettenog
nogopopdede
treffendeomschrijving
omschrijving
van
treffende
van de
de lichbuitwerking
licht~uitwerking in
inhet
hetvolgende,
volgende,waarin
waarin het
hetbinnen,
binnen~
van
vallen
van fakkel,glans
fakkel~glans in
in het
hetnachtlijke
nachtlijke duister
duister van
vaneene
eene
vallen van
kroeg~kamer wordt uitgebeeld
uitgebeeld::
kroeg,kamer
«Het licht
licht joeg
joegdonker
donker uit
uitde
dehoeken
hoekenen
enruigde
ruigde rood
rood de
de
«Het
zware banken,
banken, waarop
waarop sloeg
sloeg schijn
schijn inintinnen
tinnenkannen,
kannen,en
enlagen
lagen
zware
kleederen
verstrooid, alsof
alsof ininvlucht
vluchtvergeten
vergeten—- fel
felkleurde
kleurde
kleederen verstrooid,
karmozijn
eenen manne,mantel
manne~mantel en geel
geel van
vaneen
eenkaproen
kaproen
karmozijn van
van eenen
een waas
waas van
van matte
matte goudheid
goudheid had."
had," (Blz.
(Blz. 59).
59).
een
Beschrijft
auteur de
deschakeering
schakeeringvan
vanhet
hetdoor
doorde
debladeren
bladeren
Beschrijft de auteur
vallend zonlicht
zonlicht in
in een
eenoostersch
oosterschwoud,
woud,dan
danschijnt
schijntde
degansche
gansche
vallend
rijkdom der
der taal
taal niet bij
bij machte
machte tot
tot het
het doen
doenuitbeelden
uitbeelden der
der
rijkdom
innerlijk~aanschouwde tinten;
hetrijkste
rijkstebeeld,vermogen
beeld~vermogen
innerlijk,aanschouwde
tinten ; en
en het
schijnt
te schieten
schieten tot
totdedebevrediging
bevredigingeener
eenerzoo
zoomach,
mach.
schijnt te
te kort te
tige visie
visie::
goudheid~in~een~dans op
opzilver,grijzen
zilver~grijzen
«Een akerboom
akerboom kreeg
kreeg goudheid,in,een,dans
rimpelbast ; met
met heftig
hettig rood
rood een
eendoomstruik
doornstruikgesinteld
gesinteld werd,
werd,
rimpelbast;
die
bij een
eenpoel
poel
struweeldeop,
op,waarover
waaroverdamp,lazuur
damp-lazuur door
door
die bij
struweelde
schijn
violet verbloosde,
verbloosde, en
eneene
eenetak
takvol
volblad
bladscheen
scheengoud,
goud~
schijn tot violet
flouwijn te
dragen door
felle zon,
zon, die
die vlamde
vlamde verder
verder op
op een
een
flouwijn
te dragen
door felle
stam
sinopel uit
uittot
totesmeraude.
esmeraude. Wild
Wildslingerden
slingerden lianen
lianen van
van
stam sinopel
boom
boom, die
die als
als in
in gloeiing
gloeiing teerden,
teerden, en
en op
op het
het onge,
onge~
boom tot
tot boom,
baande
pad,
tapeete
zacht,
rood.bruin
door
blad,
dublonen
baande pad, tapeete zacht, rood,bruin door blad, dublonen
sehenen
te dwalen
dwalen door
door het
hetkringelen
kringelen van
vangouden
gouden
sehenen rond
rond te
stralen.»
stralen.» (Blz.
(Blz. 162-163).
162-163).
De heer
heerPrins,
Prins,die
diemet
metnaturalistisch
naturalistischproza
prozazijn
zijnschrijvers,
schrijvers~
loopbaan
begon 1,1, schenkt
zijngebleven
geblevenhartstocht,
hartstocht,
loopbaan begon
schenkt ons ininzijn
verpuurd
schoonheids~bewogenheid, voor
voorhet
hetwerkelijke,
werkelijke~
verpuurd door schoonheids,bewogenheid,
in.elken~vorm, ook
het schrille
schrilleenendede
felheid~van~gebeuren,
in,elken,vorm,
ook het
felheid,van,gebeuren,
waarvan de
wedergave hem bij
bij den
denvolledigen
volledigenvoortgang
voortgangvan
van
waarvan
de wedergave
heiligen Tocht
Tochtonvermijdelijk
onvermijdelijk was.
was.Zoo
Zookwam
kwamhij
hij bijvoor,
bijvoor~
den heiligen
beeld
tot de
debeschrijving
beschrijving van
vanden
denopopden
denpaal
paalgespietsten
gespietsten
beeld tot
170),tafereel
tafereelvan
vanlugubere
lugubereverschrikking,
verschrikking,ininstrenge
strenge
ridder (blz. 170),
soberheid
verhaald;; verschijning,
voor de
deblikken
blikkenvan
vanden
den
soberheid verhaald
verschijning, die voor
lezer
blijft zweven
zweven als
als een
een sombere
sombere schim
schim van
van den
den gruwelijk,
gruwelijh
lezer blijft
sten
sten dood.
1. In 1895
1895 gaf
gafhij
hijeen
eenbundel
bundel
naturalistischeverhalen
verhalen en
en schetsen
schetsen uit.
uit. Zie
Ziehier,
hier.
naturalistische
over:
Nieuwere Literatuur,geschiedenis,
Literatuur'geschiedenis, 1.
pag. 140.
140.
over : Kloos.
Kloos. Nieuwere
I. pag.
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Prachtig
beeld~gebruik van dezen
dezen schrijver.
schrijver. Prachtig
Prachtig
Prachtigisis het
het beeld,gebruik
niet
alleen omdat
omdat de
de beelden
beeldenjuist
juistzijn,
zijn,en
enprecies,weergevend
precies~weergevend
niet alleen
den
gewenschten indruk,
omdat het
het gekozene
gekozene beeld
beeld
den gewenschten
indruk, doch
doch ook omdat
met den
den geest
geest der
der
dikwijls
eigenaardige overeenstemming
overeenstemming is met
dikwijls in eigenaardige
vergelijking,
in de
de stemming
stemming van
van het
het geheel.
geheel. Zoo
Zoo
vergelijking,en
en voegt
voegt in
laat
auteur op
op pag.
pag.7 7een
eenslot
slot
oprijzen«in
«inzilvermane,waas
zilvermane.waas
laat de auteur
oprijzen
als
wondergril van
hethier
hierniet
nietalleen
alleen de
de
als wondergril
van rotsen».
rotsen». Nu isishet
heffing van
van
uiterlijke
uiterlijkeovereenkomst
overeenkomstvan
vanden
den kasteel~bouw,
kasteel,bouw, de
de heffing
muren
torens, die
die dedevergelijking
vergelijkingvormt
vormttot
toteen
eenzuiver
zuiver
muren en
en torens,
geheel,
maar evenzeer
evenzeer brengt
brengt hier
hierde
deverdere
verdereomlijsting
omlijsting:: de
de
geheel, maar
woest~eenzame
verlatenheid met sneeuw
sneeuw alom
alom
woest,eenzame winternacht,
winternacht, de
de verlatenheid
op
deheuvels
heuvelsenendede
boomen,het
hetverband
verbandmet
meteen
eengrillige
grillige
op de
boomen,
rotsmassa aan
aan tot
tot een diepere
rotsmassa
diepere eenheid.
eenheid.
«Zonder exotisch element
element geen
geenromantiek»,
romantiek»,zegt
zegtJ.J.Speelman
Speelman
zeer terecht
zeer
terecht 1. Hier
leeft dit
dit element
element vooral
vooral in
in het
hetvisioenaire
visioenaire
Hier leeft
leven
van den
denridder,
ridder,die,
die,aanvankelijk
aanvankelijk slechts
slechts levend
levend voor
voor
leven van
zinnelijke
materieele verlangens,
verlangens, den
den tocht
toçht bestaand
bestaand om
om
zinnelijke en
en materieele
het
gewenschte bezit
bezit van
van roem
roem en
en kostbare
kostbare dingen,
dingen, door
doorden
den
het gewenschte
bovenmatuurlijken
zijne ziel komt
komt tot
tot den
denzuiveren
zuiveren
boven.natuurlijken schijn
schijn in
in zijne
droom
van een
eenschooner
schoonerbetrachten,
betrachten, en
entot
totdedeverteedering
verteedering
droom van
voor eene
eene Vrouw,
Vrouw, waardoor
waardoor het
hetverhaal
verhaaluitruischt
uitruischt in
in eene
eene
voor
weemoed~zachte melodie.
melodie. Dit
Ditbestancl,deel
bestand~deel in
in het
hetkunstwerk,
kunstwerk,
weemoed,zachte
totbewondering,wekkend
bewondering~wekkend
fijnheid van
vaninnerlijke
innerlijke ontleding
ontledingtot
met fijnheid
gebeuren uitgewerkt,
uitgewerkt, gaat
gaatals
alseene
eenegansch,bijzondere
gansch.bijzondere
psychisch gebeuren
door het
hetverhaal
verhaalvan
vanden
dentocht.
tocht.Bijzonder
Bijzonderniet
nietslechts
slechts
golving door
het verband
verband met
met de
debeschrijving,
beschrijving,waardoor
waardoorde
dekunst
kunstder
der
door het
romantiek en
de plastische
plastischekunst
kunstder
derwerkelijkheid
werkelijkheidsamen.
samen.
romantiek
en de
vloeyen tot
tot eene
eene schoone
schooneen
enlevenskrachtige
levenskrachtige eenheid
eenheid van
vanver.
ver.
doch eerst,
eerst.enenmeest,bijzonder
meest~bijzonderom
omzichaelf,
zich.zelf,om
omhet
hetgenre.
genre.
haal, doch
hoogtepunt in
in de
debeoefening
beoefeninghiervan
hiervanbereikt
bereiktdedeschrijver
schrijver
Een hoogtepunt
pag. 141,
141, als
alsde
deridder
ridder«als
«alsdoor
dooreen
eenzachte
zachtehand
handgeleid»,
geleid»,
op pag.
schrijdt door
woestijn, en
en een
een bron
bronontdekt,
ontdekt,waardoor
waardoor hij
hij
schrijdt
door de woestijn,
ZIjnen redt
redt van
van den
dendoodenden
doodendendorst.
dorst.
zich en
en de
de zijnen
zich
Om ten
ten slotte
slotte nog
nogeven
evenopop
den
vormvan
vanditdit
kostelijke
Om
den
vorm
kostelijke
proza terug
terug te
te komen
komen—- ikikgeef
geef
onmiddellijktoe,
toe,dat
datikikdezen
dezen
proza
onmiddellijk
in
het
algemeen
niet
gaarne
verdedigen
zou.
Ook
zou'
vorm
vorm het algemeen
gaarne verdedigen zou. Ook zou.
ik het
heteen
eenbedenkelijk
bedenkelijkverschijnsel
verschijnsel achten,
achten, indien
indienandere
andere
ik
schrijvers, aangetrokken
ontroering, die van
van dit
ditboek
boek
schrijvers,
aangetrokkendoor
door de
de ontroering,
Het
uitgaat, den
heer Prins
Prins in dezen
dezen vorm
vorm gingen
gingen navolgen.
navolgen. Het
uitgaat,
den heer
In een
eendoorwerkt
doorwerktartikel
artikel over
over Teirlink
Teirlink:Neozromantiek.
Neo'romantiek.Tijdspiegel,
Tijdspiegel, Dec.
Dec. 1910.
1910.
1.1. In
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zou trouwens
trouwens eene
eenedoor
dooruiterlijkheid
uiterlijkheiddwaze
dwazeimitatie
imitatieworden,
worden,
want de
de vorm
vormisisgeheel
geheelpersoonlijk
persoonlijkenenonmiddellijk
onmiddellijkaansluitend
aansluitend
aan
talent van
van den
den auteur.
auteur.
aan het talent
ge~
Doch
daar ons
ons in
indit
ditboek
boekzéóveel
zóóveelschoonheid
schoonheid wordt
wordt ge,
Doch daar
openbaard,
daar zich
zich een
eenzoo
7,00
machtigtalent
talentuitspreekt
uitspreektop
opeene
eene
openbaard, daar
machtig
wijze die
die hem
hem voorkwam
voorkwam als
alsdedemeest,gepaste,
meest~gepaste, zoo
zoo zou
zou ik
ik
wijze
bescheidenlijk willen
voorstellen, deze
deze wijze
wijze van
van zegging
zegging te
te
bescheidenlijk
willen voorstellen,
aanvaarden, met
diepe dankbaarheid
dankbaarheid voor
en
aanvaarden,
met diepe
voor wat
wat ons
ons goeds en
heerlijks in
deze biadzijden
bladzijden wordt
wordtaangeboden.
aangeboden.
heerlijks
in deze

APHORISMEN.
J. PETRI.
PETRI.
De menschen
menschen van heden
heden zijn
zijn zoo
zoo eenzaam,
eenzaam, omdat
omdat ze
ze in
inde
de
drukte maar
maar loopen
loopen zich
zich zelf te
drukte
te zoeken.
zoeken.
D

Savonarola deed
eene schoone
schoone daad
daad met
metzijne
zijneverbranding
verbranding
deed eene
van
alle ijdelheid
ijdelheid;; de
dekunstenaars
kunstenaars moesten
moesten een
eendaad
daad doen
doen
van alle
door alle
alle cinema's,
cinema's, theaters,
theaters, gramophoons
gramophoons en
en pianola's
pianola's te
te ver,
ver~
branden.

o0
muziek wordt
wordt het
hetminst
minstvan
vandedekunsten
kunstenverstaan
verstaan en
en
De muziek
hoortvan
vanzijn
zijn
begrepen, omdat
een ieder
ieder er
er den
denklank
klankininhoort
begrepen,
omdat een
onnoozele ziel.
ziel.

o
Er is nergens
nergens zoo'n wanorde
wanorde in gevoelens
gevoelens als
als bij
bij kunstge,
kunstge~
Er
genieting, een
een ieder
ieder gooit
gooitzijn
zijneigen
eigenallegaartje
allegaartje inin't'tlijstje
lijstjeder
der
genieting,
harmonie.

o
Iemand, die
alles wat
wat zoo
zoo hoort
hoort mooi
mooi vindt,
vindt, die
die vindt
vindt
Iemand,
die alles
mooi.
niets mooi.

o
Kunst is het
het wekken
wekken van
vandedemeest
meestonbewuste
onbewusteeeuwige
eeuwige
Kunst
diepten van
van de
de menschenziel.
menschenziel.
diepten
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H

H OE
jongste strijdvoering
strijdvoering op
Balkan de positie
positie van
van de
de groot,
groot.
OE de
de jongste
op den
den Balkan
machten
zal beïnvloeden,
beïnvloeden, wier
wierbelangen
belangen.bij
.bijde
destaatkundige
staatkundige ver,
ver~
machten zal
wordingen
op het
hetschiereiland
schiereiland ten
tennauwste
nauwstebetrokken
betrokken kunnen
kunnen
wordingen op
worden,
niet te
te beoordeelen.
beoordeelen. Men
Men weet
weet nog
nogniet
nietofofRusland
Ruslandreëele
reëele
worden, is
is nog niet
successen behaald
behaald dan
dan wel een
successen
een Pyrrhus,overwinning
Pyrrhus~overwinning bevochten
bevochten heef.
heef. Men
Men
kent
alleen onmiddellijke
onmiddellijke resultaten.
resultaten. Over
Over wat
wathieruit
hieruitverder
verder zal
zal voort,
voort.
kent alleen
vloeien, kan
vloeien,
kan men
menslechts
slechtsspeculeeren.
speculeeren. Zelfs
Zelfsdedestaatsman,
staatsman,die
dieuitgebreide
uitgebreide
verhou~
kennis
heeft van
vandedezeer
zeer
gecompliceerdgeworden
gewordeninternationale
internationaleverhou,
kennis heeft
gecompliceerd
dingen'
ophet
hetfeitelijk
feitelijkgebeuren
gebeurenkan
kaningrijpen,
ingrijpen, zal
zalmisschien
misschien niet
niet
dingen 'en
en die op
dan aarzelend
dan
aarzelend van
van berekening
berekening gewagen.
gewagen.
De
dadelijke beteekenis
beteekenis van
vrede van
van Boeckarest
Boeckarest is
eene ver,
ver~
De dadelijke
van den
den vrede
is eene
sterking
Rusland's positie
positie ininden
denBalkan.
Balkan.Met
MetRoemenië
Roemeniëisiseene
eenevriend,
vriend~
sterking van Rusland's
schappelijke, misschien
zelfs een
eenbondgenootschappelijke,
bondgenootschappelijke, verhouding
verhouding be,
be~
schappelijke,
misschien zelfs
zegeld. Servië,
Servië, thans
thans vaster
vaster dan
dan ooit
ooitaan
aanRusland
Rusland gebonden
gebonden en
en tot
tot een
een
zegeld.
van dit
ditRijk
Rijkgeworden,
geworden,werd
werdbelangrijk
belangrijkvergroot.
vergroot.Bulgarijë
Bulgarijëdaar,
daar~
voorpost van
entegen, hetwelk
hetwelk eene
eene onafhankelijke
onafhankelijke en
entegenover
tegenoverOostenrijk
Oostenrijk vriend,
vriend~
entegen,
schappelijke houding aannam,
aannam, isiszwaar
zwaargehavend
gehavendgeworden.
geworden.Het
Hethoofdrhoofd~
schappelijke
zakelijk direct
direct gevolg van
van den
denlaatsten
laatsten korten
korten maar
maar wreeden
wreeden krijg
krijg is
is eene
eene
zakelijk
Oostenrijk's prestige
schiereiland en
en toename
toename van
van
verzwakking van
verzwakking
van Oostenrijk's
prestige op
op het schiereiland
oude tegenstelling
tegenstellingtusschen
tusschen Weenen
WeenenenenSt.St.Petersburg,
Petersburg,waaruit
waaruit oorlog
oorlog
de oude
dreigt.
Duitsche Landen
Landen zullen vereenigd
vereenigd staan
staan of verdeeld
verdeeld vallen. Dit
Ditligt
ligt
De Duitsche
in de
de politieke rede.
rede. Men
Men isisdaarvan
daarvan ininBerlijn
Berlijnniet
nietminder
minderdan
dante
te Weenen
Weenen
overtuigd. Worden
Worden Oostenrijk's
Oostenrijk's levensbelangen
levensbelangen aangerand,
aangerand, dan
dan zal
zal voor
voor
overtuigd.
Duitschland de
de noodzakelijkheid
noodzakelijkheid geboren
geboren zijn
den strijd
strijd te
voeren. Dan
Dan
Duitschland
zijn den
te voeren.
als in
in 1908,
1908, naar
naar de
dekeizer
keizerhet
hetdichterlijk
dichterlijkuitdrukte,
uitdrukte, hij
hijininglinsterende
glinsterende
zal als
staan. In
In December
December j.l.
j.l. heeft
heeft de
derijks,
rijks~
wapenrusting naast
wapenrusting
naast zijn
zijn bondgenoot
bondgenoot staan.
kanselier von
von Bethmann
Bethmann Hollweg
Hollweghethet
uitdrukkelijkherhaald.
herhaald.Maar
Maarover
over
kanselier
uitdrukkelijk
aan~
vraag, wanneer
wanneer die
die levensbelangen
levensbelangen geacht
geacht moeten
moeten worden
worden te
te zijn
zijn aan,
de vraag,
gerand, zal
den aard
aard der
der zaak
zaak verschil
verschil van
van opvatting
opvattingkunnen
kunnenontstaan.
ontstaan.
gerand,
zal uit den
Het isistetehopen,
hopen,datdat
zulke
verschillen
waarvaninindedejongste
jongsteweken
weken
Het
zulke
verschillen
— -waarvan
wederom ernstig
ernstig bleek
bleek:: in
in dedeCavalla,kwestie
Cavalla~kwestie—- niet
niettottot
separateactie
actie
wederom
separate
voorbeide
beideStaten
Statengroot
grootgevaar
gevaarontstaan.
ontstaan.Want
Want
zullen leiden.
leiden. Daaruit
Daaruit zou
zou voor
zullen
indien
indien de
de een
eenininstrijd
strijdis,is,zal
zaldedeandere
anderezeker
zekerworden
wordenaangevallen.
aangevallen.
De militaire
militaire partij
partij in
inOostenrijk
Oostenrijkmeent,
meent,dat
dathet
hetoogenblik
oogenblikvoor
vooractie
actiereeds
reeds
De
is. Misschien
Misschien terecht.
terecht. Maar
Maar tegen
tegen die opvatting
opvatting is
is zeer
zeer veel
veel
lang gekomen
gekomen is.
lang
zoueene
eenegroote
grooteversterking
versterkingvan
vanServië,
Servië,hetwelk
hetwelk
te zeggen.
zeggen.Ontwijfelbaar
Ontwijfelbaarzou
te
111.
66
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de Russische
opden
denBalkan
Balkanvertegenwoordigt,
vertegenwoordigt,geacht
geachtmoeten
moetenworden
worden
Russische zaak
zaak op
levensgevaar voor
voor dedemonarchie
monarchieopop
te leveren.
Servisch-Russische
een levensgevaar
te leveren.
Servisch—Russische
van een
eenoorlogshaven
oorlogshaven aan
aan de
deAdriatische
Adriatische zee
zee zou
zou tot
toteen
eenkrijg
krijg
bezetting van
bezetting
noodzaken. Dat
Dat gevaar,
gevaar, hetwelk
hetwelk ininden
denaanvang
aanvangvan
vanden
denoorlog
oorlogtegen
tegen
noodzaken.
is, door
doorde
destandvastige
standvastigehouding
houdingvan
vande
deleden
leden
Turkijë zoo ernstig
ernstig dreigde,
dreigde, is,
Turkijë
het Drievoudig
DrievoudigVerbond,
Verbond, afgewend.
afgewend. Men
Menkan
kannu,
nu,naar
naar 't ons voor,
voor~
van het
niet op
opdegelijke
degelijkegronden
grondenzeggen,
zeggen,dat
datdedeaanzienlijke
aanzienlijkevergrooting
vergrooting van
van
komt, niet
hetresultaat
resultaatvan
vanden
denoorlog
oorlogtegen
tegenBulgarijë
Bulgarijë
Servië's grondgebied,
grondgebied, welke
welke het
Servië's
het land
land zoodanig
zoo danigversterkt,
versterkt, dat
dathet
hetreeds
reedsvoor
voorOostenrijk's
Oostenrijk's veiligheid
veiligheid
is, het
meening toch, dat
dat de
de vergrooting
vergrooting van
vangrondgebied
grondgebiedin
in
gevaarlijk werd.
gevaarlijk
werd. De
De meening
omgekeerde verhouding staat
staat tot
totdedemilitaire
militairesterkte
sterktevan
vanhet
hetland,
land,heeft
heeftniet
niet
omgekeerde
minder recht
Het moet
moet nog
nogblijken,
blijken,dat
datdedeaanhechting
aanhechtingvan
van
minder
recht van
van bestaan.
bestaan. Het
nieuwe gebied
gebied met
metzijn
zijngemengde
gemengdebevolking
bevolkingdedeweerkracht
weerkrachtverhoogen
verhoogen
het nieuwe
zal. Aanvankelijk
Aanvankelijk is
zeer zeker
zeker niet
niet 't geval.
geval. En het
het isis geenszins
geenszins uitge,
uitge~
zal.
is dit zeer
sloten, moet
moet misschien
misschien wel
welwaarschijnlijk
waarschijnlijk genoemd
genoemdworden,
worden, dat
dat eerlang
eerlang zoo
zoo
Bulgarijë, dan
dan Griekenland,
Griekenland, met
met Servië
Servië in
in oorlog
oorlogis.is.Want
WantGrieken
Griekenen
en
niet Bulgarijë,
Serven hebben
hebben elkander
elkander steeds
grootheid van
van Servië
Servië kan
kan
Serven
steeds gehaat.
gehaat. De grootheid
misschien van
veel langer
langer duur
duur blijken,
blijken, dan
dandie
dievan
vanBulgarijë
Bulgarijëna
naden
den
misschien
van niet veel
tegen Turkijë
Turkijë was.
was.IsIshet
hetonmiskenbaar,
onmiskenbaar,dat
datonder
onderdedegebeurtenissen
gebeurtenissen
oorlog tegen
het jaar
jaar Oostenrijk's
Oostenrijk's prestige
prestige geleden
- hetgeen
hetgeen met
met het
het oog
oogop
op
van het
geleden heeft —
bevolking van
vande
degrensprovincies
grensprovinciesvooral
vooraleen
eenernstig
ernstignadeel
nadeelisis—- en
enmag
mag
de bevolking
het niet
niet licht
licht worden
wordengeteld,
geteld,dat
datdedemonarchie
monarchieenorme
enormeoffers
offersheeft
heeftmoeten
moeten
brengen aan
aan voorzorgsmaatregelen,
voorzorgsmaatregelen, dat
hare positie
positie door
doorhet
hetuitgedijde
uitgedijde
brengen
dat hare
van meer
meer dan
dan eene
eenezijde
zijdebedreigde
bedreigdeServië
Serviëthans
thansreeds
reeds
maar uitgeputte
maar
uitgeputte en van
ernstig gevaar
gevaar zou
zouzijn
zijngebracht,
gebracht,kan
kanniet
nietgemakkelijk
gemakkelijkworden
wordentoegestemd
toegestemd
in ernstig
werd, gelukkig,
gelukkig, door
door graaf
graaf Berchtold
Berchtold ook
ook niet
nieterkend.
erkend.
en werd,
De groote
groote vraag
vraag welke
welke thans
thans aan
aan de orde
orde isis —
- misschien
misschien reeds
reeds zal
zal zijn
zijn
drukverschijnen
verschijnen—- isisdeze
deze:
Bulgarijëen
en
uitgewezen als deze
deze regelen
regelen inindruk
uitgewezen
: ofofBulgarijë
Turkijë elkander
om het bezit
bezit van
van Adrianopel
Adrianopel zullen
zullen beoorlogen.
beoorlogen. Zulks
Zulks
Turkijë
elkander om
zou
hoogst belangrijke
belangrijke gevolgen
gevolgen kunnen
kunnen hebben.
hebben. Het
Het zou
zouhun
hunbeider
beider
zou hoogst
verzwakking
bete eken en, waardoor
waardoor gemakkelijke
gemakkelijke gelegenheid
gelegenheid zou
zoukunnen
kunnen
verzwakking beteekenen,
worden in
in het
hetleven
levengeroepen
geroepenvoor
voornieuwe
nieuwe
Servisch-Russische verovering.
worden
Servisch—Russische
Het gevaar
gevaar voor
Oostenrijk zou
dan plotseling
plotseling zoodanig
zoodanig kunnen
kunnen worden,
worden,
voor Oostenrijk
zou dan
gewapende tusschenkomst
tusschenkomst toevlucht
toevlucht genomen
genomenwordt.
wordt.
dat
dat tot gewapende
Het
recht in
in zake
zake Adrianopel
Adrianopel isiszeer
zeerzeker
zeker aan
kant. De
Het recht
aan Turkschen kant.
bevolking van stad
stad en
en land
land zal
zal er
erook
ookhet
hetbest
bestbij
bijvaren
varenals
alsde
deTurken,
Turken,
bevolking
die veel
veel verdraagzamer
verdraagzamer en
zachter zijn dan
dan de
deBulgaren,
Bulgaren,ererhet
hetgezag
gezagweer
weer
en zachter
uitoefenen.
Dan ook
ookschijnt
schijnthet
hetvoor
voordede
herwordingvan
vaneenigszins
eenigszinsstabiele
stabiele
uitoefenen. Dan
herwording
verhoudingen
den Balkan
Balkan veel
veelbeter,
beter,dat
datditdit
districtonder
onderTurksch
Turksch
verhoudingen op
op den
district
bewind
komt, dan
dan onder
onder dat
datvan
vanhet
het
oogenblikkelijkvan
vanRoemenië
Roemenië en
en
bewind komt,
oogenblikkelijk
vanRusland,
Rusland,afhankelijke
afhankelijke Bulgarijë.
Bulgarijë. Naar
Naar alle
alleaanwijzingen
aanwijzingen
Servië,
dat isis van
Servië, dat
vanhet
het
geeft
opvatting niet
niet slechts
slechts de
de zienswijze
zienswijze van
vande
deregeeringen
regeeringenvan
geeft deze opvatting
Drievoudig
maar ook
het standpunt
standpunt van
van Engeland
Engeland aan.
aan.
Drievoudig Verbond
Verbond weer,
weer, maar
ook het
Want
het Kabinet
Kabinet van
vanSt.
St.James
JamesdedeRussisch—Servische
Russisch-Servische actie
actie hebben
hebben
Want moge het
gesteund,
zooverre zij
zij direct
direct tegen
tegen Oostenrijk
Oostenrijk was
was gericht,
gericht, nu
nu ook
ook
gesteund, in
in zooverre
Bulgarijë
invloed werd
werd onderworpen,
onderworpen, dreigt
dreigtEngeland
Engeland
Bulgarijë feitelijk
feitelijk aan
aan Russischen invloed
het overwicht
overwicht van
van de
deSt.
St.Petersburgsche
Petersburgsche regeering
regeering op den
den
zelf gevaar
gevaar van het
Balkan.
te zeer
zeerverzwakt
verzwakt
Balkan. En
En daartegen
daartegenkan,
kan,thans
thansals
als voorheen,
voorheen, een
een niet te
Turkijë
besten waarborg
waarborg geven.
geven. Kon
KondedeCavalla,kwestie
Cavalla~kwestie nog
noggeen
geen
Turkijë den
den besten
die betreffende
betreffende
ernstige
ernstige vervreemding
vervreemding wekken tusschen Rusland
Rusland en Engeland, die
Adrianopel
wiens fayeure
faveure echter
echter
Adrianopelschijnt
schijntzulks
zulkswel
weltetekunnen
kunnendoen.
doen. Ten
Ten wiens

BUITENLANDSCHE ZAKEN.

83

kwestie zal
zal worden
worden beslist,
beslist, de
deverbondsmogendheden
verbondsmogendhedenzullen
zullenbijna
bijnazeker
zeker
de kwestie
uiterste diplomatieke
diplomatiekekrachten
krachten inspannen
inspannenom
omeene
eenevreedzame
vreedzame regeling
regeling
hunne uiterste
stand te
te brengen.
brengen.
tot stand
Want
zoothans
thansTurkija
Turkijäden
denbesten
bestenwaarborg
waarborgtegen
tegenRussische
Russischeagressie
agressie
Want zoo
geven kan,
kan, het
hetisisgeenzins
geenzinsuitgesloten,
uitgesloten,dat
datBulgarijë
Bulgarijëeen
eentegenover
tegenoverRusland
Rusland
zelfstandige
herwint.
zelfstandige positie herwint.
Eenige dagen
geleden schreef
schreef de
de «Norddeutsche Algemeine
AlgemeineZeitungv,
Zeitung», in
dagen geleden
dien geest,
geest, als
als ware
ware de
de vrede
vrede op
op en
enover
overden
denBalkan
Balkan verzekerd
verzekerd op
op eene
eene
dien
wijze, welke
aan Duitschland's
Duitschland's bondgenooten
bondgenooten bevrediging
bevredigingschenken
schenkenkan.
kan.
wijze,
welke aan
tot dusverre
dusverre Oostenrijk's
Oostenrijk's positie
positie gedekt
gedekt gebleven
gebleven en
enheeft
heeft
Inderdaad isis tot
Inderdaad
doorhen
hengewenschte
gewenschteregeling
regelingbetreffende
betreffende de
deAegeische
Aegeische eilanden
eilanden
Italië de
de door
Italië
natuur~
aangenomen
gekregen. Maar
Maar de uitspraak
uitspraak van het
het Duitsche
Duitsche blad
blad zal
zal natuur,
aangenomen gekregen.
lijk eerst
eerst ten
ten volle
volletoepasselijk
toepasselijkzijn,
zijn,nadat
nadatdedeTurksch,Bulgaarsche
Turksch~Bulgaarsche kwestie
kwestie
lijk
op bevredigende
bevredigende wijze
wijze geregeld,
geregeld, dedeformeele
formeelevrede
vredevan
vanBoeckarest
Boeckaresteene
eene
dooreene
eenegezonde
gezondestaats,
staats~
feitelijke
geworden en
en de
deautonomie
autonomievan
vanAlbanië
Albaniëdoor
feitelijke geworden
regeling en
en eene
eenesterke
sterkegendarmerie
gendarmeriebevestigd
bevestigdis.'
is.·—
- Voor
Voor de
de vervulling
vervulling
regeling
van deze
deze voorwaarden
voorwaardenzijn
zijnmachtige
machtige invloeden
invloedenwerkzaam
werkzaam:: de
de Balkanvolken
Balkanvolken
alle de
degrootmachten
grootmachten lijden
lijden de
de
zijn strijdensmoe
strijdensmoe en
zijn
en uitgeput;
uitgeput; en
en van
van alle
handelsbelangen
ontzaggelijk bij
bij het
hetvoortduren
voortdurenvan
vanonrust
onrustenenstrijd.
strijd.Maar
Maar
handelsbelangen ontzaggelijk
is nog
nog tetevroeg
vroegtetevertrouwen,
vertrouwen,dat
datdedeEuropeesche
Europeeschevrede
vredebewaard
bewaard zal
zal
het is
blijven.
de staatkundige
staatkundige veranderingen,
veranderingen, op
op den
denBalkan
Balkanbereikt
bereikt en
en in
in Klein
Klein
Zullen de
enArabië
Arabiëininvoorbereiding,
voorbereiding, den
denEuropeeschen
Europeeschen vrede
vrede niet
nietbehoeven
behoeven
Azië en
te verstoren,
verstoren, dan
toch oorlog
oorlog dreigen
dreigen uit
uitden
dennaijver
naijvervan
vanEngeland,
Engeland,
dan blijft toch
hetwelk
bij onderlingen
onderlingen strijd
strijd en
en verzwakking
verzwakking der
der vastelandstaten
vastelandstaten belang
belang
hetwelk bij
is.Duitschland
Duitschland
heeft, zoolang
zoolang Frankrijk's
Frankrijk's houding niet
niet meer
meergeruststellend
geruststellend is.
heeft,
moge er met
met den
den meesten
meesten ernst
ernst naar
naar streven
streven naijver
naijver en
enhaat
haatdoor
dooreen
eenzeer
zeer
moge
vreedzame houding te
te ontzenuwen,
ontzenuwen, en
enterzelfder
terzelfder tijd
tijdmaat,
maat~
gematigde en vreedzame
gematigde
regelen nemen
nemen om
om zezezoo
zoonoodig
noodig
door
vertoon
van
militaireweerkracht
weerkracht
regelen
door
vertoon
van
militaire
onderdrukken -—dat
geenszins zeker.
zeker. De
Derede,
rede,
te onderdrukken
dat het
het daarin
daarin slagen
slagen zal
zal is geenszins
door Poincaré
Poincaré te
te Bar
BarleIeDuc
Ducgehouden,
gehouden,stemt
stemtinindezen
dezenniet
niettot
tot
dezer
dagen door
dezer dagen
vertrouwen.
In de
derede
redewelke
welkededepresident
presidentden
den17e
I7eAugustus
Augustusininzijn
zijngeboorteplaats
geboorteplaats
hield, zeide
zeide hij,
hij, dat
dat er
er niemand
niemand was,
was, die
die een
eenonheilig
onheiligverlangen
verlangenhad
hadnaar
naar
hield,
en gewaagde
gewaagde hij
hij met
met een
een enkel
enkel woord
woord van
van de
de
een
Europeeschen oorlog
oorlog en
een Europeeschen
zegeningen
den vrede.
vrede. Maar
Maar de
deliefde
liefdevan
vanden
den
sprekervoor
voorden
denvrede,
vrede,
zegeningen van den
spreker
zijn wil om
om dezen
dezen tetebehoeden,
behoeden,blijkt
blijktvan
vandenzelfden
denzelfdenaard
aardtetezijn
zijngeweest
geweest
zijn
de liefde
liefdevan
vanSheakspeare's
Sheakspeare's Antonius
Antoniusvoor
voorBrutus,
Brutus,toen
toenhij,
hij,bij
bijCaesar's
Caesar'slijk
lijk
als de
anhonourable
honourableman.
man.InInwaar,
waar~
moede werd
werd te
te herhalen
herhalen:: But
But Brutus
Brutus isis an
niet moede
heid
zweepte gene
gene als
als deze
dezehet
hetvolk
volkop.
op.Hij
Hijwijdde
wijddedaar
daarteteBar
Bar leIeDuc
Duc
heid zweepte
uit over
overherinneringen
herinneringenuit
uitzijn
zijnkindertijd,
kindertijd,toen
toenhij
hijmet
metzijne
zijnekameraadjes
kameraadjes
in zijn
zijn moeder's
moeder's tuin
tuin speelde
speeldeonder
onderdedehooge
hoogekastanjes.
kastanjes ...
Vlijmendscherp
scherp
. . Vlijmend
bloote tegenstelling
tegenstellingdaarmede,
daarmede, zijne
zijne herinnering
herinnering aan
aan oorlog
oorlog
werd,
werd, door
door de bloote
en nederlaag,
nederlaag, die
die Duitsche
Duitsche soldaten
soldaten in
inde
destad
stadbracht.
bracht. Het
Hetzachte
zachte woord
woord
«Er is
is geen
geenstraat.
straat. waar
waar ik niet
niet de
de schim
schim ontmoet
ontmoet van
van een,
een, die
dieniet
nietmeer
meer
«Er
is,
doch thans
thansrust
rusthier
hierdichtbij,
dichtbij, in
inhet
hethart
hartvan
vandit
ditland
landvan
vanLorraine»,
Lorraine»,
is, doch
moet heftige
heftige gevoelens hebben
hebben gewekt
gewekt bij
bij zijne
zijne hoorders.
hoorders. En
En dit
ditwas
wasook,
ook,
moet
en van
van vele
veleandere
andere woorden,
woorden, die
dievolgden
volgden::
als
tastbaar, het
als tastbaar,
het doel
doel van
van deze en
«Het feit,
feit, dat
datikikeeneen
burger
ben
van
Lorraine—- aldus
aldusde
depresi,
presi~
«Het
burger
ben
van
Lorraine
«dent
- heeft
heeft kennelijk
kennelijk iets
iets tetedoen
doengehad
gehadmet
metmijne
mijneverkiezing
verkiezing tot
tot
«dent —
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«Hopfd
«Hoofd van
Staat. En
En sedert
sedert ben ik
ik telkens
telkens en
entelkens
telkensweer
weer door
door
van den Staat.
«de menigte
menigte begroet met
met de
de kreet
kreet::
iorraine!»
«Vive la Lorraine
I»
«Zoo
te Parijs,
Parijs, ininMontpellier
Montpellieren
enToulon,
T oulon,teteCherbourg,
Cherbourg,Calais
Calais en
en
«Zoo te
heb de
de beteekenis van
dien kreet
kreet nooit
nooitmisverstaan.
misverstaan. Het
Het
«Havre Ik
«Havre
Ik heb
van dien
«was niet de
demanifestatie
manifestatie van
van chauvinisme,
chauvinisme, ook niet
niet de
devoorkeur
voorkeur der
der
«was
voor eenig particulier
van Frankrijk.
Frankrijk. Het
Het was
was een
een
«bevolking voor
«bevolking
particulier deel
deel van
tribuut van
van Franschen
alle deelen
deelen des
lands aan
aan het
het
«spontaan tribuut
«spontaan
Franschen uit
uit alle
des lands
«district,
welks inwoners de
harde slagen
noodlot hebben
hebben ge.
«district, welks
de harde
slagen van
van het noodlot
ge
het lijden geleerd de
de beste
beste nationale
nationale deugden te oefenen».
«leden en
«leden
en in het
deze opzweep
ende sympathiebetuiging
de Lorrainers van wie
wie
opzweepende
sympathiebetuiging met
met de
Na deze
den Elzas begraven werden, volgden die
die kalmer
kalmer
velen, die niet meer
meer zijn,
zijn, in den
woorden, waarmede
het staatshoofd
zich tegen het
woorden,
waarmede het
staatshoofd zich
het verwijt van chauvinisme
dekken moet. «Nergens» -— sprak
hij -— «heeft
patriotisme zoo
diep de
de
sprak hij
«heeft patriotisme
zoo diep
in
ellende van
van den
den oorlog
oorlogenendede
zegeningenvan
vanden
denvrede
vredegeleerd
geleerd als
als in
ellende
zegeningen
provinciën;; nergens
patriotisme zoo direct
direct de
de harde
harde
oostelijke provinciën
nergens heeft patriotisme
onze oostelijke
Dan echter
echter liet hij
weer hooren:
dat het
lessen
der feiten
feiten geleerd».
geleerd». Dan
lessen der
hij weer
hooren : dat
het volk
dat wijs
wijs en
enflink
flinkpatriotisme
patriotisme succes
succes moet
moet
van Lorraine
Lorraine had
geleerd, dat
van
had geleerd,
deze streken —
- besloot hij —
- die
een onheilig
hebben. »Er
»Er is niemand
niemand in deze
die een
hebben.
ook niemand
niemand
verlangen heeft naar
naar een
een Europeeschen oorlog, maar
maar er is toch ook
verlangen
Frankrijk haar
haar plaats
plaats
die
niet gereed
gereed isis elk
elkoffer
offer .te
die niet
,te brengen, noodig om Frankrijk
behouden en
enhaar
haar recht te handhaven,
doen behouden
als groote mogendheid te doen
meester te
van hare
hare daden».
daden».
meester
te zijn van
Wel geen
geen zijner
zijner hoorders
den Elzas
Elzas gaat.
gaat. Maar
Maar zoo
zoo
hoorders twijfelt,
twijfelt, dat
dat het
het om den
dan
al, naar
naar 's presidenten verzekering,
verzekering, een
eeniegelijk
iegelijktete Bar.le.Duc
dat
Bar4e4Duc gelooft, dat
dan al,
een elkeen in deze streken
«wijsheid
flinkheid» succes
succes zullen hebben
hebben en een
%wijsheid en flinkheid»
bereid is
is het
het offer
offer te
tebrengen,
brengen, noodig om Frankrijk
Frankrijk «meester
«meester te doen
ook bereid
zijn
over hare
hare daden»
daden» -— dan toch worden
worden deze
gevoelens niet,
niet, nog niet,
niet,
deze gevoelens
zijn over
de Republiek
Republiek gedeeld.
gedeeld. Op den
den dag,
dag, toen
toen de
de heer
heer Poincaré in
allerwege in de
grensstad zijne
geschiedenis makende
makende rede hield, liep een groote menigte
de grensstad
zijne geschiedenis
volks
te Parijs
Parijs te
te hoop,
hoop, manisfesteerende tegen een
een driejarigen
driejarigen diensttijd,
volks te
kunnen worden
de Lorrainers
waardoor de mannen gevonden kunnen
worden noodig om
waardoor
om de
wreken. Zij
Zij moesten
moesten bij de
de tuin
tuin der
der Tuillerien door de schoten
van 1870 te wreken.
van
de Republikeinsche garde worden uiteen gedreven.
gedreven.
van de
hoop voor
voor het
het behoud
behoud van
van den
den vrede
vrede is
is wel
wel te
te vinden in de
de
beste hoop
De beste
Oost.Azië. Japan
daar hun invloed
invloed uit,
toestanden
breiden daar
Japan en Rusland breiden
toestanden in OostAzië.
maar van
de andere
andere grootmachten
lijden de belangen
er groote
groote schade.
schade.
grootmachten lijden
belangen er
maar
van alle de
Een collectief
collectief optreden
optreden moet
moet reeds
reeds lang
lang gewenscht heeten
heeten en kan dringend
Een
Europa zoo
zoo
worden. En
daarbij zal
de huidige
huidige voor de
rust in Europa
En daarbij
zal de
de rust
noodig worden.
kunnen
gevaarlijke groepeering der
mogendheden moeielijk bestendigd
bestendigd kunnen
der mogendheden
worden.
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NEDERLANDSCHE
NEDERLANDSCHE ROMANS.
ROMANS.
Per
Cyriel Buysse.
Buysse. - Uitgave
C. A. J. van
van Dishoeck.
Dishoeck. te
te Bussum.
Bussum.
Per Auto,
Auto, door Cyriel
Uitgave van C.
—

Zij, die
geen auto
auto kunnen
kunnen aanschaffen,
aanschaffen, en er
er zijn
zijn er
er van
vandezen
dezen nog
nog
die zich geen
wel
enkelen op
opditditondermaansche
ondermaansche tetenoemen,
noemen, worden
worden door
door de
de vlot
vlotge,
ge_
wel enkelen
schreven
van Cyriel
Cyriel Buysse
Buysse in
inde
degelegenheid
gelegenheidgesteld,
gesteld,tenminste
tenminste
schreven schetsen
schetsen van
iets
van de
degewaarwordingen
gewaarwordingen en
en avonturen
avonturen mede
mede te
te genieten,
genieten, door
door Schr.
Schr.
iets van
paar wegsleepende
wegsleep ende natuurschilderingen,
natuurschilderingen, mooie
mooie stads
stads-,
ondervonden.
Een paar
ondervonden. Een
beschrijvingen, eenige typische opmerkingen over menschen en dingen, beschrijvng, typscheomrkingv scheding,
daarbij
geheel gegeven,
gegeven,
daarbij het
het cachet
cachet door
door Maeterlincks
Maeterlincksgezelschap
gezelschapaan
aan het
het geheel
in veler
veler handen
handen brengen,
brengen,
zullen dit
dit boekje
boekje in
zullen
auto geeft
geeft breede
breede indrukken
indrukken maar
maar geen
geen diepe.
diepe. Echt
Echt
Toch, een reisje
reisje per
per auto
Toch,
voor onzen
onzentijd.
tijd.Alles
Allesgaat
gaatsnel,
snel,sneller,
sneller,snelst.
snelst.Men
Mengeniet
genietininhet
hetgroote,
groote,
iets voor
forsche,
wijde, ruime
.... men
men vraagt
vraagt zich
zichniet
nietafafhoeveel
hoeveelererongezien,
ongezien,onop
onop-,
forsche, wijde,
ruime ....
gemerkt moet blijven. Ik voor mij hoop, dat wie zich de weelde van een gemrktoblijvn.Irmhop,datwiezc lvn
auto niet
nietkan
kanveroorloven
veroorlovenen
endit
ditbejammert,
bejammert,als
alshij
hijdeze
dezeaardige
aardigeschetsen
schetsen
auto
bedenken wil,
wil,dat
dateen
eenvoetreiziger
voetreizigeroneindig
oneindigveel
veelminder
minderziet,
ziet,maar
maar
leest, bedenken
leest,
beter het eigenaardige
eigenaardige van
volken kan
kan opmerken,
opmerken, dan
dan hij,
hij,
veel beter
van landen
landen en volken
er met
met een
een reuzenzwaai
reuzenzwaai door
door heen
heenvliegt.
vliegt.
die er
Leg eens
onzer oude reisbeschrijvingen
reisbeschrijvingen met
minitieuse schil,
schil_
Leg
eens een
een onzer
met hun minitieuse
intiem, gezellig,
gezellig, haast
haast huiselijk
huiselijk gedoe
gedoenaast
naastdedeindrukken
indrukken
derijtjes, hun
derijtjes,
hun intiem,
-door
Cyriel Buysse
gedachtenwisseling, zoo
overdoor Cyriel
Buysse weergegeven.
weergegeven.Tijd
Tijdtot
tot gedachtenwisseling,
zoo over,
bijnaniet.
niet. In
Inden
den
vloedig aanwezig
aanwezig bij
onze voorouders,
voorouders, is er
er niet
nietofofbijna
vloedig
bij onze
suisenden luchtdruk
Men voelt
voelt zich
zicheen
een
suisenden
luchtdruk neemt
neemt men
men het
het zwijgen
zwijgen voor
voor lief. Men
de onmetelijke
onmetelijke ruimte,
ruimte, een
voortjagende, voortgejaagde
voortgejaagde stip.
stip. Het
Het
stip in de
stip
een voortjagende,
gemoedelijkheid bestaat
bestaat niet
niet meer,
meer,tot
tothet
hetheimweeachtig
heimweeachtigoprijst
oprijst in
in
idee gemoedelijkheid
Maeterlincks ziel
hij voorstelt
voorstelt even
evenuit
uitteteblazen,
blazen,een
eenpijp
pijpteterooken.
rooken.
Maeterlincks
ziel en hij
twee
zaken,
elkaarniet
nietkunnen
kunnen
Een auto
auto en
en een
een pijp
pijp ....
Een
Ja, Ja,
datdat
zijnzijn
twee
zaken,
diedieelkaar
verdragen. Maar
mooie uitvinding
uitvindingisishet
hettoch,
toch,
rennend,
krijschend,
verdragen.
Maar een
een mooie
datdat
rennend,
krijschend,
Het voert
voertMaeterlinck
Maeterlinck en
enzijn
zijnvriend
vrienduit
uithet
hetsombere
sombere Noor,
N oor_
ongeurig ding.
ding. Het
ongeurig
naar het
het vroolijke,
vroolijke, lichte
lichteZuiden
Zuiden:
hetschuwt
schuwtnoch
nochmet
metsneeuw
sneeuwbedekte
bedekte
den naar
: het
bandlek
lekwordt,
wordt,wat
wat
hoogten noch de
de steile
steile «entrée
«entrée de
de Lyon».
Lyon». Als
Als er
ereen
eenband
hoogten
nood;; er
reserve. Men
voort gaat
gaat
nood
er zijn
zijn er
er genoeg
genoeg en reserve.
Men herstelt
herstelt de
de ramp
ramp en voort
weder, voort,
voort, almaar
almaar voort
to the
thebitter
bitterend
end?
Pardon, lezer.
lezer. Alles
Alles
het weder,
voort....
.... to
? Pardon,
goed af.
af.Auto,ongelukken
Auto_ongelukkenvindt
vindtmen
menniet
niet
auteur;
diestaan
staaner
er
loopt goed
bijbijauteur
; die
in de
de courant,
courant, denkt
denkt hij
hij zeker.
zeker.
genoeg in
EUSE SOER.
SOER.
ELISE

o
0
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De Vlaamsche
Vlaamsche Scharenslijper,
Scharenslijper, door
door Jan
Jan Veltman.
Veltman. —
- Nijkerk,
Nijkerk, G.
G. F.
F. Callenbach.
Callenbach.
De

Er is iets
iets ouderwetsch
ouderwetsch gemoedelijks
gemoedelijks en
en zoetvoerigs
zoetvoerigsinindeze
dezelevensgeschie
levensgeschieEr
denis van
van Pol
Pol Moerebeeke,
Moerebeeke, den
den Vlaamschen
Vlaamschen scharenslijper.
schàrenslijper. Het
hier in
in
denis
Het is hier
eerste plaats,
met een
een bijzonder
bijzonder doel,
de ziel
ziel van
van den
den man
man en
en die
die
de eerste
plaats, met
doel, om
om de
der lezers
lezers te
doen. Pol
Polisiseen
eenbraaf
braafmensch,
mensch,met
metdertien
dertienambachten
ambachten;; de
de
der
te doen.
twaalf ongelukken
verre, zooals
in den
den volksmond
volksmond heet.
heet. Ook
Ook
twaalf
ongelukken zijn
zijn niet
niet verre,
zooals het in
hij van
vaneenvoudig
eenvoudigCatholiek,
Catholiek,Evangelisch,
Evangelisch,zonder
zondergrooten
grootenstrijd
strijd;; van
van
wordt hij
het eene
eene effen
effen water
water in
in het
hetandere.
andere. Deze
Dezegeloofsverwisseling
geloofsverwisseling gaat
gaat dus
dus als
als
veel in
in Pols
Polsleven
levenvan
van
leien
dakje.Zijn
Zijn
vrijagemet
metdedeverstandige
verstandige
veel
eeneen
leien
dakje.
vrijage
Ufrazie is
is ietwat
ietwat humoristisch
humoristisch geteekend,
geteekend, evenals
evenalsenkele
enkeleandere
anderetooneeltjes,
toon eeltjes,
Ufrazie
soms
hetgeheel
geheelwat
wataandikken,
aandikken,
soms zelfs
zelfs kleine
kleinestoplappen
stoplappen hier
hier en
endaar,
daar, die
diehet
leven van
van den
denheld,
held, maar
maar ....
in dit
dit
zonder noodzakelijkheid
noodzakelijkheid voor
zonder
voor het
het leven
. . in
uitvoerig tractaat
je op
plaats, om
om de
deprediking
predikingvan
vaneen
eenbepaalde
bepaaldege,.
ge_
uitvoerig
tractaatje
op hun
hun plaats,
loofsovertuiging duidelijker
maken. Dit
Ditboekje
boekjeis is
summasummarum
summarum
loofsovertuiging
duidelijker te
te maken.
summa
niet geschreven
geschreven om
om den
denscharenslijper
scharenslijper ,, maar
maar ter
ter wille
wille van
vande
deEvatv
Evanstellig niet
Het isisvoor
vooreeneen
beperkten
kring.Mogelijk
Mogelijkhoopt
hooptdedeschrijver
schrijver
gelisatie.
beperkten
kring.
gelisatie. Het
Pol andere
andere kringen
kringen te
te bereiken
bereiken en
en daar
daar enkele
enkeleargeloozen
argeloozen tetewinnen
winnen
door Pol
voor zijn
onvermakelijk
de de
gesprekken
weer.=
zijn leer.
leer. Het
HetVlaamsch
Vlaamschisisniet
niet
onvermakelijkin in
gesprekken
weer_
gegeven;; naar
naar sommige
sommige anecdotische
anecdotischevertellingen
vertellingenwil
wilmen
menwel
weleens
eensluisteren.
luisteren.
gegeven
geheel isisechter
echterlangdradig.
langdradig.Pol
Polis iseen
eenVlaamsche
Vlaamsche.brave
brave Hendrik,
Hendrik, wiens
wiens
Het geheel
ten slotte
slotte beloond
beloond wordt
wordt als
als het
het geduld
geduld van
van Job.
Job. «Want
«Want twee
twee
braafheid ten
braafheid
nette huizen,
huizen, eigendom
eigendom van
vanPol
PolMoerebeeke,
Moerebeeke,verdiend
verdiendmet
metscharenslijpen,
scharenslijpen,
nette
honden
honden scheren
scheren en
enlikdoornsnijden,
likdoornsnijden, stonden
stonden daar
daar als
als getuigen
getuigen van
van Gods
Gods
goede zorg
zorg over
over Pol
Pol en
en Ufrazie.
Ufrazie ...
276.Ja,Ja,
Evangelischenhebben
hebben
goede
. p.p.276.
dede
Evangelischen
nog zoo
zookwaad
kwaadniet
nietopopditdit
ondermaansche,vooral
vooralniet
nietwanneer
wanneerzij
zij van
van
het nog
ondermaansche,
markten thuis
thuis zijn
zijn!! Maar
Maar heeft
schr. wel bedacht
bedacht dat
dat iemand
iemand als
als Pol,
Pol,
vele markten
heeft schr.
wiens goedgeefschheid
goedgeefschheid zoo
ver strekt,
strekt, dat
dat het
het«al
«altetegoed
goedis isbuurmans
buurmans
wiens
zoo ver
gek» op hem
hem van
van toepassing
toepassing kan
kan zijn,
zijn, geen
geen garen
garen spint
spint bij
bij zulk
zulkeen
eenwijze
wijze
gek»
van leven.
leven. Die
Dietwee
tweehuizen
huizenvooral
vooralkomen
komenietwat
ietwatonvermoed
onvermoed uif
lucht
de lucht
uit de
van
vallen.
E. S.
vallen.
E.
S.

o0
Paul
en Lambert
Lambert Brodeck,
Brodeck, door
door R.
R. van
van Genderen
Genderen Stort.
Stort. —
- Rotterdam,
Rotterdam, W.
W.L.L.
Paul Hooz en
en J.
J. Brusse,
Brusse, 1913.
1913.

Een
snoer van
van zeer
zeerongelijke
ongelijkekralen
kralenvormt
vormtdit
ditbundeltje
bundeltje novellen,
novellen, of
of
Een snoer
moet
ik van
van schetsen
schetsen spreken?
spreken? No.
No. IIisisdedeongelukkige
ongelukkigegeschiedenis
geschiedenis van
van
moet ik
een
ontzenuwd krijgsman,
krijgsman, die uit
uit Indië
Indië teruggekeerd,
teruggekeerd, zich
zich in
in den
den Haag
Haag
een ontzenuwd
nog al
al dwaas
dwaas op
op los
los leeft
leeft en
enten
tenslotte
slotte ininde
dehanden
handenvalt
valtvan
van
vestigt,
er nog
vestigt, er
zijn
pensionhoudster, die
op 's's mans
mans duiten
duiten heeft
heeft voorzien.
voorzien. De
Demajoor
majoor
zijn pensionhoudster,
die het op
Doch wat
wat
maakt
werkelijk een
maakt werkelijk
een testament
testamentten
ten voordeele
voordeele van
van de
de juffrouw.
juffrouw. Doch
dan volgt
volgt lijkt
lijktmij
mijhoogst
hoogstonwaarschijnlijk.
onwaarschijnlijk. Zulke
Zulkevampyrs
vampyrs als
als deze
deze
er
er dan
juffrouw,
wel dat
dat men
men een
een testament
testament kan
kan wijzigen.
wijzigen. Zij
Zij spelen
spelen
juffrouw, weten
weten toch wel
einde. Hier
Hierhet
hettegenovergestelde.
tegenovergestelde. En
En de
demajoor,
majoor,
daarom
daaromhun
hun rol
rol tot
tot het einde.
al
sukkelachtiger, laat
Hij sterft
sterft ten
ten
al sukkelachtiger,
laatzich
zichnegeren,
negeren,tot
totwanhoop
wanhoopdrijven...
drijven. . Hij
slotte
eigen hand.
hand. De
Dejuffrouw
juffrouwkrijgt
krijgt de
de duiten.
duiten.
slotte door
door eigen
Van geheel ander
ander gehalte
gehalte isis de
devolgende
volgendegeschiedenis,
geschiedenis,waarin
waarin Paul
Paul Hooz
Hooz
op
den voorgrond
voorgrond treedt
treedt en
en men
vluchtig kennis
kennismaakt
maaktmet
metLambert
Lambert
men ook vluchtig
op den
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is, dunkt
dunktmij,
mij,auteur
auteurbeter
betergelukt
geluktmevrouw
mevrouwBrodeck,
Brodeck,Lamberts
Lamberts
Brodeck. Het is,
moeder,
beelden dan
dan kleine
kleine Betty.
Betty. Het
Hetlieve
lieve«samen,
«samen~
moeder, naar
naar het
het leven
leven af
af te beelden
leven»
waterg
erglief
liefen
enPauls
Paulspleegkind
pleegkindnagenoeg
nagenoegvolmaakt.
volmaakt. Ellenlange
Ellenlange
leven» isis wat
beschrijvingen
Betty's karakter
karakter en
enbegaafdheden
begaafdhedenbrengen
brengenons
onshet
hetmeisje
meisje
beschrijvingen van Betty's
niet nader.
nader. Auteurs
Auteurs stijl
stijlkrijgt
krijgtdaarbij
daarbijsoms
somsiets
ietsouderwetsch.
ouderwetsch. Een
Een
zelf niet
ried in
inhet
hetkind
kinddedeuitnemende
uitnemendevrouwe,
vrouwe~
staaltje, p.
staaltje,
p. 43:
43 : «De
«De oudere
oudere vrouw ried
lijke
die eens
eens heerlijk
heerlijk bloesemen
bloesemenen
enrijpen
rijpenzouden
zouden;
hetkind
kindried
ried
lijke deugden, die
; het
in de
de oudere
ouderevrouw
vrouwden
denvollen
vollenenenschoonen
schoonenwasdom
wasdom dier
dier deugden,
deugden, die
die
inhaar
haarhart
hartvoelde
voeldekiemen
kiemenen
enwaarvan
waarvan de
dezoete
zoetedrang
drang
zijzelf onbewust
onbewust in
zijzelf
haar bestendige
lieflijke blijheid levendig hield..
hield ...
haar
bestendige en
en lieflijke
.»»
De lezer
lezer begrijpt
begrijpt al
al spoedig
spoedig dat
dat Pauls
Pauls vaderlijke
vaderlijke gevoelens
gevoelens voor
voor dit
dit be,
be~
minnelijk wezen zich
zich met
met de
dejaren
jarenzullen
zullenwijzigen,
wijzigen,enen
vreest
eentragischen
tragischen
minnelijk
vreest
een
afloop.
Maar Paul
zich te
te beheerschen,
beheerschen, de
devan
vanzijn
zijnvrouw
vrouwgescheiden,
gescheiden,
afloop. Maar
Paul weet zich
jonge man
manblijft
blijftzelfs
zelfs onbevangen
onbevangengenoeg,
genoeg,om
omkennismakend
kènnismakendmet
metBetty's
Betty's
nog jonge
dezen teteontdekken.
ontdekken.
uitverkoren
superieur man
man in dezen
uitverkoren aanbidder,
aanbidder, terstond
terstond een
een superieur
De lezer
lezer oordeele,
oordeele, p.
p. 81
81:: «Paul
«Paul Hooz
Hoozried
riedininhem
hemden
denininzijn
zijnvolledigheid,
volledigheid,
zeker niet
niet alledaagschen
alledaagschen vertegenwoordiger
vertegenwoordigereener
eenerstoute
stoutemenschelijkheid,
menschelijkheid,
zeker
toen hij
hij eindelijk
eindelijkwegging
weggingenenzijzijelkaar
elkaarde
dehand
handdrukten,
drukten, Arnout
ArnoutDraner
Draner
en toen
met een
een reverentie,
reverentie, waarin
waarin een
een juist
juistbesef
besefvan
vaneigenwaarde
eigenwaardeeneneerbied
eerbiedvoor
voor
met
den oudere
oudere gelijkelijk
gelijkelijk kenbaar
kenbaar werden,
werden, voelde
voelde Paul
Paul Hooz,
Hooz, niet
nietzonder
zonder
den
eenige bevreemding, zich
zich inderdaad
inderdaad sympathisch
sympathisch gestemd.
gestemd...
Wijherademen,
herademen,
. .»») Wij
jeem
emnou
nou?»?»Kon
Konhet
hethoogdravender
hoogdravender?
als
Bettie vraagt
vraagt:: «Pappie,
als Bettie
«Pappie, hoe
hoe vin je
?
Het Blaker0e,
Blakertje, No. 33van
vanden
denbundel
bundelis eigenlijk
is eigenlijkeen
eenietwat
ietwatuitgesponnen,
uitgesponnen,
Het
vrij
anecdote.
vrij troebele anecdote.
4. Een nachtwake
nachtwake van
vanLambert
LambertBrodeck,
Brodeck, wettigt Betty's
Betty's kinderlijken
kinderlijken
No. 4.
afkeer van
van dezen
dezen man
man ten
ten volle.
volle.Om
Omzijn
zijnwilde
wildedriften
driftente te
verklarenwordt
wordt
afkeer
verklaren
er een
een «verre
«verre voorvader»
voorvader»bijgehaald,
bijgehaald,van
vanwien
wienwe
weechter
echterniets
nietsanders
anders hooren
hooren
dan een
een avontuurlijk
avontuurlijk leven,
leven, minder
minder door
dooraanleg
aanlegdan
dandoor
dooromstandigheden
omstandigheden
dan
deze voorvader
voorvader ooit
ooiteen
eenmoord
moordbeging
beginguit
uitmoordzucht,
moordzucht,
veroorzaakt.
veroorzaakt. Of
Of deze
zooals zijn
zijn ontaarde
ontaarde nakomeling,
nakomeling,blijft
blijftonvermeld
onvermeld;; wel
weldat
dathij,
hij, ininhet
het«zoete
«zoete
Frankrijk» teruggekeerd,
onnoo~
Frankrijk»
teruggekeerd, er
er bijna honderd jaar
jaaroud
oud stierf.
stierf. Trouwens,
Trouwens, onnoo,
dige
uitweidingen evenals
evenalspijnlijk
pijnlijknauwkeurige
nauwkeurige toilet,
toilet~en
enuiterlijkbeschrik
uiterlijkbeschrij~
dige uitweidingen
vingen vullen
vullen menige
menige bladzij
bladzijde
van dezen
dezen bundel.
bundel.
de van
laatste stukje
stukje:: Een Vreemdeling
Vreemdeling is een
een soort
soort van
vanreisindruk.
reisindruk.
Het laatste
Nog een
een enkel
enkel woord
woordover
overauteurs
auteurs taal.
taal.Germanismen:
Germanismen: b.v.
b.v. «in
«in de
de
Nog
zijnschetsen
schetsen
twintiger
jaren, begeesterd,
begeesterd, wonne,»
wonne,» enz.
enz.ontbreken
ontbrekenevenmin
evenminininzijn
twintiger jaren,
als
Gallicismen: : «soulaas,
«soulaas, abnorm,
abnorm, inférieur,
inférieur, cerebraal,
cerebraal, sentiment
sentiment ...
als de Gallicismen
. .»»)
om maar
maar enkele
enkele aan
aan tetegeven.
geven.Het
Hetallernieuwste
allernieuwsteisisook
ooktetevinden,
vinden,b.v.
b.v.:
om
:
«verveeld,
benadrukken, amorphen
amorphen levenszin,
levenszin, sporten,
sporten, geruchten,»
geruchten,» voor
voor
«verveeld, benadrukken,
gerucht maken,
haar handen,»
handen,») in
instede
stedevan
van:
onderhand,hand~
gerucht
maken, «met
«met klappen
klappen in haar
: onder
geklap. ,, .. Verder
Vlaamsche zinnen,
zinnen, die
die aan
aanhet
het Ivoren Aapje
Aapje
geklap.
Verder stuit
stuit men
men op Vlaamsche
herinneren, zie
Kortom, zoo
ongelijk als
als de
de vertellingen
vertellingen is stijl
stijl en
en
herinneren,
zie p.
p. 140.
140. Kortom,
zoo ongelijk
taal. Oud,
Oud, nieuw
nieuw;; klassiek,
klassiek, alledaagsch
alledaagsch;; vreemd
vreemd en eigen,
eigen, gezellig
gezellig door
door
taal.
elkaar gemengd,
gemengd, tot
tot een
een allerzonderlingst
allerzonderlingstwarmoes.
warmoes. Hiermee
Hiermeekan
kan ik
ik volstaan,
volstaan,
elkaar
naar ik meen.
meen.
naar
E.
S.
E. S.
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Geef ons
ons heden ....
Jeanne Reyneke van Stuwe. —
- Uitgave
Uitgave van
van L.
1. J.
J. Veen,
Veen,
. .,, door Jeanne
Geef
Amsterdam.

doetiemand
iemandgoed,
goed,nanahet
hetopgevijzelde
opgevijzeldeverhaal
verhaalder
derblinde
blindejonkvrouw,
jonkvrouw,
Het doet
novellenbundelter
terhand
handtetenemen.
nemen.Het
Hetzijn
zijnalle
alleschetsen
schetsenuit
uithet
hetleven
leven
dezen novellenbundel
der arbeiderskringen,
arbeiderskringen, met
hun gesloof
gesloof en
engeploeter
geploeterom
om
dagelijksch
der
met hun
hethet
dagelijksch
niet om
omdat
datalleen.
alleen.
Ook
hevig,
ongestild
verlangen,ijdele
ijdele
brood. Toch
Toch niet
brood.
Ook
hevig,
ongestild
verlangen,
worden ons
onshier
hiersoms
somsininmaar
maarenkele
enkele
begeerten, levenshonger,
levenshonger, moedersmart
moedersmart worden
begeerten,
rake lijnen
uitgewerkt, en
en steeds
steeds zoo,
zoo, dat
datmen,
menrake
lijnen aangegeven,
aangegeven,soms
somsteer_fijn
teerAn uitgewerkt,
ons helder
helder voor
voor oogen
oogenstaan.
staan. De
Deechte
echtewerkelijkheid
werkelijkheid
schen en
en omgeving
omgeving ons
schen
op den
denvoorgrond.
voorgrond.Prachtig
Prachtig van
vanuitbeelding
uitbeeldingb.v.
b.v.isismoeder
moederVan
Van
treeclt hier
hier op
treedt
Buren met haar
haar trots,
trots, haar
haar afschuw
afschuw van
van het
hetonreine,
onreine,toch
tochbezwijkend
bezwijkendvoor
voor
Buren
het goud,
goud, door
doorhaar
haarkind
kindin in
oneerbaarheidgewonnen.
gewonnen.Er
Erwas
waszooveel
zoo veel
het
oneerbaarheid
noodig —
- kleeren
kleeren voor
voor man
man en
enzoon
zoon
eersteplaats.
plaats.En
Endan,
dan,haar
haar
noodig
in in
dede
eerste
angst voor
voor den
denstillen,
stillen,strengen
strengenechtgenoot,
echtgenoot,haar
haaropluchting
opluchting als
als «zij
«zij het
het
angst
hem zelf
zelf.. . . zélf
zélf had
had gezegd.»
gezegd.»
hem
lezendezer
dezernovellen
novellenmoest
moestikiktelkens
telkensaan
aande
deberoemde
beroemdeDuitsche
Duitsche
Onder het lezen
romancière, Clara
denken;; dit zij
zij hier
hiergeplaatst
geplaatstals
alseen
eencompliment
compliment
romancière,
Clara Vicbig,
Viebig, denken
het volle
volle leven
leven steeds
steeds
aan de onvermoeide
onvermoeide auteur,
haar grepen
aan
auteur, die
die bij
bij haar
grepen uit
uit het
den mensch
mensch weet
weet tetetreffen
treffenmet
metevenveel
evenveeljuistheid
juistheid en
engemak
gemak of
ofhij
hU zich
zich
den
dan wel lage
lage kringen.
kringen. Zelfs
Zelfs voor
voor een
een sufferig
sufferig kind,
kind, als
als
beweegt in
beweegt
in hooge
hooge dan
Stuwe onze
onze belangstelling
belangstelling en
en een
eenbeetje
beetje
Grada, weet
Grada,
weet Jeanne
Jeanne Reyneke
Reyneke van
van Stuwe
te wekken.
wekken. Met
Met Lina
Lina deelen
deelenwewededeopgeslotenheid,
opgeslotenheid, het
het
medelijden op
medelijden
op te
eenzame, saaie
leven, waartoe
waartoe zij
zij isisveroordeeld
veroordeelddoor
doormoeders
moedersmisstap.
misstap.
eenzame,
saaie leven,
Hongerend en dorstend
dorstend naar
naar den
den vollen
vollenlevenskelk
levenskelkzou
zouzijzijmoeten
moetenblijven
blijven
Hongerend
ontberen en oud
oud worden
wordenmet
metden
denvader,
vader,die
dieook
ookleed,
leed,al al
washet
hetop
opandere
andere
ontberen
was
wijze, en
smart zij
zij eerbiedigen
eerbiedigen wil,
hierin haar
haar levensdoel
levensdoel vindend.
vindend.
wijze,
en wiens smart
wil, hierin
schetsen dragen
dragen geen
geen opschrift,
opschrift, zijn
zijn eenvoudig
eenvoudig genummerd.
genummerd. In
In No.
No. X
De schetsen
hetgebrek
gebrekaan
aanzelfbedwang,
zelfbedwang,het
hette te
overijldtoegeven
toegevenaan
aanfelle
felle
is
juist het
is juist
overijld
auteur slechts
slechts even
even doet
doet voorge
~oorge.
begeerten, oorzaak
oorzaak van
van een
een ellende,
ellende, die
die auteur
begeerten,
voelen, maar
maar waarin
waarin de wildste
wildste drama's
drama's hun
hun oorsprong
oorsprong nemen.
nemen. Zeer
Zeerwaar
waar
het opleven
oplevender
derzieke
ziekevrouw
vrouwuit
uitjalouzie.
jalouzie.Wie
Wiemet
metHein
Hein
gezien
hier o.a.
o.a. het
gezien is hier
en Greete
Greete uit
uitNo.
No.VII
VIIniet
nietweet
weetwat
wattwaalf
twaalfambachten
ambachten en
endertien
dertien ongelukkén
ongelukken
beteekent
en hoe
hoe er
er van
vanblinde
blindeliefde
liefdemisbruik
misbruikwordt
wordtgemaakt,
gemaakt, die
diekomt
komt
beteekent en
er
achter. En
ook dit
ditthema
thema isisniet
nietuitgeplozen,
uitgeplozen, maar
maarbondig
bondig
er nooit achter.
En toch,
toch, ook
behandeld, kort
raak als
No.VVdedekrachtelooze
krachteloozeGerrit
Gerritmet
metTrui,
Trui, de
de
behandeld,
kort en
en raak
als in No.
schreeuwerige
uit de
deachterbuurten.
achterbuurten.
schreeuwerige helleveeg uit
En
met hoeveel
hoeveellenige
lenigelosheid
losheidhanteert
hanteertJeanne
J eanneReyneke
Reyneke van
vanStuwe
Stuwe de
de
En met
hetoverdreven
overdrevenruwe,
ruwe, platte,
platte, noch
nochininhet
hetnagemaakte,
nagemaakte,
volkstaal;
volkstaal ; noch
noch in het
het
gezochte vervallend.
vervallend. Slechts
even op
op wijzen
wijzen dat
dat het voor heb
het gezochte
Slechts wil
wil ik
ik er even
schr. meent.
meent. Ook
Ook zou
zou ik
ikaan
aan reuk van
minder
minder algemeen
algemeen voorkomt
voorkomt dan
dan schr.
petroleum
voorkeur geven boven
boven geur, en aan
aan gefaald hebben
hebben in stede
stede
petroleum de
de voorkeur
van gefaald zijn.
zijn.
Ten slotte
slotte wil
wilikikdit
ditgezonde,
gezonde,echt
echtHollandsche
Hollandschewerk
werkvan
vanharte
harteaanbevelen.
aanbevelen.
E. S.
E.
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Het Vroolijke
Het
door Jeanne
Jeanne Reyneke
- Veens
Vroolijke Leven,
Leven, door
Reyneke van
van Stuwe.
Stuwe. —
Veens Gele Biblotheek.
Biblotheek.
L. J.
J. Veen, Amsterdam.
L.
Amsterdam.

Een
vluchtig luchtig
luchtig verzinseltje
verzinseltje;; want
dat het eenige
eenige fuivende
fuivende jongelui
jongelui
Een vluchtig
want dat
zoo
gauw gelukt
gelukteen
eenRedactie
Redactietetevormen,
vormen,een
eengemoedelijken
gemoedelijken uitgever
uitgever te
te
zoo gauw
vinden,
terwijl de
hoofdzaak bij
bij zoo
zoo iets
iets:: kapitaal,
kapitaal, ontbreekt,
ontbreekt, al
wordt er
cr
vinden, terwijl
de hoofdzaak
al wordt
een nicht
diezich
zichborg
borgstelt
stelt.... een
eendaalder
daalder voor
voor wie
wie het
het
een
nicht opgeschommeld,
opgeschommeld, die
gelooftl
Maar het
zaakje is aardig
aardig in
in elkaar
elkaar gezet,
gezet, niet
niet fijn
fijn doch
dochvlug.
vlug. Een
Een
gelooft! Maar
het zaakje
jong mensch,
mensch, dat
dat van
vaneen
een«bende
«bendeaanbidsters»,
aanbidsters»,p.p.111,
111,spreekt,
spreekt,om
ombeurten
beurten
door
hem voor
voorden
dengek
gekgehouden,
gehouden, dat
dat uit
uit louter
louter overmoed
overmoed van
van de
de eene
eene
door hem
dwaasheid in de
de andere
andere vervalt
vervalt;; dat
dateen
eenEleonore
Eleonorevan
vanAalst,
Aalst,de
deveel
veeloudere
oudere
dwaasheid
pedantdan
danbeminnelijk
beminnelijkvoorgesteld)
voorgesteld)ten
tenhuwelijk
huwelijkvraagt,
vraagt,
vrouw,
(hier meer
meer pedant
vrouw, (hier
en
terzelfder tijd
tijd briefwisseling
briefwisseling onderhoudt
onderhoudt met
met een
een onbekende
onbekende Eva,
Eva, van
van
en terzelfder
welke briefwisseling
briefwisselingwij
wijeen
eenonbeteekenend
onbeteekenend stukje
stukje onder
onder oogen
welke
oogen krijgen;
krijgen; dat
dat
een Eva
Eva de
de Bruin,
Bruin,en
enhoe
hoevelen,
velen, aan
aan het
het lijntje
.... kortom,
een
lijntje houdt
houdt....
kortom, wat
wat
zo45'n vlinder
vlinder eigenlijk
eigenlijk bezielt
bezielt en
en naast
welke schoone hij
zoó'n
naast welke
hij ten
ten slotte
slotte neer,
neer_
strijkt,
hier in
in weinige
weinigetrekken
trekkengeschetst.
geschetst.Een
Eenecht
echtgeschiedenisje,
geschiedenisje, om
om een
een
strijkt, isis hier
paar
men niet
niet
paar vervelende
vervelendeuren
ureninineen
eentrein
treintete help~n
helpenbekorten.
bekorten. Dan
Dan let
let men
op zinnen
op
zinnen als
als deze
deze p.
p. 110
110:: «Ja
«Ja ik
ik wil
wil 'tje
zeggen;; ik bèn
bèn niet
nietvoor
voorliefde.
't je zeggen
liefde.
Ik
geen liefde,»
liefde,» ofofp.p.119
119:
«Kobertbeweerde
beweerdetegen
tegenGerrie,
Gerrie,die
dievriery
vrienIk weet geen
: «Kobert
delijk
te luisteren,»
luisteren,» terwijl
terwijlde
delezer
lezernooit
nooitverneemt
verneemt wat
delijk zat te
wat Kobert beweerde.
Dat er
vrookke Leven
Leven meer
Dat
er in
in het vroolijke
dwaasheid dan vroolijkheid
vroolijkheid voorkomt,
voorkomt,
meer dwaasheid
dat
vele meisjes
meisjes ware
ware mallooten
mallooten zijn
zijn enenvele
velejonge
jongemannen
mannenniet
nietbeter,
beter,
dat vele
komt er
er bij
bij zoo'n
zoo'nreiziger
reizigerook
ookniet
nietop
op aan.
aan. «Jong
«Jong of oud,
komt
oud, dacht
dacht Max,
Max,
allemaal koekoek-eenzang.
Allemaal zijn ze
ze Evátjes,
Evátjes, de
de een
eenmeer,
meer, de
deander
ander
allemaal
koekoekeenzang. Allemaal
minder,
spelen. Soms
Soms isis 't komisch,
minder, maar
maar allemaal trachten
trachtenze
ze er
er voor
voor te spelen.
soms aardig,
aardig, soms
soms pijnlijk,
pijnlijk, soms
soms embètant.»
embêtant.»
Hij, die
die zoo
zoo denkt,
denkt, de
deheld
heldvan
vanhet
het
verhaill,is is
met
zijn
geheele
onderverhaal,
met
zijn
geheele
onder%
neming
neming juist van
van deze
deze Eva's
Eva's afhankelijk.
afhankelijk.
't Lijkt
Lijkt dus
wel een
eenbeetje
beetjeondankbaar
ondankbaarvan
vanhem,
hem,dat
dathijhijniet
nietzachter
zachter
dus wel
oordeelt. Doch
goed schijnt
schijnt te
te kennen,
kennen, weet
weet
oordeelt.
Doch Max,
Max,die
diede
de vrouwen
vrouwenzoo
zoo goed
Menigeengluurt
gluurtdoor
doorhet
hetvenster
vensterbij
bijde
de
van zich
zich zelven
zelven alalheel
heelweinig
weinigaf.af.Menigeen
van
overburen in, over
over wier
wier tekortkomingen
tekortkomingen hij
hij zich
zichafkeurend
afkeurenduitlaat,
uitlaat,terwijl
terwijl
overburen
hij zijn
zijn eigen
eigen woonvertrek
woonvertrekverwaarloost.
verwaarloost.
hij
E. S.
S.
E.
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Het Licht
I.kht van Binnen,
Binnen, door
door Anna
Anna van
van Gogh—Kaulbach.
Gogh-Kaulbach. —
- Amsterdam,
Amsterdam, P.
van
P. N. van
Kampen
Kampen en Zoon.
Zoon.

Het
Het Licht
Lichtvan
vanBinnen.
Binnen. Een aanlokkelijke
aanlokkelijke titel,
dezen meer
meer zonloozen
zonloozen
titel, in dezen
dan zonnigen
zonnigen zomer
zomer van 1913.
1913. Maar
Maar ....
ronduit gezegd,
gezegd, ook
ook hier
hier teleur,
teleur_
dan
. . ronduit
Het werd
werdde
degeschiedenis
geschiedenisvan
vaneen
eenhelderen
helderenmorgen,
morgen,helaas
helaasgevolgd
gevolgd
stelling. Het
door geen
geen schoonen
schoonen dag.
dag. Het
Hetweer
weerverloopt,
verloopt, zeggen
zeggen de
de zeelui
zeelui in
in zoo'n
zoo'n
door
en dit
ditverhaal
verhaalverloopt
verlooptook.
ook.Jammer,
Jammer,Lenie's
Lenie'sfiguur
figuurhad
hadininhet
hetbegin
begin
geval, en
aantrekkelijks. Er
wat van te
te maken
maken geweest.
geweest. Een
Een blind,
blind,
zooveel aantrekkelijks.
Er was
was heel
heel wat
jong meisje
meisje met
met fijn
fijn gevoel,
gevoel, rijk
rijk begaafd,
begaafd, zoo wordt
wordt zij
zij ons
onsvoorge,
voorge_
mooi, jong
mooi,
steld, zoo
zoo leeren
leerenwij
wijhaar
haarkennen
kenneninindedeeerste
eerstehoofdstukken.
hoofdstukken. Doch
Dochhaar
haar
steld,
karakter is niet
nietvolgehouden.
volgehouden.Een
Een
weerzinwekkendeliefdesgeschiedenis,
liefdesgeschiedenis,
karakter
weerzinwekkende
voorafgegaan door een
eenverhaal
verhaalvan
vanontrouw
ontrouwenenechtbreuk,
echtbreuk,vertroebelen
vertroebelen
voorafgegaan
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het reine
het
reine beeld
beeld der
der blinde.
blinde. Het
Het lust
lustmij
mij niet
nietininbijzonderheden
bijzonderheden te
te treden
treden
van
werk vol slappe
slappe moraal.
moraal. Tegenwoordig
van dit
dit werk
Tegenwoordigwordt
wordterer heel
heel wat
wat door
door de
vingers
waarvoor een
eeneerbare
eerbare vrouw
vrouwin
invroeger
vroeger jaren zich zou hebben
vingers gezien, waarvoor
geschaamd.
dat een
eenman
manvan
vankarakter,
karakter, zooals
zooalsLenie's
Lenie'sbroeder
broeder
geschaamd. Maar
Maar toch
toch ...
. . . dat
heet te zijn,
hier
met
eeneen
zonderlinge
heet
zijn, een
eendusdanig
dusdanigfeit,
feit,alsals
hier
met
zonderlingeverklaring
verklaring
voorzijn
zijnrekening
rekening
vermeld
maar klakkeloos
gevolgen voor
vermeld wordt,
wordt, maar
klakkeloos vergeeft,
vergeeft, de gevolgen
nemend,
zoeken wij
wij hier
hier boven,
boven"
nemend, dat
dat isis sterk,
sterk, mij
mij tete sterk.
sterk. Diepte
Diepte van
van ziel zoeken
doodgewone
gewone
zaakwordt
wordtdedemisstap
misstapder
derlichtzinnige
lichtzinnige
dien
Als een
eendood
dien tevergeefs. Als
zaak
Truus
de meeste
meeste menschen
mens eh en zouden
zouden voelen,
voelen,
Truus besproken
besproken en
en behandeld. Ofschoon
Ofschoon de
dat
waar geluk
meer mogelijk
mogelijk zou wezen
wezen na
na haar
haar gedrag,
gedrag, wordt
wordt hier
hier
dat geen
geen waar
geluk meer
het geluk
gelukvan
vanhet
hetechtpaar
echtpaarverhoogde.
verhoogde.
gedaan
juist die
die misstap
misstap het
gedaan alsof
alsof juist
Zie p.
p. 31.
31.
Zie
Wat
het optreden
optreden der
der blinde
blindeinindeze
dezevreemde
vreemdegeschiedenis
geschiedenis betreft,
betreft, dat
dat
Wat het
kan
er nog
nog even
evenmee
meedoor,
door,maar
maardat
dathare
hareeigen
eigengevoelens
gevoelensvoor
voorHans
Hans
kan er
Woldink
blijken tegen
tegen zulk
zulkeen
eenontgoocheling,
ontgoocheling, om
omeen
eenzacht
zacht woord
woord
Woldink bestand blijken
te
bezigen...
wat isiswit
witpapier
papiertoch
tochgeduldig
geduldig11 De
Dezonderlinge,
zonderlinge, door
door en
en
te bezigen
. . . wat
door
onkiesche verhoudingen
verhoudingen in
dit boek
boekmoeten
moetenhet
hetwellicht
wellichtpiquant
piquant
door onkiesche
in dit
maken;
en ander
anderdan
danmaar
maarminder
minderzwaarwichtig,
zwaarwichtig,minder
mindermooidoe,.
mooidoe.
maken ; als
als een en
wereldaanvaard,
aanvaard,
nerig
voorgesteld. Er
Er worden
wordenerger
ergertoestanden
toestandeninindedewereld
nerig werd voorgesteld.
maar
schemer, waarin
waarin deze
deze wordcn
worden gehouden,
gehouden,verveelt
verveelten
enhindert.
hindert.
maar de
de zoete schemer,
hetbeter,
beter,bij
bijdit-Licht
difLichtvan
vanbinnen
binnenvan
vaneen
eendwaallicht
dwaallichttetespreken,
spreken,
Mogelijk
Mogelijk is het
zwervend
over een
een ondiep
ondiepmoeras,
moeras,waarin
waarineenige
eenigezwakke
zwakkezielen
zielen
half
ver.
zwervend over
half
ver%
zij hunne
hunnebenarde
benarde positie
positie nog
nogaangenaam
aangenaam schijnen
schijnen te
te
zonken
zijn, terwijl
terwijl zij
zonken zijn,
den koop
koop toe. Zie
Zie daartoe
daartoe b.v.
118, 2e
2e deel,
deel, het
het tooneel
tooneel in
in
vinden,
vinden, op
op den
b.v. p.
p. 118,
kraamkamer tusschen
Herman en
Truus. «En
«En toen
toen het
het kindje
kindje na
na een
een
de kraamkamer
tusschen Herman
en Truus.
hij haar
haar kuste,
kuste, klemde
klemde ze
zede
dearmen
armenom
omzijn
zijn
paar pijnuren
paar
pijnuren geboren
geboren was,
was, en hij
opgewonden, fluisterde
fluisterdekleine,
kleine,kinderlijke
kinderlijke liefdewoordjes,
liefdewoordjes,
hals en zoende hem opgewonden,
oogen dreven.
dreven. Hij
Hij wist,
wist, dat
dat 't alles was
was gekomen
gekomen als
als
hem tranen
tranen in
die hem
in de oogen
moest, dat,
dat, waar
waar hij
hij anders
anders gehandeld
gehandeld had,
had, zijn
zijn leven
levenduister
duister zou
zouzijn
zijn
het moest,
enverlangen
verlangenen
enberouw,
berouw,enenditditbewustzijn
bewustzijnbaarde
baarde
van eenzaamheid
eenzaamheid en
geweest van
hem een
eenvreemde,
vreemde,teedere
teederedankbaarheid
dankbaarheid jegens
jegens het
het kindje,
kindje, alsof
alsofdit
dit
in hem
Truus vaster
Even toefde
toefde hij
hij bij
bij 't krijtende
krijtende wezentje, dat
dat
Truus
vaster aan
aan hem
hem bond.
bond. Even
den schoot
schootder
derverpleegster
verpleegsterhulpeloos
hulpeloostetespartelen
spartelenlag.
lag.«'n
«'nFlinke
Flinkemeid,
meid,
op den
dokter» 1 prees
prees de
de verpleegster
verpleegster en
enHerman
Hermanherhaalde
herhaalde:
«Ja, 'n flinke meid»!
meid» 1
dokter»!
: «Ja,
heeftu u'n rijkeluiswensch,»
'n rijkeluiswenseh,»grapte
grapte(!)(1)dedeverpleegster
verpleegsteren
enHerman
Herman
«Nu heeft
zelfverbaasd,
verbaasd, dat
dathij
hij 't zonder bitterheid doen
doenkon.
kon ...
stemde glimlachend in, zelf
..
de strijd
strijdvan
vanLenie
Lenie met
metDora
Doraom
omden
denjongen
jongenfabriekant
fabriekant Woldink
Woldink
Ook de
vreemd aan
aan; ; bij
den auto
auto isishet
hetniet
nietLenie
Leniealleen,
alleen,die
die
doet vreemd
bij het
het tooneel
tooneel in den
besef van
vandedewerkelijkheid
werkelijkheidverliest.
verliest. Het
Hetslot
slotisisden
denganschen
gansehenopzet
opzet
alle besef
waardig.
E. S.
waardig.
E. S.

o
0
Jonge Liefde,
Liefde, door
doorFrits
FritsLeonhard.
Leonhard. - Rotterdam,
Rotterdam, W.
1. en
en J.J. Brusse.
Brusse.
Jonge
W. L.
—

Jonge Liefde
Liefdedoet
doetinin
sommige
opzichten
licht
Fransch
romannetje
Jonge
sommige
opzichten
aanaan
eeneen
licht
Fransch
romannetje
voorjongelui,
jongelui,
ominineen
eenverloren
verlorenoogenblik
oogenblikdoor
doortetekijken.
kijken.
denken, zoo
zooiets
ietsvoor
denken,
om
De tegenstelling
tegenstelling tusschen
tusschen de
dezusters
zustersWies
WiesenenGerda
Gerdais is
ouderwetschscherp.
scherp.
De
ouderwetsch
De eene
eene alalwellust
wellustenengrilligheid,
grilligheid,dedeandere:
andere:het
heteerbare
eerbaremeisje,
meisje,vol
volarge
arge.
De
looze liefde.
liefde. Anthiek
Anthiekenen
modern
is hier
zonderling
dooreengemengd.Er
Er
looze
modern
is hier
zonderling
dooreengemengd.
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wordt gesproken
gesproken van
van de zonde,
zonde, door
wordt
begaan, p.
130, en
later wordt
wordt
door Wies
Wies begaan,
p. 130,
en later
haar
verklaard als
een ziekteverschijnsel,
ziekteverschijnsel, p. 138,
138, waarop
waarop ook
ook
haar geheele
geheele doen verklaard
als een
haar einde
eindewijst,
wijst,p.p.140.
140.Haar
Haareinde
eindemet
metdie
die gedroomde
gedroomde glorie
glorie van
van den
haar
den
dood, eigenaardig
eigenaardig aanstellerig.
aanstellerig.
Schrijver en
en corrector
lichtten bovendien
met taal
taal en
en stijl
Schrijver
corrector lichtten
bovendien met
stijl nog al
al eens
eens
het
handje, b.v.
b.v. p.
p. 76
76:: «Zij
«Zij was
was op
op haar
haar knieën
knieën gevallen
gevallen en
en gesmeekt
gesmeekt op
op
het handje,
dat'
mogen sterven,
sterven, want
want het
het leven
leven leek
leekhaar
haarnu
nueen
eendroeven
droeven
dat zelfde
zelfde uur
uur te mogen
en
eindeloozen nacht.
nacht. Zij
niets meer
meer te hopen
hopen of
ofteteverwachten
verwachten want
want
en eindeloozen
Zij had
had niets
hare illusies
illusies waren
waren gedood
gedood....
....»»
hare
Ik heb
Ik
heb hier
hier niets
niets meer
meer bij
bij te
te voegen.
voegen.
E.
E. S.

Philosofie der
Geschiedenis, door
door E.
E. A.
A.von
vonSchmit.
Schmit. Supplement,
Supplement, Toevoegsels
Toevoegsels en
en
der Geschiedenis,
Omwerkingen. —
Omwerkingen.
- Amsterdam,
Amsterdam, Seijffards
Seijffards Boekhandel 1913.
1913.

In het
In
het Februarinummer
Februari-nummer wijdden
wijdden wij
wij eenige
eenigeregelen
regelenaan
aan de
dePhilosofie
Philosofie
der
Geschiedenis van
Heer v.
v. Schmit
Schmit;; dezer
dezer dagen
dagen ontvingen
ontvingen wij
wij het
het
der Geschiedenis
van den
den Heer
«Supplement» ter bespreking.
«Supplement»
bespreking.
Geschiedvorsching, die meer
meer wil
zijn dan
daneene
eenedorre
dorrevermelding
vermelding van
van
wil zijn
feiten, blijft
blijft aanleiding
aanleiding geven
geventottotvoortgezette
voortgezettestudiën
studiënnaar
naarverschillende
verschillende
feiten,
methoden van
onderzoek. Een
Eenwetenschappelijk
wetenschappelijk en
en belezen
belezenman
manvindt
vindt
methoden
van onderzoek.
nieuwe gezichtspunten,
gezichtspunten,zoodat
zoodatdedeverschijning
verschijningvan
vandit
dit«Supplement»
«Supplement»
telkens nieuwe
ons niet
niet bevreemdt.
bevreemdt.
Evenals vroeger trok
trok het
hetontstaan
ontstaanenendedeverspreiding
verspreidingder
dermenschenrassen,
menschenrassen,
het oogpunt
oogpunt van
van andere
andere geleerden,
geleerden, den
den auteur
auteur aan
aan en
en
ditmaal gezien
gezien uit
uit het
ditmaal
wij
wij volgden hem
hem gaarne
gaarne in
in zijn
zijnuiteenzetting.
uiteenzetting.
Jammer dat de
de stellige
stellige waarheid
waarheid omtrent
omtrent dit
dit onderwerp
onderwerp slechts
slechts tot
totzeer
zeer
Jammer
Dejongste
jongsteopgra
opgrabeperkten graad
waarschijnlijkheid te
benaderen is. De
beperkten
graad van waarschijnlijkheid
te benaderen
in Engeland
Engeland stellen
stellenininhethet
licht,
minstens
30,000jaren
jarenvécir
vóór
vingen in
vingen
licht,
datdat
minstens
30,000
onzen tijd,
tijd, onmiskenbaar
onmiskenbaar menschen
menschen leefden en
en zich
zich van
van wapenen
wapenen bedienden.
van de
deperiode,
periode, waarin
waarin de
deoorsprong
oorsprongder
der
een tijdruimte
tijdruimte scheidt
scheidt ons van
Welk een
menschenrassen en
hunner verspreiding
verspreiding zou
zou moeten
moeten gezocht
gezocht worden
worden en
en
menschenrassen
en hunner
wat weten
wetenwij
wijvan
van
lange
tijdperk
bedroevend
weinig!
Is IGNORABIMUS
hier IGNORABIMUS
ditdit
lange
tijdperk
bedroevend
weinig!
Is hier
of
rechte woord?
woord?
ofCOGNOSCEMUS
COGNOSCEMUS hethetrechte
wijze van
vanonwikkeling
onwikkelingder
dermaatschappij
maatschappij in
in historische
historische tijden
tijden gaat
gaat
De wijze
auteur in
in bijzonderheden
bijzonderheden na
na ten
tenopzichte
opzichtevan
vanverschillende
verschillende factoren,
factoren, die
die
auteur
Maatschappij beheerschen,
ontwikkeling der
dersociale
socialetoestanden,
toestanden,
de Maatschappij
beheerschen, o. a.
a. de ontwikkeling
het,krijgswezen enz.
enz. Uit
Uitvéél
véélwetenswaardigs
wetenswaardigsenen
veel
betwistbaarstrekt
trekt
van het_krijgswezen
veel
betwistbaars
hij eene
eeneeindconclusie
eindconclusie—
- die
dienatuurlijk
natuurlijk weder
wederruime
ruime stof
stofvoor
voorbestrijding
bestrijding
hij
kan opleveren.
opleveren. Het
Het ligt
ligtniet
nietopop
onzen
in deze
gaarde
twistappels
kan
onzen
wegweg
in deze
gaarde
twistappels
te
te rapen.
rapen.
Meer dan
dan in het
het vorige
vorige deel
deelzijn
zijnwij
wijhier
hiergestuit
gestuitop
opuitdrukkingen,
uitdrukkingen, die,
die,
Meer
germanismen, het
het kenmerk
kenmerk harer
harer herkomst
herkomst dragen
dragen of, uit
uit andere
andere oor
oor_
als germanismen,
zaken, minder
minder duidelijk
duidelijk zijn.
zijn.
zaken,
Als voorbeelden
voorbeelden uit
uit meerdere
meerdere noemen
noemen wij
wij:: Blz.
Blz. 85.
85. «Een
«Een groot
groot deel
deelder
der
Als
voorbehoeften;
behoeften;ininPeru
Peru
«zedelijke plichten
plichten heeft
heeftechter
echteruitgemaakt
uitgemaaktde
dezorg
zorgvoor
«zedelijke
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«en Mexico
Mexico werd
werd zelfs
zelfseen
eengedeelte
gedeelte
der
inkomstenvoor
voorhen
hengebruikt.»
gebruikt.»)
«en
der
inkomsten
en66k
óókniet
nietdedeexceptioo
exceptio<
Wij begrijpen
begrijpen niet wat
wat hier
hier eigenlijk
eigenlijk bedoeld
bedoeld is,
is, en
Wij
toestand der
der genoemde
genoemde Amerikaansche
Amerikaansche rijken.
rijken. Op dezelfde
dezelfde bladzijde
bladzijde
neele toestand
het woord
woord «aanklaag»
Duitsch noch
noch Hollandsch
Hollandsch is.
is.
dat noch Duitsch
vinden we
«aanklaag» dat
vinden
we het
89 geeft
geeft de
de zinsnede
zinsnede:: «Overigens
«Overigens is
is het
hetmet
metde
degodsdiensten
godsdiensten gesteld
gesteld
Blz. 89
Blz.
zij afkoelt
afkoelt nemen
nemen de
de godsdiensten
godsdiensten ook
ook
«als met
met onze aarde
aarde zelve
zelve;; terwijl
terwijl zij
«als
«een meer
meer praktisch
praktisch karakter
karakter aan
aan en
eneindigen
eindigenininzedelijke
zedelijkevoorschriften
voorschriftenhun
hun
«heil
te vinden.»
vinden.» Wij
Wij erkennen
erkennen dat
dat de
de zin en gedachte
gedachte dezer uitdrukking
uitdrukking
«heil te
er
bij eenig
eenig nadenken
nadenken wel
wel uit
uittetehalen
halenisis;
maarbij
bijhet
hetschrijven
schrijvenover
overeen
een
er bij
; maar
grootejuistheid
juistheidvan
vanuitdrukking
uitdrukking
zijn aard
aard niet
niet eenvoudig
eenvoudigonderwerp,
onderwerp,isisgroote
uit zijn
onmisbaar
begrepen te
te worden.
worden.
onmisbaar om
om goed begrepen
B.

TIJDSCHRIFTEN.
Onze Eeuw.
Eeuw. Maandschrift
Staatkunde, Letteren,
Letteren, Wetenschap
Wetenschap en
en Kunst,
Kunst,
Maandschrift voor Staatkunde,
P. J.
J. Blok,
Blok, P.P. D.
D.Chantepie
Chantepie de
de lalaSaussaye,
Saussaye, G.
G. F.
F.
onder
redactie van
onder redactie
van P.
Haspels,
B. Kielstra,
Kielstra, K.
K. Kuiper
Kuiper en
en Jhr.
Jhr.H.H.Smissaert.
Smissaert.Haarlem,
Haarlem,
Haspels, E.
E. B.
de Erven
Erven F.
F. Bohn.
Bohn.
De Augustusoaflevering
Augustus,aflevering brengt
slot van
vanProf.
Prof.Dr.
Dr.H.H.Brugmans
Brugmansheldere
heldere
brengt het
het slot
1813.Jhr.
Jhr.Mr.
Mr.H.H.Smissaert
Smissaertbehandelt
behandelt de
de
uiteenzetting van
de beteekenis
beteekenis van
van1813.
uiteenzetting
van de
vraag of
ofdiepoingrijpende
diep,ingrijpendearbeidersbescherming,
arbeidersbescherming, die
dieverzwaring
verzwaringvan
van
voortbren,
vraag
voortbren%
gingskosten te weeg
weegbrengt,
brengt, met
metbescherming
bescherming van
van het
hetproduct
product tegen
tegen invoer
invoer uit
uit
gingskosten
het buitenland
buitenland gepaard
gepaard moet
moet gaan.
gaan. «Ruwe
"Ruwebolster»
bolster» isiseen
eenGroningsche
Groningsche schets
schets
het
van den
den heer
heer J.
J. Rietema
Rietema getiteld.
getiteld. De
De heer
heer C.
C.F.F.A.A.Zernike
Zemikewil
wilaan
aanhet
hetconceno
coneen'
tratieprogram
bijzondere school
school nog
nogrepressive
repressivevoorwaarden
voorwaardentoevoegen,
toevoegen,
tratieprogramtegen
tegen de
de bijzondere
waarvan hij
"schoolvrede» verwacht.
verwacht. De
Deheer
heerP.P.Geyl
Geylbeschrijft
beschrijfteen
eentroepen,
troepen,
waarvan
hij dan «schoolvrede»
C.Bloem.
Bloem.
lichting in de
dedagen
dagenvan
van
PrinsMaurits.
Maurits.Verzen
Verzenzingen
zingen Ellen
Ellen en
enJ.J.C.
lichting
Prins
"EbenenVloed»
Vloed»onderwerpt
onderwerptde
deheer
heerC.C.K.K.Elout
Eloutdedecijfers
cijfersder
der
Onder den
den titel
titel«Eb
Onder
verkiezingen aan
aan een
een analyse.
analyse.
jongste verkiezingen

Gids. Onder
redactie van
van D.
D. van
van Blom,
Blom, H.
H.T.T.Colenbrander,
Colenbrander, C.
C. Th.
Th.
Onder redactie
De Gids.
A. A.
A.W.
W.Hubrecht,
Hubrecht, E.
E.J.J.De
DeMeester,
Meester,
van Deventer,
Deventer, J.
van Hall,
Hall, A.
van
J. N. van
W.
1. P.P.A.A.Molengraaff
Molengraaff en
enR.R.P.P.J. J.Tutein
TuteinNolthenius.
Nolthenius.Amsterdam,
Amsterdam,
W. L.
P.
van Kampen
Kampen S.
&. Zoon.
Zoon.
P. N. van
In de
de Augustusoaflevering
Augustus,aflevering vervolgen de
de heer
heer en
enmevrouw
mevrouwC.C.enenM.M.
SchartenScharten—
Antink den
den levensroman
levensroman van B.
B. C.
C. Bakhuizen
Bakhuizen van
van den
den Brink.
Brink. Dr.
Dr.Léonie
Léonievan
van
Antink
1800. Na
Na
Nierop besluit
besluit haar
haar relaas
relaas van
van Gogel's
Gogel's oeconomische
oeconomische enquête
Nierop
enquête in
in 1800.
sonnetten van
Nico van
vanSuchtelen
Suchtelen behandelt
behandelt de
deheer
heerC.C.Pekelharing
Pekelharing de
dejongste
jongste
sonnetten
van Nico
Elzinga de
de
hypothese over
het wezen
wezen van
van het
hetkomische,
komische, en
endedeheer
heerJ.J.J.J.B.B.Elzinga
hypothese
over het
het onderwijs
onderwijs in
in het
hetFransch.
Franseh. De
Deheer
heerJohan
JohanWesselink
Wesselinkdicht
dicht
nieuwe richting
richting in het
nieuwe
"deoude
oudeman».
man».Prof.
Prof.H.H.Kern
Kernmotiveert
motiveerteen
eenzeer
zeergunstig
gunstigoordeel
oordeel
eene
novelle «de
eene novelle
over
eene dissertatie
dissertatie van
H. Djajadiningrat over Javaansche geschiedenis.
over eene
van Dr. H.

Nieuwe Gids,
Gids, [mede
serie van
van de
deTwintigste
TwintigsteEeuw
Eeuwen
hetTwee,
Twee,
De Nieuwe
[mede nieuwe serie
en het
wetenschap
maandelijksch
maandelijksch Tijdschrift],
Tijdschrift], maandschrift
maandschriftvoor
voor letteren,
lefteren, kunst, wetenschap
en
wijsbegeerte, onder
onder redactie
redactie van
van:: Dr.
Dr. H.
H.J.J.Boeken,
Boeken,Lodewijk
Lodewijk van
van
en wijsbegeerte,
Deyssel, Mr.
Mr. Frans
Frans Erens,
Erens, Willem
Kloos, Jac.
Jac. van
vanLooy,
Looy,-Frans
·Frans Netscher.
Netscher.
Deyssel,
Willem Kloos,
Uitgegeven te
te 's Gravenhage door
de N.
N.V.V.Electr.
Electr.Drukkerij
Drukkerij«Luctor
«Luctor
Uitgegeven
door de
et Emergo».
Emergo».
De Augustusoaflevering
Augustus,aflevering begint met
met drie
drie novellen
novellen:: «De
"Deblijde
blijdemorgen»,
morgen», door
door
Jo KleinoBecker
en «Meisken»
Klein,Becker en
"Meisken» en "Noten»,
Franz de
de Backer.
Backer. Dr.
Dr. J.
J. de Jong
c<Noten», door Franz
geeft een
een critische
critischenabetrachting
nabetrachtingover
overRichard
RichardWagner's
W agner' sbeteekenis.
beteekenis. De
Deheer
heerJ.J.
geeft
L.
Walch vervolgt
vervolgt zijn
zijn indrukken
indrukken van
vanhet
hettooneel
tooneelte te
Parijs.Jules
JulesSchiirmann
Schürmann
L. Walch
Parijs.
Tielrooy
schrijft
over
hedendaagscheParisiennes.
Parisiennes.
zingt gedichten
gedichten en
ende
deheer
heerJ.J.B.B.
Tielrooy
schrijft
over
hedendaagsche
Broedeletgeeft
geeft
eene
beschouwingover
overhethet
gebarenspel
De heer
heer Joh.
Joh.W.W.Broedelet
De
eene
beschouwing
gebarenspel
J. van
van der
derFlier
Flierbespreekt
hespreektProf.
Prof. L.
L.Oppeno
Oppen,
"Kurrogloe
mKurrogloeenenNighara».
Nighara».Mr.
Mr. Dr.
Dr. M.
M. J.
Hzn. den
den Engelschen
Engelsehen dichter
dichter
heim's «Zukunft
"Zukunft des
Völkerrechts», J.J. P.
heim's
des V61kerrechts»,
P. v.
v. Stuwe Hzn.
Robert Bridges
Bridges en Willem
WiIlem Kloos
Kloos den dichter
Robert
dichter Roland
Roland Holst.
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Beweging, algemeen
maandschrift voor
voor letteren,
letteren, kunst,
kunst, wetenschap
wetenschap en
en
De Beweging,
algemeen maandschrift
staatkunde, onder
onder redactie
redactie van
van H. P.
P. Berlage
de Boer,
Boer, Albert
Albert
staatkunde,
Berlage Nz., T.
T. J. de
P. de
de Vooys. Amsterdamsche
Amsterdamsche Boekhandel, Amsterdam.
Amsterdam.
Verwey, Is.
Is. P.
deAugustus,afievering
Augustus,aflevering vertaalt
vertaalt Albert
Albert Verwey
Verwey een
eenverhaal
verhaal van
van den
den Fin
Fin
In de
Johannes Linnarkoski
Linnarkoski en Milton's
Milton's Samson
SamsonAgonistes.
Agonistes.Dr.
Dr.M.
M.H.H.J.J.Schoenmaekers
Schoenmaekers
tracht een
verklaring te
voor de
de suffragette,beweging.
suffragette,beweging. Na
Navier
viergedichten
gedichten
tracht
een verklaring
te vinden voor
N. van
vanEyck
Eyckhooren
hooren we
weeen
eenjeugdig
jeugdiggeluid
geluidvan
vanaangeboren
aangeboren talent
talent in
in de
de
van P. N.
van
Den Beer
BeerPoortugael.
Poortugael.
«eerste
«eerste gedichten»
gedichten» van
van Jooske Den

Tijds, Maandschrift
Stemmen
des Tijds,
Maandschrift voor
Christendom en
en Cultuur.
Cultuur. Onder
Onder
voor Christendom
Stemmen des
redactie
van Dr.
redactie van
Dr. W. J.
J. Aalders, Mr.
P. A. Diepenhorst,
Mr. A. Anema, Mr.
Mr. P.
Dr.
P. J.
J. Kromsigt, Dr. J. C. De
De Moor,
Moor, P.
P. J.
J. Molenaar,
Molenaar, Dr.
Dr. E.
E. H.
H. Renkema,
Dr. P.
J. R.
R. Slotemaker de Bruine, Dr. J. Th. De
De Visser,
Visser,
Mr.
Mr. V. H.
H. Rutgers,
Rutgers, Dr. J.
B. Wielinga. Utrecht,
J. A.
A. Ruys.
Dr. B.
Utrecht, G.
G. J.
Dr.
In het
het Augustusnummer
Augustusnummer ontvouwt
ontvouwt.Mr.
Mr. Dr.
Dr.C.C.O.O.P.P.Baron
BaronCreutz
Creutzwelke
welke roeping
roeping
van
christelijk standpunt
Nederland is weggelegd
weggelegd inindedeinternationale
internationale
van christelijk
standpunt voor
voor Nederland
Molenaar geeft
Chateaubriand. Dr.
Dr. P.
P. A.
A.
rechtsorde. Dr.
rechtsorde.
Dr. P.
P. J.
J. Molenaar
geeft eene
eene studie
studie over
over Chateaubriand.
E.
Sillevis Schmidt
Schmidt behandelt
behandelthet
het.
verbandtusschen
tusschen
godsdienstwetenschapen
en
E. Sillevis
verband
godsdienstwetenschap
A. Weststrate
Weststrate besluit
besluit zijn
zijn studie
studie over
over de
de houding
houdingvan
vanVan
Vander
der
zending.
zending. Dr.
Dr. H. A.
Brugghen
onderwijsgebied. (Mej.)
S. K(uyper)
K(uyper) geeft
geeft een
een poëtische
poëtische be,
be_
Brugghen op onderwijsgebied.
(Mej.) H.
H. S. S.
schrijving
Engstlenalp.
schrijving van Engstlenalp.

Ons Tijdschrift.
onder redactie
redactie van
van
Tijdschrift. Christelijk
Christelijk letterkundig
letterkundig maandblad
maandblad onder
Lens, G. Schrijver,
Schrijver, Dr.
van der
der Valk.
Valk.
1.
J. Lens,
Dr. J.
J. van
Biickmann, C. Gerretson, J.
L. Bückmann,
's Gravenhage, D.
D. A. Daamen.
In het
het nummer
nummer van
van1515Augustus
Augustuswijdt
wijdtMr.
Mr.B.B.dedeGaay
GaayFortman
Fortmaneen
eenstudie
studie
aan Van der
der Duyn
Duyn van
van Maesdam.
Maesdam. Na verzen
verzen van
van I.I.I.I.Brants,
Brants, volgt
volgt een
een novelle
novelle
aan
van G.
G. Ruysch.
Ruysch. Na
Namooie
mooiegedichten
gedichtenvan
vanWillem
WillemdedeMérode,
Mérode,bespreekt
bespreekt G.
G. L.
1.
van
Tichelman Chesterton
Chesterton en
endiens
diensboek
boek«orthodoxie»,
«orthodoxie»,terwijl
terwijlverzen
verzenvan
vanJ.J.A.
A.Rispens
Rispens
worden door
door een
eenboekenschouw
boekenschouwdoor
doorG.G.Schrijver.
Schrijver.
gevolgd worden

Onze Kunst,
Kunst, geïllustr.
maandschrift voor
beeldende kunst;
geillustr. maandschrift
voor beeldende
kunst ; hoofdredacteur
P. Buschmann Jr.;
Dr. P.
Jr. ; rubriek Ambachts, en Nijverheidskunst onder
Dr.
redactie van de
de «Nederlandsche
«Nederlandsche Vereeniging voor Ambachts_
redactie
Ambachts, en Nijver_
Nijver,
heidskunst»,
redactie_commissie S.
H. de
deRoos,
Roos, Jac.
Jac. Ph.
Ph. Wormser, H.
heidskunst», redactie,commissie
S. H.
Fels,
Jac. van den
den Bosch,
Bosch,Marg.
Marg. Verwey, secretaresse.
der naam,
naam_
Fels, Jac.
secretaresse. Uitgave der
voor Nederland
Nederland : 1.
looze vennootschap
vennootschap «Onze
Kunst» Antwerpen,
«Onze Kunst»
Antwerpen, voor
L. J.
Amsterdam.
Veen, Amsterdam.
In het
het Augustusnummer
Augustusnummer bespreekt
bespreekt de
deheer
heerArnold
ArnoldGoffin
GoffindedeBelgische
Belgischeafdeeling
afdeeling
Schoone
Kunsten op de
de wereldtentoonstelling
wereldtentoonstelling te
te Gent,
Gent, waarbij
waarbij niet
nietminder
minderdan
dan
Schoone Kunsten
elf fraaie
fraaie reproducties
reproducties een
een denkbeeld
denkbeeld van
vande
dekunst
kunstder
derBelgische
Belgischeschilders
schilders ver,
leenen. De
Deheer
heerC.
C.dedeLorm
Lormhoudt
houdteene
eenebeschouwing
beschouwing over
over het
het ininverschillende
verschillende
leenen.
onderdee1en afgebeelde
afgebeeldegebouw
gebouwvan
vanhet
hetHotel,Restaurant
HotebRestaurantPomona
Pomonatete's,Gravenhage.
's,Gravenhage.
onderdeelen

De Natuur,
Natuur, populair geïllustreerd
maandblad, gewijd
gewijd aan
aan de
de natuurkundige
geïllustreerd maandblad,
Z. P.
P. Bouman.
wetenschappen en hare
hare toepassing, onder redactie
redactie van
van Dr.
Dr. Z.
wetenschappen
Utrecht,
G. Broese.
Utrecht, J. G.
Aardige waarnemingen
waarnemingen van
badende vogels
vogels geeft
geeft de
de heer
heer A.
A. B.
B.Wigman
Wigman in
in
Aardige
van badende
't nummer
nummer van
25 Augustus.
Augustus. Over
Overdedebestrijding
bestrijdingvan
vanindustriestof
industriestofhandelt
handelt de
de
van 25
heer D.
D. Stavorinus.
Stavorinus. Dr.
Dr.R.R.A.A.Reddingius
Reddingiushoudt
houdteen
een
causerieover
overgedachten,
gedachten'
heer
causerie
J. M.
M.Burgers
BurgersJr.
Jr. mikroskopisch
mikroskopisch onderzoek
onderzoek van
van
paarden, waarna
waarna de heer
heer J.
lezende paarden,
gesteenten
gepolariseerd licht
licht beschrijft.
beschrijft. De heer
heer P.
P. J.
J. G.
G.Nell
Nellberekent
berekentdede
gesteenten met gepolariseerd
kosten
van het
het kunstlicht.
kunstlicht. D.
D.S.S.S.S.beschrijft
beschrijfthet
het
grootste
stoomschip
derwereld,
wereld,
kosten van
grootste
stoomschip
der
Imperator. Jan
Gaillard W. I.I.schrijft
schrijft iets
ietsover
overstoomcondensatie.
stoomcondensatie.
den Imperator.
Jan Gaillard
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onder redactie
Levende Natuur,
Natuur, onder
redactie van E.
E. Heimans
Heimans en
enJac.
Jac.P.P.Thijsse,
Thijsse,
De Levende
W. Versluys
Versluys teteAmsterdam.
Amsterdam.
uitgave van W.
uitgave
In het
het nummer
nummer van 11 Augustus
Augustus geeft
geeft de
deheer
heerJac.
Jac. P.P.Th.
Th.aardige
aardigebevindingen
bevindingen
polder. De
De heer
heerG.G.J.J.A.A.
Mulderbesluit
besluitzijn
zijn
omtrent
waterflora inin den
omtrent de
de waterflora
den polder.
Mulder
duidelijke uiteenzetting
de mechanische
mechanische invloeden
invloeden van
vanhet
hetwater
waterop
opden
den
duidelijke
uiteenzetting van
van de
E. Heimans
Heimansgeeft
geeftzijn
zijnbevindingen
bevindingenvan
vandedeafwisselingrijke
afwisselingrijkeflora
flora
bodem. De heer
heer E.
bodem.
en fauna
fauna in
in Denekamp
Denekamp bij
bijOldenzaal
Oldenzaalmet
methet
hetnatuurhistorische
natuurhistorischemuseum
museum van
van den
den
J. dedeJong
Jongverklaart
verklaart de
debeteekenis
beteekenis van
vande
deabsorptie
absorptie
heer Bernink.
Bernink. De
De heer
heer Jac.
Jac. J.
heer
het zonlicht
zonlicht door
door de
deboombladeren.
boombladeren.
van het
In het
het nummer
nummer van
van 15
15 Augustus
Augustus vertelt
vertelt de
de heer
heer Jac.
Jac. P.
P. Thijsse
Thijsse wat
wat over
over de
de
oorwormen.
Dr. A.
A. J.J.M.M.Garjeanne
Garjeannebeschrijft
beschrijfteigenaardige
eigenaardigevisschen,
visschen, de
deheer
heer
oorwormen. Dr.
1.
Dorsman Cz.
Cz. den
den wegdistel,
wegdistel, de
deheer
heerJ.J.H.
H.Schuurmans
Schuurman5 Stekhoven
Stekhoven het
het vinger,
vinger,
L. Dorsman
Van het
hetstrand
strand van
vanRozenberg
Rozenberg en
enhetgeen
hetgeenmen
men
hoedskruid
hoedskruid in het
het Gaasterland.
Gaasterland. Van
daar vindt,
vindt, geven
geven de heeren
J. A.
M. Boer
Boer en
enD.D.van
vander
derPoort
PoortJzn.
Jzn. een
eenaange,
aange,
daar
heeren J.
A. M.
naam overzicht.
overzicht. Verder
gehandeld over
overOrnithologie
Ornithologieen
enBescherming,
Bescherming,door
door
naam
Verder wordt gehandeld
den heer
heer C. Eykman
Eykman en over
over Griend
Griend door
door den
den heer
heer L.
1. A.
A.Dokkum.
Dokkum.
den

Hollandsche Revue,
Revue, geredigeerd
Frans Netscher en uitgegeven door
De Hollandsche
geredigeerd door Frans
Loosjes te
te Haarlem.
Haarlem.
Vincent Loosjes
Tegenover
titel van
van het
hetnummer
nummervan
van2525Juni
Junistaat
staathet
hetportret
portretvan
vanAndrew
Andrew
Tegenover den titel
Carnegie, de
pagina een
een soort
soorthouten
houtenkop
kopvan
vanDr.
Dr.D.
D.Bos.
Bos.Het
Hetkarakter
karakter
Carnegie,
de volgende pagina
wordt geschetst
geschetst van
van het
hetanti,tariebwet,comité
anti,tarief,wet,comité en
enzijn
zijnsecretaris
secretarisMr.
Mr. JJ.. H.
H. G.
G.
wordt
van M.
M.C.C.Piepers
Piepers«Nederlandsche
«Nederlandsche
Becker.
Aangekondigd wordt
het werk
werk van
Becker. Aangekondigd
wordt het
Anthropologie."
Anthropologie.»
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Frederik
Eeden, In
In kenterend
kenterend getj.
getij. Een
drama. W.
W. Versluys,
Versluys,
Frederik van
van Eeden,
Een dubbel drama.
Amsterdam.
NederlandscheDichtkunst.
Dichtkunst. Rede,
uitgesproken door
door Frederik
Frederik van
van
Nieuwe Nederlandsche
Rede, uitgesproken
Eeden. W.
W. Versluys,
Versluys, Amsterdam.
Amsterdam.
Eeden.
Nederlandsche bibliotheek
Spelen, II,
11, 3.3.Salmoneus—
SalmoneusNederlandsche
bibliotheek 239-241.
239-241. Vondels
Vondels Spelen,
Jeftha-Samson, door
Mij. voor Goede
Goede en
enGoedk.
Goedk.
Jeftha—Samson,
doorde
de Klerk
Klerk en
en Simons.
Simons. Mij.
lectuur, Amsterdam.
Amsterdam.
Tooneelbibiotheek,
Ill. 5.
Oe dip us, door
door Willem
Willem Royaards.
Royaards.
5. Sophocles, Koning Oedipus,
Tooneelbibiotheek, 111.
Mij.
Goede en
enGoedkoope
Goedkoopelectuur,
lectuur,Amsterdam.
Amsterdam.
Mij. voor Goede
donkere dagen.
dagen. Juul van
vanLantschoot—Moens.
Lantschoot-Moens.
Kalderkerke, Uit donkere
Berto van Kalderkerke,
Dendermonde.
Prikkel=idyllen, IV,
door Corn.
Corn.Veth.
Veth.Roberto
Roberto en
enEwalda
Ewaldaofofwel
welRoover,Roover'
Prikkel.idyllen,
IV, door
hoofdman
Haremdame. C.
v. Dishoeck,
Dishoeck, Bussum.
Bussum.
hoofdman en
en Haremdame.
C. A.
A. J. v.
Prikkel=idyllen, V,
Corn. Veth.
Veth. Onthullingen
Onthullingen door
dooreen
eenkamenier
kamenier ten
ten
Prikkel.idyllen,
V, door Corn.
hove. C.
C. A.
A. J.
J. v.v.Dishoeck,
Dishoeck,Bussum.
Bussum.
hove.
Z. Zegers
Zegers de Beyl,
Beyl, De moed
moed om
omteteleven,
leven, 1/11.
Amersfoort.
H. Z.
I/II. Valkhoff
Valkhoff en Co., Amersfoort.
boek van
vanRite
RiteenenBob.
Bob. De Moderne
Moderne Boekhl.,
Boekhl.,Amsterdam.
Amsterdam.
Nine Minnema,
Minnema, Het
Nine
Het boek
J. S.
S. E.,
E., Amor
Amor Amantibus.
Amantibus. Indische
Roman. G.
G. J.
J. Slothouwer,
Slothouwer, Amersfoort.
Amersfoort.
Indische Roman.
Ernst
Indergand. Vertaald
Mij. voor Goede
Goede
Ernst Zahn, Albin Indergand.
Vertaald door
door Free
Free Hart.
Hart. Mij.
en Goedk.
Goedk. lectuur,
lectuur, Amsterdam.
Amsterdam.
Hall Caine,
Caine, De vrouw
vrouw die
dieGij
Gijmij
mijgegeven
gegevenhebt.
hebt. A. W.
W. Sijthoff,
Sijthoff, Leiden.
Leiden.
Wereldbibliotheek
231-234. George Meredith, Rhoda
Rhoda Fleming.
Fleming. Vertaald
Vertaald door
door
Wereldbibliotheek 231-234.
Dr.
van Ravesteijn. Mij.
Mij. voor
en Goedk. lectuur, Amsterdam.
Amsterdam.
Dr. W. van
voor Goede en
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Wereldbibliotheek 235-238. Prof.
Prof. Theobald
Theobald Zieger,
Zieger, De geestelijke
Wereldbibliotheek
geestelijke en
en sociale
sociale
1ge eeuw.
eeuw. Vertaald
Vertaalddoor
doorLeo
LeoPolak.
Polak.II.Il.Geïllustreerd.
Geïllustreerd.
stroomingen der
der 19e
stroomingen
Mij. voor Goede
Goede en
enGoedk.
Goedk.lectuur,
lectuur,Amsterdam.
Amsterdam.
Mij.
Th. van
van Welderen
Welderen Baron
Baron Rengers
Rengers en J. H.
H. Faber,
Faber, Friesland
Friesland en de
de WoningTh.
Wonin&
wet, 1902-1912. Meyer
Meyer en
enSchaafsma,
Schaafsma,Leeuwarden.
Leeuwarden.
wet,
Handboekjes Elck 't't beste.
Wereldvrede door
door
Handboekjes
beste. Wereldwelvaart,
Wereldwelvaart, Wereldrecht,
Wereldrecht, Wereldvrede
Flier, Mej.
Mej. Mr.
Mr. J.
J. F. Lycklama
Lycklama àNyeholt,
Nyeholt,Jhr.
Jhr.Mr.
Mr.
Mr. Dr.
Dr. M.
M. J.
J. v.
v. d. Flier,
Mr.
Dr. B.
B. de
de Jong
Jong van
van Beek
Beek en
enDonk.
Donk.Mij.
Mij.voor
voorGoede
GoedeenenGoedk.
Goedk.lectuur,
lectuur,
Dr.
Amsterdam.
Handboekjes Elck 't beste.
Mij. voor
voor Goede
Goede en
en
Handboekjes
beste. Is.
Is. Querido,
Querido, Napoleon.
Napoleon. Mij.
Goedk. lectuur.
lectuur. Amsterdam.
Amsterdam.
Elck 't beste.
Raalte, Vragen
Mij. voor
voor
Handboekjes Elck
beste. Frits
Frits van Raalte,
Vragen van
van opvoeding. Mij.
en Goedk.
Goedk. lectuur,
lectuur, Amsterdam.
Amsterdam.
Goede en

DORPSLUCHT.
STIJN STREUVELS.
STREUVELS.

TWEEDE
DEEL.
TWEEDE DEEL.

I.1.
1p1R
R was
veranderd op het
het dorp.
dorp. De
Dekerktoren
kerktorenstond
stonder
er
was iets veranderd
E
in zijn
zijn gewoon
gewoongemoedelijken
gemoedelijkenernst
ernstmet
metdedehuizen
huizenererrond
rond

die
elk hun
hun gewoon
gewoon wezen
wezen en
enuitzicht
uitzicht behielden
behielden; ; -aan
aanstrate
strate
die elk
of steen
steen of
ofhage
hageofofboom
boomwas
wasniets
nietste te
merken,maar
maarover
overhet
het
merken,
geheel
lag
er
een
nieuwe
stemming,
—
iets
van
het
spannende
geheel lag er een nieuwe stemming, - iets van het spannende
dat
dat voor of
ofna
naeene
eenegroote
grootegebeurtenis,
gebeurtenis,over
overal aldedeomstaande
omstaande
dingen,
over de
de uitwendigheid
uitwendigheid van
van het
het dorp
dorp een
eenander
ander licht
licht
dingen, over
werpt, en alles
alles in
in anderen
anderen schijn
schijn stelt,
stelt, z66
zóódat
datdedemenschen
menschen
werpt,
de beroering
beroering die
die in
inhun
hungemoed
gemoedzit,
zit,meenen
meenen te
te zien
zien op
op al
al
de
het uitwendige
uitwendige wat
wat hen
hen omgeeft.
omgeeft.
steengrijze kerktoren
kerktoren had
mede te maken.
maken. Hij
Hij
De steengrijze
had er
er niets
niets mede
stond hoog uit
uit boven
bovenhet
hetgepoer
gepoerder
dermenschen,
menschen,als
alseen
eenstille
stille
stond
getuige van
van het
hetklein
kleinbedrijf
bedrijfenendedenietige
nietigebelangen
belangender
derdorpe,
dorpe$
lingen, die
die aan
aan zijn
zijn voet
voethet
hetleven
levensleten.
sleten. De
Dehuizen
huizenzelf,
zelf,
lingen,
aaneengereekt tot
een driehoekig
driehoekig plein
plein dat
datdededorpsplaats
dorpsplaats
aaneengereekt
tot een
uitmiek, schenen
schenen onverroerbaar,
onverroerbaar, in
stand, als ding
ding ge,
ge.
uitmiek,
in vasten
vasten stand,
worden voor
tijd,—-een
eengeheel
geheeldat
daterersinds
sindsalle
allemenschelijke
menschelijke
vooralaltijd,
heugenis zoo
zoo gestaan
gestaan heeft
heeften
enstaan
staanzal,
zal,bestendigd
bestendigdmet
methet
het
heugenis
leven zelf
zelf der
der parochie.
parochie.
De dag
dag die
dieging,
ging,was
waserereen
een
gelijkdedevele
veleandere,
andere,welke
welkeinin
De
gelijk
oneindige reeks
reeks met
met een
een begin
begin en
en een
eeneinde
eindeuit
uitdededonkerte
donkerte
oneindige
den nacht
nacht ontstaan
ontstaaneneninindiedie
zelfde
donkerte
verkeeren—van den
zelfde
donkerte
verkeeren
spanne ininden
deneenbaarlijken
eenbaarlijkenwenteldraai
wenteldraai der
der dingen
dingen die
die
een spanne
komen en gaan,
gaan, en
enwaarvan
waarvan nooit
nooit iemand
iemand vraagt
vraagt wat
wat er
er het
het
komen
of het
het einde
einde van
van was
was ofofworden
worden zal.
zal.
begin of
begin
Over heel
heel dedeuitwendigheid
uitwendigheidheerschte
heerschtedezelfde
dezelfdelucht
luchtvan
van
Over
bedaardheid, van
kalmte en rust,
rust, zoodat
zoodat de
delevensloop
levensloopin
inden
den
bedaardheid,
van kalmte
lIl.
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gang van den
gang
den tijd
tijd schijnt
schijnt stil
stilgevallen
gevallenofofvastgemeerd,
vastgemeerd, omdat
omdat
alles
er eeuwig
eeuwig en
enaltijd
altijd 't zelfde
omdat er nooit
nooit iets
iets ge,
ge~
alles er
zelfde is,
is, omdat
beurt of
of roert
roert;; omdat
omdat het leven
leven er
er heenglijdt
heenglijdt door
doorde
destraat,
straat,
beurt
als het
het water
water tusschen
tusschen hooge,
hooge, gladde
gladde oevers,
oevers, dat
dat beweegloos
beweegloos
als
schijnt
omdat nergens
nergens eenige
eenige hoekigheid
hoekigheid of
of hindernis
hindernis de
de
schijnt omdat
evenheid
het oppervlak
oppervlak komt
komt rimpelen.
rimpelen.
evenheid van het
die kalmte
kalmte en
enzware
zwarerust
rustzoo
zoobestendig
bestendigschijnt
schijntomdat
omdat
Waar die
honderde jaren
jaren onberoerd
onberoerd bleef,
een nietigheid
nietigheid alevel
alevelin
in
ze honderde
bleef, is een
staat
dat vastgegroeid
vastgegroeid bedagen
bedagenuiteen
uiteenteteslaan
slaanen
en't'tgeheel
geheel
staat heel dat
wanorde te
te verwentelen.
verwentelen.
in wanorde
Een argeloos
argeloos zuiderwindeke,
zuiderwindeke, dat
datspelende
spelendeen
enonvast
onvastdolende,
dolende,
herwaards en
derwaards keert
even als
als het
hetwuiven
wuivenvan
vaneen
een
herwaards
en derwaards
keert en
en even
lichte pluimke
pluimke wat
wat roeringe
roeringe brengt
brengtinin't'tgeluchte,
geluchte,kan
kanheel
heelden
den
lichte
sterken
stand van
van 't't beste
beste zomerweer
zomerweer verdonkeren
verdonkeren en
enoorzaak
oorzaak
sterken stand
zijn
langen sleep
sleep ellendige
ellendigeregendagen.
regendagen.
zijn van langen
den aard
aard van
vandat
datsuizende
suizendezuiderwindeke,
zuiderwindeke,waaide
waaideer
er
Iets in den
nu door
door 't gemoed der dorpelingen.
Niemandzag
zag of
ofvermoedde
vermoedde
dorpelingen. Niemand
er
eenig erg
erg in,
in, —
-'t
er eenig
't was even nog maar een kleine
kleine opschudding,
opge~
het
ruischen van
vande
denieuwmare
nieuwmare die
diewelgevallig
welgevallig wordt
wordt opge,
het ruischen
vangen
omdat ze
ze eenige
eenige beroering
beroering brengt
brengt in
in den
dengewonen
gewonen
vangen omdat
gang
de evenheid
evenheid der
der stilte.
stilte.
gang en de
beroering kwam
kwamnog
nogniet
niettottotopopstraat,
straat,—- zezebleef
bleefbinnen
binnen
De beroering
de huizen,
huizen, waar
waar de
de kijkwere
kijkwere aan
aan alaldedevensters
venstersde
degeheimzin,
geheimzin~
nigheid gedoken
gedoken hield.
hield. 't Geluchte was
was ererniet
nietdoor
dooraangedaan
aangedaan
nigheid
en
te morgen
morgen gelijk
gelijkteteavonde
avondewas
wasdededorpsplaats
dorpsplaats den
den dag
dag
en te
door
met zonnesching
zonnesching gevuld
gevuld en
en rust,
rust, tot
tot over
overde
dedaken,
daken, ver
ver
door met
en bij.
bij.
ge~
Maar
de verrassende
verrassende benieuwdheid
benieuwdheid van
van 't't ge,
Maar overal
overal botste de
beurde tegen de
de spannende
spannende verwachting
verwachting van
van't'tgeen
geengebeuren
gebeuren
beurde
ging, —
- die
die twee
twee tegenoverstaande
tegenoverstaande dingen
dingen wrochten
wrochten gelijk
gelijk de
de
barnkracht waarmede
beladen is,
is, waaruit
waaruit het
hetonweer
onweer
barnkracht
waarmedede
de lucht
lucht beladen
losbarsten.
moet losbarsten.
Aan den
den hoek
hoek der
dergroote
grootebaan,
baan,bij
bij't'tinkomen
inkomen van
van't'tdorp,
dorp,
Aan
deftig~
stond
huis van
van den
den notaris
notaris in
inzijn
zijngewone
gewonestatige
statigedeftig,
stond het huis
heid;; geen plooitje
plooitje was
wasereraan
aandedegordijnen
gordijnenverwerreld,
verwerreld,maar
maar
heid
alwie
den toestand
toestand bekend
bekend was,
was,vermoedde
vermoeddewel
weldat
datdaar
daar
alwie met den
binnen het
het belang
belang enendede
verwachtinggaande
gaandewaren
waren en
en dat
dat
binnen
verwachting
men er
er zich
zich stil
stilhield,
hield,enen
doordede
retengiuurde
gluurdeom
ombeter
beter
men
door
reten
alle
geruchte te kunnen
kunnen opvangen.
opvangen.
alle geruchte
Er
geen de
deminste
minstezweem
zweemvan
vanvijandschap
vijandschaptusschen
tusschen de
de
Er was geen
familie
van
den
notaris
en
die
van
den
dokter,
maar
onbe~
familie van den notaris en die van den dokter, maar onbe,
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wust ontwaakte 't gevoelen bij
bij de
de dorpelingen
dorpelingen dat
dat het
hetontstane
ontstane
nieuws
grooten ophef
ophef maken
maken zou bij
bij den
den notaris;
notaris; ze
zewisten
wisten
nieuws grooten
niet
maar ze voelden
voelden dat
daterertusschen
tusschendie
dietwee
tweeingezetenen
ingezeteneniets
iets
niet maar
als
wedijver bestond,
bestond, een drang
drang om
om boven
boventetekomen
komeniningezag
gezag
als wedijver
en
aanzien en
en dat
datdedenotaris,
notaris,zijn
zijnvrouw
vrouwen
tweedochters,
dochters,
en aanzien
en twee
die altijd
altijd wat
wat onderaan
onderaan waren,
waren, nu
nutriomfeeren
triomfeerenzouden
zoudenmet
met dat
dat
vermaard~
ongeval,
waardoor de
de dokter
dokterininzulk
zulkeen
eenongunstige
ongunstigevermaard,
ongeval, waardoor
heid
zou komen.
komen. Meer
Meerdan
daneep.
ee):l van
vande
deplaatsenaars
plaatsenaars was
was het
het
heid zou
opgevallen
madam van
van den
dennotaris
notarisnu
nualalverscheidene
verscheidene
opgevallen hoe
hoe madam
dagen
naareen met
juffrouw Agatha
Agatha bij
bij de
dekerkdeur
kerkdeur aan
aan
dagen naareen
met juffrouw
't kouten bleef en
en zoo
zoo bijzonder
bijzonder vriendelijk
vriendelijk deed
deed;; en
en 't'tgeen
geen
vroeger nooit gebeurde
vroeger
gebeurde:: dat
dat de
de twee
tweedochters
dochtersvan
vanden
dennotaris
notaris
met juffer
juffer Elvire
Elvire een
een eindje
eindjemediepen
meêliepenenendruk
drukondereen
ondereenbezig
bezig
bleven.
Dat waren
waren gewichtige
gewichtigeredenen
redenenom
omnaar
naaroorzaak
oorzaak en
en
bleven. Dat
gevolgen te zoeken
zoeken en
en de
de dorpelingen
dorpelingen hadden
hadden er
er niet
niet weinig
weinig
gevolgen
werk
elkanders gissingen
gissingen te
te aanhooren.
aanhooren.
werk mede elkanders
Lijk een
smeulend vuurtje
vuurtje dat
dat den
den loop
loop der
der lonte
lonte volgt,
volgt,
een smeulend
was het nieuws
nieuws van
van de
de eene
eenedeur
deurtot
totdedeandere,
andere,over
overheel
heelde
de
was
rij
enhet
hetdorp
dorprond
rondverspreid.
verspreid.Met
Metbrokken
brokkenen
enstukken
stukken
rij huizen en
werd het
het uitgevent
uitgevent en
envoortgedragen
voortgedragen en
en al
al wie
wie er
er iets
iets van
van
werd
wist of
ofereriets
ietskon
konbijvoegen
bijvoegenwerd
werd
uitgevraagdenende
dewoorden
woorden
uitgevraagd
den mond
mond geluisterd,
geluisterd, alsof
alsofhet
hetzooveel
zooveelgetuigen
getuigenwaren
warendie
die
uit den
't geval hadden
hadden bijgewoond.
bijgewoond. 't Geen er
er aan
aanontbrak
ontbrak werd
werd door
door
onderstellingen
beschouwingen aangevuld
aangevuld en
en de
destoutste
stoutste
onderstellingen en
en beschouwingen
tot waarschijnlijkheid
waarschijnlijkheid omgepraat.
omgepraat. 't Geen de
de eene
eene op
op
gissingen tot
eigen hand
hand als
als een
een mogelijke
mogelijke uitleg
uitleg had
had vooruit
vooruitgezet,
gezet,werd
werd
eigen
onmiddelijk door
een tweede
tweedealsalsdadelijke
dadelijkegebeurtenis
gebeurtenis met
met
onmiddelijk
door een
stempel der
der waarheid
waarheid aangedikt
aangedikt en
envoortverteld.
voortverteld.
den stempel
Waar het
het nieuws
nieuws begonnen
begonnen of
of hoe
hoe het
het ontstaan
ontstaan was,
was, kon
kon
Waar
niemand
niemand meer
meer achterhalen
achterhalen;; want
want Siska,
Sis ka, 's champetters wijf, die
ambtelijk ingelicht
toegerust was
was met
met een
eentonge,
tonge,
ambtelijk
ingelichtwerd
werd en
en toegerust
scherper als
mes, moest
moest al
al heur
heur beste
bestedoen
doenom
omererde
deeere
eere
scherper
als een
een mes,
van te
te halen
halen de
de eerste
eerste geweest
geweest tetezijn.
zijn.InInhet
hetkoor
koorder
derdorps,
dorps~
van
vrouwen vond
vond zij
zijmenige
menigemededingster
mededingster die
die beweerde
beweerde:: lang
lang
vrouwen
vooruit iets
bespeurd te
te hebben
hebben en
en meer
meer dan
daneene
eene die
die 't
vooruit
iets bespeurd
had zien
zien aankomen
aankomen en voorspeld
voorspeld hoe
hoe er
er een
eengroot
grootschandaal
schandaal
had
Metwelbehagen
welbehagen liet
lietmen
menonder
onder't 'tbespreken,
bespreken,
losbarsten. Met
zou losbarsten.
bedektelijk, hier
hier en
en daar
daar een
eendruppelke
druppelkeleken
lekendat
datnaderhand
naderhand
bedektelijk,
uitbreiden als eene
eene olievlek
olievleken
enwaarvan
waarvanmen
meninin't'tvoor,
voor~
moest uitbreiden
uitzicht reeds een
een zondige
zondigevreugde
vreugdesmaakte.
smaakte.
uitzicht
brave,deftige
deftigeparochianen,
parochianen, wier
wiergemoed
gemoedingedommeld
ingedommeld
De brave,
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was
door dedejarenlange,
jarenlange,slaperige
slaperigedorpsrust,
dorpsrust, waar
waar nooit
nooit de
de
was door
minste
gebeurtenis van
rimpelke in
de effene
effene
minste gebeurtenis
v.anbelang
belang een
een rimpelke
in de
gladheid
gelijk verloopende
verloop ende dagen
dagenkwam
kwamslaan,
slaan,schrikten
schrikten
gladheid der gelijk
op nu
op
nu bij
bij 't eerste
groote nieuws
nieuws dat
dat hen
hen
eerste vernemen
vernemen van
van dat
dat groote
allen aanbelangde
aanbelangde alsof
alsof zezeererzelf
zelf
rechtstreeksininbetrokken
betrokken
allen
rechtstreeks
waren. Zij
Zij keken
keken malkaar
malkaar ongeloovig
oogen, stonden
stonden
waren.
ongeloovig in
in de oogen,
versteld,
gebaarden zich
zich getroffen
getroffen door
door den
den slag
slag en
en jam,
jam%
versteld, en gebaarden
merden terwijl
terwijl zij
zij het
hetgeheime
geheimebehagen
behagenenenhet
hetleedvermaak
leedvermaak
merden
gedoken
hielden. Zij
Zij voorzagen
voorzagendat
datzijzijnu
nuonverwachts
onverwachts een
een
gedoken hielden.
stuk
van belang
belang aan
aan de
de hand
hand hadden,
hadden, iets
iets om
om langen
langen tijd
tijd te
te
stuk van
en te
te wenden,
wenden,tetebekijken
bekijkenen
enteteherkauwen
herkauwennaar
naarhartelust.
hartelust.
keeren en
Iedereen
het op
op volgens
volgenseigen
eigengesteltenis,
gesteltenis,maar
maar bij
bij
Iedereen nam
nam het
iedereen wekte
wekte 't'tvoorval
voorvalvooreerst
vooreerst eene
eeneeigenaardige
eigenaardige welge,
welge%
iedereen
zindheid, een
een onverwacht
onverwachtbehagen
behagenomdat
omdatererroeringe,
roeringe, strijdlust,
strijdlust,
beweging, bespreking
bespreking uit
uit voortkwam
voortkwam enenmeest
meestnog
nogomdat
omdatmen
men
beweging,
de
ontknooping, 't't verloop
verloop van
van de
dezaak
zaakals
alseen
eenspannende
spannende
de ontknooping,
Geenererdieper
dieperroerde
roerde
gebeurtenis zou afwachten
afwachten en
envolgen.
volgen.'t 'tGeen
gebeurtenis
in de
degemoederen,
gemoederen, maar
maar 't'tgeen
geen men
men zorgvuldig
zorgvuldig onder
onder vorm
vorm
van medelijden
medelijden behuicheld,
behuicheld, naar
naar buiten
buiten liet,
liet, was
was't'tplezier
plezierom
om
van
brave rust
rust nu
nu eens
eensgestoord
gestoordtetezien,
zien, 't leedvermaak om den
die brave
goeden naam
naamvan
van een
eender
derbijzonderste
bijzonderste ingezetenen
ingezetenen van
van 't dorp —
goeden
de hoogstaande
hoogstaande persoonlijkheid
persoonlijkheid te
te zien
zien omver
omver halen,
halen, —
- het
het
vliemend
om de
de eerlijkheid
eerlijkheid zelf
zelfbetrapt
betrapt tetezien
zienop
opeene
eene
vliemend genot
genot om
belang dan om te weten wie van
van
eerlooze
daad. En
En 't spannend
eerlooze daad.
spannend belang
de
twee groote
groote vechthanen
vechthanen het
halen zou
zou;; hoe
hoe de
de eene
eenezich
zich
de twee
het halen
ging
verdedigen en de
de andere
andere zou
zou aanvallen
aanvallen en
en teteraden
raden wat
wat
ging verdedigen
die strijd
strijd zou uitwerken
uitwerken op 't't dorp.
dorp. God,
God, ererlagen
lagengebeurte,
gebeurte%
die
nissen in 't'tverschiet
verschiet om
om jaren
jaren lang
lang het
het belang
belanggaande
gaande tete
nissen
houden!1
houden
Op dat
dat eerste
eerste gevoel,
gevoel, ontstond
ontstond er
er na
nadedebespreking
besprekingbij
bij
Op
een ieder eene
eene eigen
eigen overtuiging
overtuigingen
enzienswijze.
zienswijze.
een
Bij
velen was
was erernog
noghapering
haperingenenonvaste
onvasteovertuiging
overtuiging
Bij velen
zoodat men
men moeilijk
moeilijk stand
stand nemen
nemen durfde
durfde en
enpartij
partijkiezen
kiezen
zoodat
oftegen.
tegen. Maar
Maar wie
wie er
er geen
geen eigen
eigen oordeel
oordeel op
op na
na hield,
hield,
voor of
voor
ging bij
bij den
denbuurman
buurmanteterade
radeenenluisterde
luisterdeom
omtetevernemen
vernemen
ging
uit welk
welk gat
gatdedewind
wind
kwam
geblazen;
menpraatte
praatte mee
mee en
en
uit
kwam
geblazen
; men
hield
voorzichtigheidshalve de
opgedane meening
meening gedoken.
gedoken.
hield voorzichtigheidshalve
de opgedane
Al dadelijk
dadelijk hadden
hadden de
dedorpelingen
dorpelingen gemerkt
gemerkt dat
dat de
depastor
pastor
sedert
het voorval
voorval den
den dokter
dokter bezoek
bezoek had
hadgebracht
gebracht en
enerer
sedert het
werd
afgespied
dat
de
dokter,
voor
gelijk
na,
in
den
pastorie
werd afgespied dat de dokter, voor gelijk na, in den pastorie
integendeel alle
alle betrek
betrektusschen
tusschenden
denpastor
pastor en
en
kwam. Dat integendeel
kwam.
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was afgebroken
Koornaert was
afgebroken en
en dat
dat de
deonderpastor,
onderpastor, meer
meer nog
nog
op 't Kasteelken
kwam en
Elvire veel
veel met
met de
de
dan
vroeger, op
Kasteelken kwani
dan vroeger,
en Elvire
zuster
den kapelaan
kapelaan tetezien
zienwas.
was.Daaruit
Daaruitbesloot
beslootmen
men:
dat
zuster van den
: dat
de
pastor de eene
eene partij
partij en
en de
de onderpastor
onderpastor de
deandere
andere kiezen
kiezen
de pastor
zou, en
zou,
en dat
dat beloofde
beloofde een
een strijd
strijd van
van belang
belang teteworden
worden 1
Aan den disch
Aan
disch in
in de
deherbergen,
herbergen, bij
bij 't bollespel en
aan den
en aan
hoek
der straat
straat —
- overal
overalwas
wasmen
menerover
eroverbezig,
bezig,maar
maar in
in 't
hoek der
openbaar
menschen met
nuchteren zin,
met on,
on~
openbaar bleven
bleven de
de menschen
met nuchteren
zin, en met
bevangen
luchtigheid bij
bij de
deoppervlakte
oppervlakteder
dergebeurtenis.
gebeurtenis.
bevangen luchtigheid
Wat kon
kon het
hethen
henschelen?
schelen?Die
Die
rentenierskluchtdie
dieniemands
niemands
renteniersklucht
belangen
rechtstreeks raakte
raakte; ; -— en daarom
daarom kon
men er
er uit
uit
belangen rechtstreeks
kon men
In engeren
engeren
de
hoogte, met
metonverschilligheid
onverschilligheid op
op neerzien.
neerzien. In
de hoogte,
kring
echter en
enininvertrouwelijk
vertrouwelijkgezelschap,
gezelschap,onder
onderbedaarde
bedaarde
kring echter
lieden,
werden de
de zwaardere
zwaardere beschouwingen
beschouwingen gewisseld
gewisseld en
en
lieden, werden
daar
wikte en
en woog
woogmen
mendede
kansenenen
mogelijkheden die
die
daar wikte
kansen
mogelijkheden
't bestuur
bestuur der
gemeente aangingen,
aangingen, want
een ieder
ieder was
was
der gemeente
want voor
voor een
't nu geweten
geweten dat
dat het
het op
op een
eenstrijd
strijd naar
naar 't burgemeesterschap
burgemeesterschap
zou uitloopen
uitloop en en
en zoo
zookreeg
kreeghet
hetverhaal
verhaalenendedeuitknooping
uitknooping
zou
een openbaar
openbaar belang.
belang.
In
andere kringen
kringen bekommerde
bekommerde men
men zich
zich niet
niet het
hetminst
minst
In andere
ofden
dendokter,
dokter, maar
maar veel
veel meer
meer om
om de
de neven,
neven~
om
Koornaert of
om Koomaert
personen.
komende personen.
Vooreerst was
een soort
soort die
die zich
zichvooral
vooral stil
stilhield,
hield,maar
maar
Vooreerst
was er
er een
niet te
te min
min met
met angst
angst en
enspanning
spanning op
opwacht
wachtstond.
stond. Het
Het
niet
waren de oude
oude juffrouwen
juffrouwen en
enongehuwde
ongehuwdedochters
dochters—- de
deraad
raad
waren
der congregatie
congregatie —
- de
de zuster
zuster van
vanden
dennotaris,
notaris, de
de nicht
nicht van
van
der
den schoolmeester,
schoolmeester, de
tanten van
den koster
koster en
en eenige
eenige oude
oude
den
de tanten
van den
boerendochters die
die hier
hier en
en daar,
daar, elk
elk in
in een
eenhuisje
huisjerentenierden,
rentenierden,—
al godvreezende,
godvreezende, oudgediende
oudgediende vrouwlieden
zich op
op 't
al
vrouwlieden die
die zich
hadden gehouden
gehouden en
en ver
vervan
vanhet
hetdorpsleven,
dorpsleven, in
in
achterplan hadden
stilte de
de godsvrucht
godsvrucht en
ende
deverdraagzaamheid
verdraagzaamheid oefenden
oefenden omdat
omdat
stilte
zij in
in haren
haren ijver
ijverallemaal
allemaalovervleugeld
overvleugeldwaren
warendoor
doorKoornaerts
Koornaerts
zij
zuster, die voorzitster
voorzitster en
enprefecte
prefecteenenbeschermster
beschermsterwas
wasenenheel
heel
zuster,
kudde vrome
vrome zielen
zielen ver
ver beneden
beneden haar
haar had
had gehouden.
gehouden.
die kudde
In de
de deemstering
deemstering der
der avonden,
avonden, na
en, bij
bij dage
dage in
in
In
na het
het lof en,
vertrouwelijke innigheid
innigheid van
van een
eenklein
kleinkamerken,
kamerken, werden
werden
de vertrouwelijke
met stil
stil gebaar
gebaar en
en ernstig
ernstig gelaat
gelaat en
enfluisterende
fluisterende woorden,
woorden, de
de
met
beschouwingen uitgesproken,
uitgesproken, zonder
er iemand
iemand alevel
alevel
beschouwingen
zonder dat
dat er
woordjewaagde
waagdewaar
waardedegeheime
geheimeverwachting
verwachtingdoorstraalde
doorstraalde
een woordje
om juffer
juffer Agatha
Agatha het
hetoppergezag
oppergezag inindedegodsvrucht
godsvrucht tetezien
zien
om
ontnemen.
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haar fijnen
fijnen speurzin
speurzin gingen
gingen die
dievrome
vrome zielen
zielendieper
dieper
Met haar
zij alle
alle
toestand onderzoeken
onderzoeken en met
met behagen
behagen brouwden
brouwden zij
den toestand
slag geheimzinnige
geheimzinnige beweegredenen
beweegredenen die oorzaak
oorzaak konden
konden zijn
zijn
slag
gewichtige wijzigingen
wijzigingen in
inde
debetrekkingen
betrekkingender
dergeestelijk,
geestelijkvan gewichtige
met Koomaerts
Koomaerts zuster.
zuster. In
In 't geduld des
des gemoeds
gemoeds zouden
zouden
heid met
afwachten en
en ondertusschen
ondertusschen voorzichtjes
voorzichtjes elkaar
elkaar
zij 't verloop afwachten
inlichten over
over de
dekleine
kleinefeitjes,
feitjes, die
diededegroote
grootegebeurtenissen
gebeurtenissen
inlichten
voorafgaan.
moesten voorafgaan.
Met onbevangener
onbevangener gemoed
gemoed en
en lustigeren
lustigeren zin
zin lieten
lieten de
de
Met
jongere meisjes
meisjes haar
haar snebberende
snebberende tongen
tongen rellen.
rellen. Om
Om Koor,
Koorjongere
naert of
of zijn
zijn zuster
zusterwas
waser er
geene
bekommerd,maar
maar alalhet
het
naert
geene
bekommerd,
belang en
en de
deaandacht
aandachtging
gingnaar
naarKoornaerts
Koomaertsnichtje,
nichtje, juffer
juffer
belang
Elvire,
Elvire, die
die door
doorzulke
zulkeonverwachte
onverwachtegebeurtenis
gebeurtenismisschien
misschienhaar
haar
ontworpen huwelijksplannen
huwelijksplannen en
en haar
haar betrekking
betrekking met
met den
den
lang ontworpen
dokter zou
zou geschonden
geschonden zien
zien 1
jongen dokter
den winkel,
winkel,waar
waarIrma
IrmaVandale,
Vandale, te
te midden
midden de
de jonge
jonge
Op den
naaisters, als
dorpsprinses en
en toongeefster
toongeefster van
van het
hetvrouwe,
vrouwenaaisters,
als dorpsprinses
lijke fatsoen
fatsoen tetewerken
werkenzat,
zat,—- inindie
dievergaarplaats
vergaarplaats waar
waar alle
alle
lijke
juffrouwen en boeredochters
boeredochters van
van 't dorp
af en
en toe
toe bijeen
bijeen
dorp af
juffrouwen
kwamen en de
de kleerdracht,
kleerdracht, de
de moden
modenmet
metalalhaar
haarsnuisterijen
snuisterijen
kwamen
werden besproken
besproken en
en de
de laatste
laatste nieuwigheden
nieuwigheden werden
werdenaange,
aangewerden
past, moest
moest er
er noodzakelijk
noodzakelijk over de
de gebeurtenis
gebeurtenis van
van den
dendag
dag
past,
gepraat worden.
den laatsten
laatsten tijd
tijd heerschte
heerschte er
er in
in de
dewerk,
werkgepraat
worden. In
In den
plaats onder
onder de
denaaisters
naaisterseene
eeneongemeene
ongemeene drukte,
drukte, en
enmenig
menig
plaats
meisje
een voorwendsel
voorwendsel of
of eene
eene reden
reden om
omop
opden
dennaai,
naaimeisje zocht
zocht een
Daarzaten
zatenzezeonder
ondervriendinnen
vriendinnen van
van alle
alle
winkel
te komen.
komen.Daar
winkel te
slag,
bijeengetroept, vernibbeld
vemibbeld en
en betinteld
betinteld van
van plezier
plezier om
om
slag, bijeengetroept,
te luisteren,
luisteren, te
te fluisteren,
fluisteren, tetekonkelfoezen,
konkelfoezen,met
metvezelstemmetjes
vezelstemmetjes
vermonden 't geen
ze gehoord
gehoord hadden
hadden enenteteschateren
schateren
geen ze
te vermonden
met
gillenden uitroep
uitroep telkens
telkens er
er iemand
iemand eene
eene nieuwe
nieuwe vondst
vondst
met gillenden
of gewaagde
gewaagde beschouwing
beschouwing voortbracht.
voortbracht.
De werkplaats
werkplaats der
der naaisters
naaisters was
was het
hetmiddenpunt
middenpunt waar
waar al
al
het
nieuws naartoe
naartoe kwam
kwam en
en weer
weer uit
uitging,
ging,ininalle
allerichtingen
richtingen
het nieuws
verspreid
over 't dorp.
bracht er
er 't't zijne
zijne binnen
binnen en
dorp. Elk bracht
verspreid liep
liep over
droeg
er iets weer
weer uit.
uit.
droeg er
In dat
snebbering van
van snijdende
snijdende
dat vrouwelijk cenakel, met al die snebbering
tongen,
wist Irma
Irma met
metwondere
wonderevoorzichtigheid
voorzichtigheidde
degesprekken
gesprekken
tongen, wist
te
leiden, de
denieuwsgierigheid
nieuwsgierigheid gaande
gaande tetehouden
houdenen
envooral
vooral
te leiden,
zij het
het zoo
zootetebeleggen
beleggendatdat
haareigen
eigennaam
naam ofofhaar
haar
wist
wist zij
haar
winkel
ooit in
in aanspraak
aanspraak kwam
kwam om
om 't geen
er gezegd
gezegd of
geen er
winkel ooit
besproken
Heur aangeboren
aangeboren speurzin
speurzin lichtte
lichtte haar
haar voor,
voor,
besproken werd.
werd. Heur
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woord had
had zij
zij vast
vast hoe
hoe de
deklant
klantgestemd
gestemd was
was
eerste woord
met 't eerste
en
op welken
welkentoon
toonenen
welke
richtinghet
hetgesprek
gesprekmoest
moest
en op
in in
welke
richting
loopen.
Op haar
haar gevoel
gevoelaf,af,kende
kendezijzijeen
eenieders
iedersgesteltenis
gesteltenis
loopen. Op
en in
in plaats
plaats zelf
zelfhet
hetwoord
woordtetevoeren,
voeren,gebruikte
gebruiktezij
zijalalde
defijne
fijne
middeltjes
om de
middeltjes om
de klanten
klanten zelf
zelfaan
aanden
denpraat
praat te
te houden
houden en
en
ze
heel haar
haar gemoed
gemoed tetelaten
latenlossen.
lossen.Al
Alwat
watzezewaagde
waagde tete
ze heel
verkondigen,
alleen 't geen
ze had
had van
van hooren
hoorenzeggen
zeggen en
en
geen ze
verkondigen, was alleen
op ge,
gedat nog
nog werd
werd enkel
enkelmedegedeeld
medegedeeld met
met een
een gebaar
gebaar en
en op
dat
dempten toon
toon van
van vertrouwelijke
vertrouwelijke innemendheid
innemendheid waar
waar zij
zij zelf
zelf
dempten
. alle verantwoordelijkheid
verantwoordelijkheid van
van afschudde.
afschudde.
- Ik
kom ininteteveel
veelhuizen
huizenen
enga
gamet
metteteveel
veelmenschen
menschen
Ik kom
—
om;; ik mag
mag niet
niet spreken
spreken!I was
was haar
haar herhaalde
herhaalde verweer.
verweer. Maar
Maar
om
gelegen stond,
stond, waagde
waagde zij
zij wel
wel onder
ondervier
vieroogen
oogeneen
eenenkel
enkel
op gelegen
woord, als
als zij
zij maar
maar voorzag
voorzag en
en voelde
voelde dat
datde
devertrouwelijk,
vertrouwelijk_
woord,
heid, als
als eene
eene uitzonderlijke
uitzonderlijke gunst,
gunst, den
denklant
klantkon
konaangenaam
aangenaam
heid,
zijn. Die
Die toegestane
toegestane gunst
gunst schond
schond dan
dan ook
ook in
in 't geheel
geheel niet
niet
zijn.
zij als
als eene
eene ambtsplicht
ambtsplicht on,
onhare
hare gekende
gekende bescheidenheid,
bescheidenheid, die
die zij
aanraak baar hoog
aanraakbaar
hoog hield.
De menschen
menschen keurden
keurden hare
hare handeling
handeling goed en
en zij
zij bewon,
bewon.
derden
Irma's voorzichtigheid
voorzichtigheid om in
indien
dienomgang
omgangmet
metalle
alle
derden Irma's
slag
menschen, waaronder
waaronder er
er zoo
zoo veel
veelgepraat
gepraat wordt
wordt en
en er
er
slag menschen,
zoo weinig
weinig zijn
zijn die
diezwijgen
zwijgenkunnen,
kunnen, —
- niet
niet gedurig
gedurig in
in be,
bezoo
korting te komen
komen en
enruzie
ruzieteteverwekken
verwekkenonder
onderde
devrouwelijke
vrouwelijke
korting
dorpsgenooten.
Alzoo was
was Irma's
Irma's werkwinkel
werkwinkel niet
nietalleen
alleendedevergaarplaats
vergaarplaats
waar
meisjes die
diebehaagziek
behaagziek enenijdel,
ijdel,haar
haarlust
lustkonden
konden
waar de meisjes
voldoen
aan kleeren
kIe eren enenmodeartikelen
modeartikelenenenpronkzucht,
pronkzucht,maar
maar
voldoen aan
daarenboven
er nog
nogdedegroote
groote
aantrekkelijkheid als
als zij
zij
daarenboven was
was er
aantrekkelijkheid
er
als versnapering
versnapering kregen
kregen de
de geheime
geheime nieuwjes
nieuwjes die
die daar
daar
er als
alleen vermond
vermond werden.
werden. Telkens
Telkens er
er eene
eene aan
aan de
debeurt,
beurt,gelijk
gelijk
alleen
in de
debiecht,
biecht,het
hetkleine
kleinekamertje
kamertje verliet
verliet waar
waar de
de ernstige
ernstige en
en
belangende bezigheid
bezigheid van
van het
hetaanpassen
aanpassen geschiedde,
geschiedde, weer
weer in
in
belangende
de
groote kamer
kamer kwam,
kwam, bij
bij de
dewerkmeisjes,
werkmeisjes, voelde
voelde zij
zij de
de
de groote
behaagelijkheid om
het rellende
rellendetroepje
troepjeneer
neertetezitten,
zitten,
behaagelijkheid
om hier
hier in het
luisteren, te
tateren zonder
uur of
of tijd
tijd tetedenken.
denken.
te luisteren,
te tateren
zonder aan
aan uur
In lange
lange jaren
jaren en
ennooit
nooitwas
wasereriets
ietsvoorgevallen
voorgevallen wat
wat de
de
In
meisjeswereld zoo
zeer beroerde,
beroerde, gelijk
gelijk nu
numet
methet
hetgev,a1
gev;al der
der
meisjeswereld
zoo zeer
al de
de andere
andere
tabakdiefte. Koornaerts
Koornaerts nichtje was inderdaad
inderdaad onder
onder al
eerste van
van de
degemeente
gemeente;
juffrouw
juffrou wen
juffrou
wen aanzien
aanzien als
als de eerste
; juffrouw
Elvire
was om
omzeggens
zeggensdedeeenige
eenigeonder
onderhare
hareweergade,
weergade, die
die
Elvire was
de steedsche
steedsche kleerdracht
kleerdracht volgde
volgde en,
en,veel
veelmeer
meerdan
dande
dedochters
dochters
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van den
den notaris,
notaris, als
als toonbeeld
toonbeeld diende
diende van
van goeden
goeden smaak
smaak en
en
van
ver~
rijkheid van tooisel.
tooisel. Sedert
SedertBlondeel's
Blondeel'sdochter
dochterdede
wereld
rijkheid
wereld
ver%
laten had
laten
had om
om in
in 't klooster te treden,
treden, werd
werd Elvire
Elvireook
ookalge%
alge~
meen
erkend als de
de rijkste
rijkste partij
partij en
en het
hetschoonste
schoonstemeisje
meisjevan
van
meen erkend
't dorp. Irma
Irma Vandale was
was voller
voller van
van vormen,
vormen, schooner
schoonergedraaid
gedraaid
leest, grooter
grootervan
vangestalte,
gestalte,maar
maardie
dieprachtjuffer
prachtjufferbleef
bleefdoor
door
van leest,
haar
ambt van
van naaister
naaister buiten
buiten beschouwing
beschouwing en
en diende
diendemeer
meer
haar ambt
als toogplooi
als
toogplooi voor
voordedekleeren
kleerendie
dieaan
aanhaar
haarlijf
lijfals
alsgegroeid
gegroeid
waren en
en hare
hare kunst
kunstmoesten
moestenbekend
bekendmaken
maken bij
bijde
deklanten.
klanten.
waren
Elvire
was eene
eene schoonheid
schoonheid van
vangeheel
geheelanderen
anderenaard
aard:: be,
be~
Elvire was
scheiden
van voorkomen,
voorkomen, tenger
tengervan
vangestalte,
gestalte,met
metiets
ietseen%
een~
scheiden van
kinderlijks in heel
heel haar
haar voorkomen
voorkomen waar
waar heure
heure mede,
mede~
voudig kinderlijks
dingsters
zelf geen
geennaam
naamkonden
kondenaan
aangeven.
geven.ErErlag
lageene
eenezekere
zekere
dingsters zelf
voornaamheid, die eerbied
eerbied wekte
wekte bij
bijhaar
haarverschijnen
verschijnen en
eneene
eene
voomaamheid,
vriendelijkheid, die
dadelijk gunstig
gunstig stemde
stemde en
en een
een goeden
goeden
vriendelijkheid,
die dadelijk
indruk miek.
mi ek. Haar
Haar gelaat
gelaat was
was regelmatig
regelmatig van
van lijn,
lijn, wat
wat blank
blank
indruk
van vel,
vel, prachtige
prachtige blauwe
blauwe oogen
oogen met
met de
deuitdrukking
uitdrukkingvan
vaneen
een
van
verliefden engel
in gedurige
gedurige verrukking,
verrukking, en
eneen
eenmacht
macht van
van
verliefden
engel in
blonde haren,
haren, die
die als
alseen
eenkroone
kroonetetezwaar
zwaarscheen
scheenvoor
voorhaar
haar
blonde
ranken
hals.
ranken hals.
In tegenstelling
tegenstelling met
met de
deschoonheid
schoonheidder
dernaaister,
naaister, die
die heel
heel
In
en bevorderd
bevorderd was
was door
door de
dekunsten
kunsten van
van het
het
bewust, gewild
gewild en
bewust,
ambt, waar
waar de
de weelde
weeldeder
derronde
rondelijnen,
lijnen,het
hetcastagne
castagnebruine
bruine
ambt,
haar
de blankheid
blankheid van
van het
hetfijn
fijngesneden
gesnedenwezen
wezenomlijstte,
omlijstte,
haar de
waarin
de donker
donkerbefloersde
befloersdeblik
blik
straalde
van
eene
tooneel~
waarin de
straalde
alsals
van
eene
tooneel%
prinses voor
voor 't voetlicht,
- was
de schoonheid
schoonheid van
van Elvire
Elvire
voetlicht, —
prinses
was de
als
van eene
eene bloem,
bloem, die
die onbewust
onbewust isis van
van haar
haar voorkomen
voorkomen en
en
als van
,niet
zoekt
te
pralen,
maar
enkel
en
zuiverlijk
geniet
van
de
piet zoekt te pralen, maar enkel en zuiverlijk geniet van de
gaven haar
haar door de
de natuur
natuur geschonken.
geschonken.
gaven
Tegenstelling of
vergelijking tusschen
twee werd
werd er
er
Tegenstelling
of vergelijking
tusschen die
die twee
nooit gemaakt.
gemaakt. Bij
Bij de
dehaaister
haaister
door
de meisjes
meisjes op
op 't dorp
dorp nooit
door de
werd de
de schoonheid
schoonheidaanzien
aanzienalsalseene
eeneonmisbare
onmisbareeigenschap
eigenschap
werd
die
bij het
hetvak
vakpastte,
pastte,iemand
iemand die
diede
delaatste
laatste mode
mode in
ineigen
eigen
die bij
kleerdracht wat
overdreven mag
die mode
mode
kleerdracht
wat overdreven
mag toepassen
toepassen om
om die
onder de klanten
klanten ingang
ingang te
te doen
doen vinden.
vinden.
onder
Bij
Elvire echter
die zelfde
zelfde opschik
opschik enenpronktooi
pronktooi
Bij Elvire
echter werd
werd die
beschouwd
iets dat
datgevoegelijk
gevoegelijk was
wasbij
bijharen
haren stand
stand en
en
beschouwd als
als iets
fortuin, als iets
iets dat
datKoornaerts
Koornaertsnichtje
nichtje zich
zich veroorloven
veroorloven mocht
mocht
fortuin,
zijdie
diepracht
prachtmet
meteene
eene
zonder
opspraak te verwekken,
verwekken, omdat
omdat zij
zonder opspraak
zekere bescheidenheid
bescheidenheid aanwendde
aanwendde en
en niet
niet gelijk
gelijk de
dedochters
dochters
zekere

DORPSLUCHT.

105

van
den notaris,
notaris, die
dieenkel
enkelererop
opuituitwaren
warendedekostelijkheid
kostelijkheid
van den
en
den hoogen
hoogen prijs
prijs harer
harer kleeding
kleeding uit
uit tetestallen.
stallen.
en den
volgden,ininnederdalende
nederdalendelijn,
lijn,nog
nogenkele
enkelejuffrouwen
juffrouwen
Daarop volgden,
uit den
denbegoeden
begoedenburgerstand
burgerstandmet
metminder
minderbegaafdheden
begaafdheden
uit
bedeeld, —
- enkele
enkele rijke
rijke boerendochters,
boerendochters, die
die de
degrofheid
grofheidharer
harer
de eersten
eersten komen
komen door
door schitte,
schitte~
trekken wilden
verduiken en de
trekken
wilden verduiken
ring van
van kleur,
kleur, blaai
bI aai en
engewimpel
gewimpelenenpracht
prachtvan
vanzwaar
zwaargouden
gouden
ring
doch~
juweelen. En
En eindelijk
eindelijk de meisjes
meisjes uit
uit het
het minder
minder volk,
volk, doch,
juweelen.
ters
der werklieden,
werklieden, die
diemet
metminachting
minachtingen
energernis
ergernistoezagen
toezagen
ters der
op de
deverregaande
verregaande ijdelheid
ijdelheid en
en uitdagende
uitdagende pracht
pracht en die
die uit
uit
noodzakelijkheid
middels, zediger
zediger gekleed
gekleedgingen
gingenen
enmaar
maar
noodzakelijkheid des
des middels,
vel: de
de heerschende
heerschende mode
mode volgden.
volgden.
heel van
van vex
heel
diemeisjeswereld
meisjeswereld hing
hingaaneen
aaneenmet
meteen
eenuitwendigen
uitwendigen
Heel die
schijn van
kleine afgunstigheden,
afgunstigheden,
van lieftalligheid,
lieftalligheid, waar duizenderlei kleine
ikzucht onder geborgen
geborgen bleef.
bleef.
ikzucht
Door de
debezoekers
bezoekersopopIrma's
Irma'werkplaats
s werkplaatswerd
werderergewoonlijk
gewoonlijk
Door
alle
kwaad uitgehaald
uitgehaald van
afwezigen en
en de
devleierij
vleierij diende
diende
alle kwaad
van de afwezigen
om
onder de
deaanwezigen
aanwezigen dedevriendschap
vriendschapteteonderhouden.
onderhouden.
om onder
dat de
degroote
grootegebeurtenis
gebeurtenis de
deeerste
eersteenengrootste
grootstejuffrouw
juffrouw
Nu dat
der
gemeente betrof,
betrof, werd
werdalle
allebelang
belangonder
onderdedemeisjes
meisjessamen,
samen~
der gemeente
gevat in een
een enkel
enkelvraagteeken
vraagteeken:: hoe
hoe zou
zoudie
dieruzie
ruzieonder
onder
gevat
Koornaert
en -den
-den dokter
dokter haar
haar weerslag
weerslag en
enuitwerksel
uitwerkselkrijgen
krijgen
Koomaert en
op
deverhouding
verhouding tusschen
tusschen den
den zoon
zoon van
van den
den dokter
dokter en
en de
de
op de
dochter
den rentenier
rentenier?? In
In haar
haar verwachting
verwachting en
enverlangen
verlangen
dochter van den
moest de
de zaak
zaak·afspringen
afspringen en
en Elvire,
Elvire, alhoewel
alhoewel ererniemand
niemandiets
iets
moest
tegen het
het meisje
meisje had
had inintetebrengen
brengen—- moest
moestdoor
doordien
dienonver,
onver~
tegen
wachten
slag, er
er bedrogen
bedrogen uitkomen
uitkomen—
- z6•5
zóó wilden
wilden de
de toe,
toe~
wachten slag,
schouwers
verloop van
van het
hettooneelstuk
tooneelstuk—- erermoest
moestals
als
schouwers het
het verloop
uit~
onrechtstreeks gevolg
een groot
groot uit,
onrechtstreeks
gevolgvan
van een
een kleine
kleine oorzaak,
oorzaak, een
werksel
gebeuren om
om 't geval in
in belangstelling
belangstelling te
te doen
doen winnen.
winnen.
werksel gebeuren
Op het
het meisje
meisje had
hadniemand
niemandeenig
eenigslecht
slechtinzicht,
inzicht, alleen
alleen de
de
Op
drang naar
naar verwikkeling
verwikkeling eischte
eischte zooiets
zooietsalsalsslot
slotvan
vandedezaak,
zaak,—drang
gelijk in
in een
eenboek,
boek,dat
datmen
men
nietmet
metgenoegen
genoegenwegleggen
wegleggen
juist gelijk
niet
kan als
als het
het einde
einde niet
niet voldoet
voldoetaan
aande
deverwachting.
verwachting.
kan
Die jonge
jongedokter,
dokter, die
dieiedereen
iedereenvroeger
vroegerals
alslustigen
lustigenknaap
knaap
nu inindedeverbeelding
verbeeldingder
derdorpelingen
dorpelingen
gekend had,
had, stond
stond nu
gekend
Men had
had hem
hem in
in zoo
zoolangen
langen tijd
tijd
als
een wonderheid.
wonderheid. Men
als een
en ererzulke
zulkegroote
grootedingen
dingenover
overgehoord.
gehoord.
niet meer
meer gezien
gezien en
niet
medalie gebracht
gebracht uit
uit
Als eerste
eerste friomf
triomf had
had hij
hij op
op 't dorp
dorp de medalie
't college
en was
was er
er als
alsprimus
primusingehuldigd
ingehuldigd geweest
geweest met
met
college en
paarden en
rijtuigen, door
bevlagde straten,
straten, in
een daver
daver
paarden
en rijtuigen,
door bevlagde
in een
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van kanongeschot
kanongeschot en
entrompetgeschetter.
trompetgeschetter. Sedertdien
Sedertdien konden
konden
van
de zegepralen
zegepralen van
van den
den
de dorpelingen
dorpelingen 't verder
verder verloop
verloop van de
knaap» moeilijker
moeilijkernagaan
nagaan—
- het
het ontging
ontginghun
hunbegrip.
begrip.
«geleerden knaap»
Maar
faam bleef
bleef voor
voor goed
goedgevestigd.
gevestigd.De
Dedokter
dokterliet
lietsoms
soms
Maar de
de faam
wel een
een woord
woord los over
over zijn
zijn zoon,
zoon, de
denaam
naam van
van den
den jongen
jongen
wel
heer
eens voor in
in het
het dagblad
dagblad en
en dat
dat was
wasgenoeg
genoeg
heer kwam
kwam wel
wel eens
om de
de dorpelingen
dorpelingen een
eenbedenkelijk
bedenkelijk gezicht
gezicht tetedoen
doenzetten
zetten
om
alsof zij
zij deelachtig
deelachtig werden
werden van
van de
deeere,
eere,die
dieden
denglorierijken
glorierijken
dorpsgenoot te
beurt viel.
viel. Aan
Aan de
dehoogeschool
hoogeschoolwas
washij
hijzijn
zijn
dorpsgenoot
te beurt
kunsten aan
aan 't volmaken,
er algauw
algauw de
de leeraren
leeraren
kunsten
volmaken, maar
maar hij
hij had
had er
gevraagd en
ennu
numoest
moesthij
hijnaar
naar 't vreemde om nog
nog moeilijker
moeilijker
bot gevraagd
dingen
leeren die
die alleen
alleen ininverre
verrelanden
landenbekend
bekendwaren.
waren. Er
Er
dingen te leeren
was sprake
sprake geweest
geweest van
van een
eengrooten
grootenwedstrijd
wedstrijd onder
onder al
al de
de
was
studenten van
van 't land waar
waar Albert
Albertnatuurlijk
natuurlijk de
deeerste
eerste gekomen
gekomen
was, en daarvoor
daarvoor had
hij een
een dikke
dikke beurs
beurs vol
vol geld
geldgekregen
gekregen
was,
had hij
om daarmede,
daarmede, in
in den
denvreemde
vreemdededelaatste
laatstenieuwigheden
nieuwighedenvan
van
om
de wetenschap
wetenschap te
te gaan
gaan afkijken.
afkijken. In
Inplaats
plaats van
van gauw
gauw na
na de
de
de
studie zijn
zijn vader
vader tetekomen
komenopvolgen,
opvolgen,was
washij
hijeerst
eerst
voleindigde studie
twee jaar
jaar naar
naar Berlijn
Berlijn en
en daarna
daarna in
in Weenen
Weenengaan
gaanstudeeren
studeeren
twee
en 't't gerucht
gerucht had
geloopen dat
dat hij
hij naar
naar Amerika
Amerika wilde
wildeom
om
had al geloopen
ginder professor
professor teteworden,
worden,—- maar
maardaartegen
daartegenhad
hadzijn
zijnmoeder
moeder
formeel verzet
verzet gesteld,
gesteld,zij
zijeischte
eischtehaar
haareenig
eenigovergebleven
overgeblevenzoon
zoon
formeel
bij
vader thuis
hem te
helpen en op
op te
te volgen.
volgen.
bij vader
thuis om
om hem
te helpen
De verwachting
. verwachting en
en't 'tverlangen
verlangen om
omdie
dievermaardheid
vermaardheid op
op
't
hebben, was
was algemeen
algemeen onder
onder de
de plaatsenaars.
plaatsen aars. Nu
Nu
't dorp
dorp te hebben,
het een
een pleizier
pleizier worden
worden en
eneene
eeneaardigheid
aardigheidom
omdoor
door dien
dien
zou het
wonderdokter
gemeesterd te
zijn. Hier
Hier en
endaar
daareen
eenbejaarde
bejaarde
wonderdokter gemeesterd
te zijn.
burger en
oude pastor
pastor., ook,
hadden wel
wel eens
eensbedenkelijk
bedenkelijk
burger
en de oude
ook, hadden
het hoofd
hoofd geschud
geschud en
engevraagd
gevraagd waar
waar het
het met
met alaldie
diegeleercl
geleerd~
heen moest,
moest, maar
maar dat
dat was
was eene
eene verdoken
verdoken vrees
vrees voor
voor de
de
heid heen
gevaren der
der groote
groote wereld
wereld waar
waar 't geloof en
en de
de goede
goedezeden
zeden
gevaren
dikwijls ten onder
onder gaan.
gaan. Op
Opdie
dieonheilspellende
onheilspellendebewering
beweringhad
had
dikwijls
dokter Blondeel altijd
altijd gemoedelijk
gemoedelijk glimlachend,
glimlachend, den
denschouder
schouder
dokter
op getrokken
getrokken;; de
de trots
trotsvan
vanzijn
zijnvaderhart
vaderhart en
en de
devervoering
vervoering
wijsheid en de
de
van den
den vakman
vakman die
die waardeeren
waardeer en kon
van
kon wat
wat de wijsheid
wetenschap
de geneeskunde,
geneeskunde, was
was tetezeer
zeerdoor
doorde
de
wetenschap weerd
weerd isis in de
triomfen van
zijn zoon
zoon gevleid
gevleidom
omaan
aangevaren
gevarentetekunnen
kunnen
triomfen
van zijn
gelooven. Van
natuur was
dokter Blondeel
ijdel en nog
nog
gelooven.
Van natuur
was dokter
Blondeel niet
niet ijdel
minder
aanmatigend in jacht
jacht naar
naar eer
eer of
ofroem.
roem. De
Deparochianen
parochianen
minder aanmatigend
kenden hem
hem als
als de
deeenvoudige
eenvoudigedorpsdokter
dorpsdokterdie
dienauwlettend
nauwlettend
kenden
zijn plicht
plicht volbrengt
volbrengt zonder
zonder aan
aan iets
ietshoogers
hoogerstetedenken
denken;
maar
; maar
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dat
geval met
met zijn
zijnzoon
zoonwas
washem
hemalsalseen
eenverrassend
verrassend geluk
geluk
dat geval
vóór
de voeten
voeten gegooid
gegooid en
enhij
hijmeende
meendeniet
nietzich
zichdie
dievreugde
vreugde
vóór de
van
den vollen
vollen openbloei
openbloei van
van dat
datwonderkind
wonderkind tetemoeten
moeten
van den
ontzeggen.
En in
in zijn
zijn diepste
diepstebinnenste
binnenstesmaakte
smaakte hij
hij 't genot,
ontzeggen. En
daarmede
kunnen pronken.
pronken.
daarmede voor
voor 't
't aanschijn
aanschijnvan
van het
het dorp
dorp te kunnen
Met den
den tijd
tijdgroeide
groeidedie
dieverwachting
verwachtingover
overheel
heelde
degemeente
gemeente
en er
er werd
werd maar
maar één
één vraag
vraag gedurig
gedurigherhaald
herhaald:: wanneer
wanneer komt
komt
meneer Albert naar
?
huis?
meneer
naar huis
Niet het
hetminst
minstook
ookwas
wasdie
dieverwachting
verwachtinggespannen
gespannen bij
bij de
de
burgermeisjes
Met een
eengeheime
geheimeafgunst
afgunsteener..
eener~
burgermeisjes en
en juffrouwen. Met
zijds
voor het
hetverlangen
verlangen der
deruitverkorene
uitverkorene die
die de
deterugkomst
terugkomst
zijds voor
van
held moest
moesttetegemoet
gemoetzien
zienalsals
bekroningvan
vanhaar
haar
van den held
dede
bekroning
wachten,
- en
en anderzijds
anderzijds de
denieuwsgierigheid
nieuwsgierigheidom
omdie
diewondere
wondere
wachten, —
verschijning
haar te
te kunnen
kunnenbeoordeelen
beoordeelen—- bewonderen
bewonderen
verschijning onder haar
of afkeuren.
afkeuren. Het
Hetvoorkomen
voorkomenvan
vanzijn
zijnpersoon
persoonkonden
kondenzij
zijzich
zich
niet goed
goedmeer
meerherinneren
herinneren;
vroeger,ininverloftijd,
verloftijd,was
washij
hij onge
onge~
; vroeger,
merkt
als knaap
knaap in korte
korte broek
broek —
- een
eendonkere
donkere
merkt doorgeloopen
doorgeloopen als
krullebol met
schoone oogen —
- iets waar
waar de
de moeders
moeders vooral
vooral
krullebol
met schoone
afgunstig van
van waren
waren en
endedemeisjes
meisjesuituitdedecongregatie
congregatieheimelijk
heimelijk
afgunstig
verrukking bracht
elke ver,
ver~
in verrukking
brachten
enin
in stilte
stilte zuchten
zuchten deed.
deed. Na elke
waserermenigeen
menigeenvan
vandie
dieschuchtere
schuchteremaagdekens
maagdekensontroerd
ontroerd
loftijd was
en aangedaan
aangedaan blijven
blijven droomen
droomen onder
onder de
deeerste
eersteonduidelijke
onduidelijke
en
gewaarwording van
van smartelijk
smartelijk liefdeverdriet.
liefdeverdriet. Menigeen
Menigeen had
had op
op
gewaarwording
haar slaapkamerke
slaapkamerke staan mijmeren
mijmeren en
en uitgekeken
uitgekekenin
inde
derichting
richting
haar
van die twee
twee heerenhuizen,
heerenhuizen, omlommerd
omlommerd en
de ge,
ge~
van
en gehuld
gehuld in de
heimzinnigheid van
dichte boschloof,
boschloof, dat
dat als
als een
eenwasem
wasem
heimzinnigheid
van het
het dichte
van beveiligend
beveiligend geluk
geluk met
met eene
eene lucht
luchtvan
vanzeem
zeemenenrozengeur
rozengeur
van
over het
het zonnige
zonnigeleven
levenwaar
waardedeschoone
schooneprinses,
prinses,als
alseene
eene
hing over
slaapster uit
de sproke,
sproke, op
op de
dekomst
komstvan
vanhaar
haarjongen
jongenprins,
prins,
slaapster
uit de
te wachten
wachten bleef.
bleef.
Iedereen
'wist
dat die
dietwee
tweegebuurskinderen
gebuurskinderen voor
voorelkaar
elkaar
Iedereen 'wist dat
geschapen waren,
waren, dat
dat nooit
nooit twee
tweegelieven
gelieven ininzulke
zulkegunstige
gunstige
geschapen
hun geluk,
geluk, den
denproeftijd
proeftijd
omstandigheden en
zoo zeker
zeker van
van hun
omstandigheden
en zoo
van de
de liefde
liefde konden
konden beleven.
beleven.Niemand
Niemandmisgunde
misgundehet
hethun
hun en
en
van
er was nergens
nergens eene
eene heks
heks of
ofeene
eeneslechte
slechtefee
feeom
omdie
diekonings.
konings~
er
kinderen een
een tooverdrank
tooverdrank of
ofeen
eenkwaden
kwadenappel
appeltoe
toetetewerpen
werpen;
kinderen
;
maar de aanblik
aanblik van
van alle
alle schoon
schoon en
en voliedig
volledig genot
genot stemt
stemt de
de
maar
toeschouwers, -— die
die recht
recht meenen
meenen te
te hebben
hebben op
opdat
datzelfde
zelfde
toeschouwers,
Bij de
dedorpsmeisjes
dorpsmeisjes vooral
vooral werd
werd het
het
genot —
- weemoedig.
weemoedig. Bij
genot
geval beschouwd
beschouwd als
als dedeverwezenlijking
verwezenlijking van
van 't'tgeen
geen zij
zij zich
zich
geval
romantisch ideaal,
ideaal, door
door lezing,
lezing,ininhare
hareverbeelding
verbeelding hadden
hadden
als romantisch
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zij meenden
meendendat
datalleen
alleen in
in de
de boeken
boekenmogelijk
mogelijk
opgedaan. 't Geen zij
was, zagen
zagen hier
zij hier
nu werkelijkheid
in werkelijkheidenenmet
metden
denzelfden
zelfden
was,
nu in
tooverschijn van
bovenaardsche zaligheid omgeven.
omgeven.
tooverschijn
van bovenaardsche
te verwonderen
verwonderen dus
dusdat
datalaldie
diemeisjes
meisjesbenieuwd
benieuwdwaren
waren
Niet te
te zien
zien hoe
hoedie
dieschoone
schooneknaap
knaapwas
wasuitgegroeid
uitgegroeidtot
toteen
eenpronten
pront en
heer en
en hoe
hoezijzijmet
metangstige
angstigehertkloppingen
hertkloppingenhet
hetvoort,
voort~
jongen heer
zetten en het
het afloopen
afloopen van
vandie
dieidylle
idyllezouden
zouden bespieden.
bespieden. Albert
Albert
zetten
was'
niet —
- al
al dien
dien kant
kant bleef
bleef men
men dus
dus in
in bloote
bloote onder,
onder~
was .er
er niet
stellingen,
maar al
al het
het belang
belang ging
ging over
over op
opdedeandere
anderepartij
partij
stellingen, maar
en
het nichtje
nichtje van
van Koornaert
Koornaert werd
werd door
doordedemeisjes
meisjesvan
vanharen
haren
en het
ouderdom, aanzien
aanzien en benaderd
benaderd met
met ontzag
ontzag en
en eerbied,
eerbied, als
als
ouderdom,
een
tijden, dat
dat zich
zicheen
eenbovenmenschelijk
bovenmenschelijk
een . figuurtje
figuurtje uit
uit oude tijden,
beschoren ziet.
ziet.
geluk beschoren
Was alsof
alsofeen
eentooverwaas
tooverwaashaar
haaromzweefde
omzweefdeen
enin
inhare
hare oogen
oogen
't Was
zonne~
leefde er
er iets
iets van
van de
dehelderheid
helderheidvan
vanbronnewater
bronnewater met
metzonne,
leefde
schijn
en flikkeringen
flikkeringen van
van kristal
kristal bepereld. Niemand
Niemand
schijn doorglansd en
die
haar benijden
benijden dorst,
dorst, omdat
omdatiedereen
iedereenhaar
haarbewonderen
bewonderen
die haar
moest, want
was geen overmoed
overmoed in den
den blik
blik en
engeen
geenzelf,
zelf~
moest,
want er
er was
genoegzaamheid in
doening van
vanhet
hetweesmeisje
weesmeisje dat
dat zoo
zoo
genoegzaamheid
in de doening
onverwacht,
randje na
van de
de ellende,
ellende, de
devolheid
volheidvan
van
onverwacht,op
op het
het randje
na van
't
gevonden had
had bij
bij nonkel
nonkelen
entante.
tante.Zij
Zijhad
hadhet
heteerlijk
eerlijk
't geluk
geluk gevonden
gekregen en
en dankbaar
dankbaar aanveerd
aanveerd —
- gelijk
gelijk een kind
kind dat
dat eene
eene
gekregen
lekkere vrucht vindt aan den boom
boom zonder
zonderverrast
verrast of
ofverwonderd
verwonderd
te doen,
doen, alsof
alsofdie
dieschat
schathaar
haar van
van alle
alletijden
tijden was
wastoebedeeld.
toebedeeld.
te
Met kinderlijke
kinderlijke onbewustheid
onbewustheidstapte
staptezij
zijer
er achteloos
achteloos door
door heen,
heen,
zoo dat
dat dedejuffrouwen
juffrouwenenenmedemeisjes
medemeisjesdie
diedoor
doorhaar
haarstand
stand
mis~
evenzeer tot het
hetgeluk
gelukberechtigd
berechtigd waren,
waren, het
het haar
haar niet
niet mis,
evenzeer
gunnen
of benijden
benijden konden.
konden. Zij
Zijzagen
zagenhaar
haargaan
gaanover
over't'tdorp
dorp
gunnen of
als de groote
groote begunstigde,
begunstigde, als
als het
het zondagskind
zondagskind voor
voor wie het
het
als
weggelegd.. . ... enendedevriendinnetjes
vriendinnetjesondereen
ondereenmieken
mieken
opperste is weggelegd
oolijke veronderstellingen
veronderstellingen over
over de
deaanstaande
aanstaandegebeurtenissen,
gebeurtenissen,
oolijke
bij de
de terugkomst
terugkomst van
van den
denbruingelokten
bruingelokten jongeling.
jongeling.
bij
En, pardaf!
pardaf! daar
daar viel
viel onverwachts
onverwachts die
die steen
steen uit
uit de
delucht
lucht
En,
en heel
heel het
het schoone
schoonedroompaleis
droompaleis stortte
stortteiningruislamenten!
gruislamenten 1
Verwachting van
hevig wee,
wee,onherstelbaar
onherstelbaarliefdeverdriet,
liefdeverdriet,
van hevig
wanhoop, zuchten
zuchten die moesten
moesten eindigen
eindigen op
op het
hetkerkhof1
kerkhof!
wanhoop,
Bij alle
alle meisjes
meisjes was
was er
er het
het eerste
eerste gevoel
gevoelvan
vanontzetting
ontzettingals
als
Bij
bij
eene plotse
plotse ramp.
ramp. Maar
Maaralle
allegevoel
gevoelvan
vangroote
grooteellende
ellende
bij eene
waarbij
ongedeerd blijft
blijft en
en buiten
buiten gevaar,
gevaar, wekt
wekt
waarbij men
men zelf
zelf ongedeerd
onweerstaanbaar een
eene inwendige voldoe,
voldoe~
onweerstaanbaar
een geheim
geheim behagen,
behagen, eene
ning waarover
waarover men
men schaamte
schaamtegevoelt
gevoeltmaar
maarwaarin
waarin men
men zich
zich
ning
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blijft in
in een
verkneukelen blijft
een tweestrijd
tweestrijd van
van medelijden
medelijden en
en leed,
leed~
vermaak.
zulk behagen
behagen ininandermans
andermans ongeluk
ongeluk echter,
echter,
vermaak. Daar
Daar zulk
als
iets afschuwelijks
afschuwelijks bekend
bekend staat,
staat, wordt
wordt het
hetzorgvuldig
zorgvuldig
als iets
binnen
van het
het dubbel
dubbel gevoel
gevoel wordt
wordt enkel
enkel
binnen gehouden
gehouden en
en van
het ééne
onder
vorm
van
betreurnis
en
deelneming
geuit.
betreurnis
deelneming geuit.
éérie — onder vorm
Waar
er vriendinnetjes
vriendinnetjes bijeen
bijeenkwamen
kwamen ofofelkaar
elkaarontmoetten
ontmoetten
Waar er
was
het op
opaller
allerwezens
wezensgezien
geziendat
daterereen
eendroevig
droevigongeval
ongeval
was het
te
bespreken viel
viel en
endan
danzocht
zochtmen
men ook
ookom
omter
termeest,
meest,aan
aan
te bespreken
dien
schotsen loop
loop der
der zaken
zaken den
den besten
besten uitval
uitval te
te ver,
ver~
dien schotsen
onderstellen.
stomme gebeurtenis
gebeurtenis die
die de
dekleingeestige
kleingeestige
onderstellen. Die
Die stomme
ruzie
twee oude
oudevrienden
vriendenverwekte
verwekteenenmedeen
medeenoorzaak
oorzaak
ruzie onder twee
werd dat
werd
dat het
het geluk
gelukverbroken
verbrokenwas
wasvan
vandat
datuitverkoren
uitverkorenkoppel
koppel
jongelieden —
- elk
elk wist
wist erer't'tzijne
zijne over
over om
om den
den aard
aard van
van de
de
jongelieden
ouden
te beoordeelen
beoordeelen en
ende
dejongeren
jongerentetebeklagen,
beklagen, en
en't'twas
was
ouden te
maar
onder goed
goed vertrouwden,
vertrouwden, dat
dat er,
er,tusschen
tusschen vier
vier oogen,
oogen,
maar onder
met
een enkel
enkelnevengebaar
nevengebaarofofeen
eeninzichtig
inzichtigwoord
woordmet
metdubbele
dubbele
met een
beteekenis, iets
gelost werd
werd van
van't'tgeen
geen elk
elkbij
bijzich
zichals
alseen
een
beteekenis,
iets gelost
jubel voelde
voelde opdansen.
opdansen.
—
zal mijnheer
mijnheer Albert
zeggen? Hoe
Hoe zaltij
zal'hij het
het
- Wat zal
Albert er
er van
van zeggen?
opnemen?
opnemen? Moet hij
hij nu
nuzijn
zijnfreuleke
freuleke laten
laten zitten
zitten en
en op
op een
een
ander
hij zich
zich heel
heel die
dieruzie
ruzieniet
nietaantrekken
aantrekkenen
en
ander gaan?
gaan ? of
of zal hij
zijn goesting
goesting doen?
zijn
veronderstelling bevatte
bevattealalde
demogelijke
mogelijke gebeurtenissen
gebeurtenissen
Zulke veronderstelling
die
die uit
uit de
de gevolgen
gevolgen van
van die
die oneenigheid konden
konden voortkomen.
voortkomen.
En terwijl
terwijl de
de bedenkingen
bedenkingen op
op een
een rouwtoon voortsponnen,
voortsponnen,
En
als eene
dreef de
de kwaad
kwaad verholen
verholen deugd
deugd in
in 't ongeval
dreef
ongeval boven als
ranzige
ranzige olie aan
aan 't oppervlak
oppervlak van
gesprek. Alles
Alles wat
wat in
in de
de
van het gesprek.
verste verte
verte betrek
betrek had
had met
met de
dezaak
zaakwerd
werdopgehaald
opgehaald en
enaan
aan
verste
beschouwingen onderworpen.
onderworpen. Eene kwalijke nieuwsgierig.nieuwsgierig~
de beschouwingen
heid zette
zette een
een ieder
ieder aan om de
de inzichten
inzichten en
en zienswijze
zienswijze der
der
koppig~
eigenaars te
eenen beweerden
beweerden de
de hevige
hevige koppig,
eigenaars
te kennen;
kennen ; de eenen
heid bij
bij de eene
eene partij
partij of de
de neiging
neiging om
om toe
toe te
te geven
geven bij
bij de
de
heid
andere. Elk
volgens eigen
eigenaard
aard behandelde
behandeldeden
dentoestand
toestand't
zij
andere.
Elk volgens
't zij
voorzichtigheid of
ofmet
metopenhartige
openhartigeongestuimige
ongestuimigeuitspraken.
uitspraken.
met voorzichtigheid
waar er
er niemand
niemand die
dieinindedezaak
zaakkon
konbetrokken
betrokkenworden,
worden,
En waar
aanwezig was,
was, werden
werden de
denamen
namenuitgezocht
uitgezochtvan
vanvermoedelijke
vermoedelijke
aanwezig
mededingsters die
nu onverwachts
onverwachts eene
eene kans
kans hadden
hadden om
om in
in
mededingsters
die nu
plaats van
van juffer
juffer Elvire
Elvire vooruit
vooruit te
te komen
komen en
en op
op de
degunst
gunst
de plaats
Opdat
dathoofdstuk
hoofdstuk
den jongen
jongendokter
dokteraanspraak
aanspraak tetemaken.
maken. Op
van den
watnijdigheid
nijdigheidenenspotlust
spotlusttoegelaten
toegelatenenentelkens
telkens
werd er
er alalwat
werd
naam van
van een
een nieuwe
nieuwe partij
partij genoemd
genoemd werd,
werd, kon
konmen
menden
den
de naam
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persoon
persoon over
over den
den hekel
hekel halen
halen om
omde
devergelijking
vergelijkingmet
metKoor,
Koor~
naert's nichtje
doen doorstaan.
doorstaan. De
De twee
tweedochters
dochters van
vanden
den
naert's
nichtje te
te doen
notaris
om haar
notaris kwamen
kwamen om
haar hoogen stand
stand de
de eerste
eerste voor
vooraan
aande
de
maar ze
ze werden
werdenmedeen
medeenafgekeurd
afgekeurdom
om
hare
aanstellerij
beurt, maar
hare
aanstellerij
hoogdravende houding.
houding.De
Dedochters
dochtersvan
vanden
denkoster
kosterkonden
konden
en hoogdravende
beter door,
door, omdat
omdatzij
zijvriendelijk
vriendelijkwaren
warenvan
vanaard,
aard,maar
maarzij
zij
er beter
werden tevens
tevens te
te licht
lichtbevonden
bevondenopopdedeweegschaal
weegschaalvoor
voor't
't geen
werden
bezit van
van aardsche
aardsche goederen
goederen betrof.
betrof. Met
Metde
deoudste
oudstedochter
dochter
bezit
zelfde geval
geval eh
en geen
geen enkele
enkele
van den
den schoolmeester
schoolmeester was
van
was het 't't zelfde
boerendochter
der
meisjes
boerendochter kon voor
voordedeoogen
oogen
der
meisjesuituithet
hetnaaisters,
naaisters~
cenakel genade
vinden of
of ininaanmerking
aanmerking komen
komen om
om door
door
cenakel
genade vinden
mijnheer Albert
met een
een blik
blikmaar
maarbegunstigd
begunstigdteteworden.
worden.
mijnheer
Albert met
verdiepte zich
zich in
ingissingen,
gissingen,liet
lietdedekansen
kansenaan
aanhet
hettoeval
toeval
Men verdiepte
en elk
elk voor
voor zich,
zich, hielden
hieldende
demeisjes
meisjeshaar
haar vermoeden
vermoeden en ge,
geen
geheime hoop
hoop als
alseen
eenschat
schatverborgen
verborgeninindedeangstige
angstigeverwach,
verwach~
geheime
ting van
van eene
eene mogelijke
mogelijke kans
gelukken. Deze
Deze die
die er
er niet
niet
ting
kans op
op gelukken.
ofdoor
doorharen
haren stand
stand
aan denken
denken moesten
moesten door
door haar
haar persoon
persoon of
aan
indruk tetekunnen
kunnenmaken
maken op
op den
den jongen
jongen dokter,
dokter, hielden
hielden
eenigen indruk
toch in
in de
dediepte
diepteharer
harer meisjesziel
meisjesziel de
de blijde
blijdeverwachting
verwachting om
om
toch
den
held te
te zien
zien opdagen
opdagen en
enden
denstrijd
strijdder
dermededingsters
mededingsters af
af
den held
spieden. Het
Het verheugde
verheugde haar
haar bij
bij 't gedacht een
een belangrijke
belangrijke
te spieden.
en
fijne, beschaafde
beschaafde figuur
zullen zien
zien op
op 't'tdorp,
dorp, iemand
iemand
en fijne,
figuur te
te zullen
die het
het toonbeeld
toonbeeld zijn
zijn zou
zouvan
vaneen
eensteedschen
steedschen heer,
heer, iemand
iemand
die
van alles
alles gezien
gezienheeft
heefteneniets
iets
meêbrengen zou
zouvan
van die
die
die van
meébrengen
vreemde
verten waar
waar men van
van droomen
droomen kon
konmaar
maarweinig
weinigvan
van
vreemde verten
te weten
weten kreeg.
kreeg.Het
Hetberoerde
beroerde
schuchterezeegbaarheid
zeegbaarheidharer
harer
dede
schuchtere
congreganistenziel
verleidelijke beelden
beelden en
enopgesmukte
opgesmukte
congreganistenziel met
met verleidelijke
zonde.
Zij stelden
stelden zich
zich hem
hem voor
voorinineene
eeneopperste
oppersteverfijning
verfijning
zonde. Zij
van
kleerdracht, met
met de
de aangeleerde
aangeleerde sierlijkheid
sierlijkheid der
der gebaren,
gebaren,
van kleerdracht,
het inzichtige
inzichtige gelonk
gelonk der
der oogen
oogenenenbegaafd
begaafdmet
meteene
eenebeleefde
beleefde
spraak.
verlangden naar
naar hem
hem als
alsnaar
naar een
eenzegevierenden
zegevierend en
spraak. Zij veriangden
held
die met
met den
deneersten
eersten blik
blik alles
alles bemachtigen
bemachtigen zou en
en heel
heel
held die
de bevolking
bevolking betooveren.
betooveren.En
Enop
opvoorhand
voorhandschiepen
schiepenzij
zij behagen
behagen
vele slachtoffers
slachtoffers die
die hij
hijmet
metalaldedemacht
macht
gedacht aan
aan de vele
bij 't gedacht
zijner
kennis en
en al
al de
dekracht
kracht der
dernieuwste
nieuwstemedicijnen,
medicijnen, nooit
nooit
zijner kennis
zou
kunnen genezen.
genezen.
zou kunnen
't Geen
lichtzinnige meisjes
meisjes bezig hield
hield en
enwaarover
waarover zij
zij
Geen de lichtzinnige
babbelden
en konkelfoesden,
konkelfoesden,belangde
belangdede
debejaarde
bejaarde dorpelingen
dorpelingen
babbelden en
allerminst.
de mogelijke
mogelijkebreuk
breuk eener
eener
allerminst. Koornaerts
Koornaertsnichtje
nichtje en
en de
ze waren
waren alleen
alleen bezig
bezig
liefdehistorie
henonverschillig,
onverschillig, —
- ze
liefdehistorie liet hen
en
bekommerd en
en verpaft
verpaft om
omdede
onwaarschijnlijkheid van
van
en bekommerd
onwaarschijnlijkheid
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't geval. Op het
het dorp
dorp was
was erervan
vanalle
allemenschelijke
menschelijke heugenis
heugenis
hetawonderez
«wondere»kenden
kenden
nooit iets van
van dien
dien aard
aard gebeurd
gebeurd;; alalhet
nooit
zij enkel
enkel uit
uithet
hetdagbiad,
dagblad,omdat
omdathet
hetaltijd
altijdininden
denvreemde
vreemde
zij
Belangde hen
hen zooveel
zooveel
voorviel en
en ininverafgelegene
verafgelegenestreken.
streken. 't Belangde
te
meer omdat
omdat zij
zijererdede
onmiddelijkegetuigen
getuigenvan
vanwaren,
waren,
te meer
onmiddelijke
omdat zij
zij den
den dokter
dokter enenKoornaert
Koornaert van
van nabij
nabij kenden.
kenden. De
De
omdat
beweegreden en
de daadzaak
daadzaak konden
konden zij
zij niet
nietverklaren
verklaren en
en ze
ze
beweegreden
en de
verwachttenhet
het verloop
verloop als
als de ontknooping
verwachtten
ontknooping van
van een
eenboeiend
boeiend
verhaal.
Aan de
degevolgen
gevolgenvoor
voor't'twelzijn
welzijn van
vande
degemeente
gemeentedachten
dachten
Aan
zij niet zoo
zoo zeer,
zeer, ook
ookniet
nietaan
aan't 'tgevoel
gevoelvan
vangerechtigheid
gerechtigheid—
zij
ze bleven
bleven staan
staan voor
voor die
die eene
eenevraag
vraag:: .wie
_wie van
van de
de twee
tweezal
zaler
er
't gelijk halen
halen!?
of voorbarige
voorbarige verzoening
verzoening vreesde
vreesde
1 ? Eene haastige of
men als
als het
hetverlies
verliesder
derbelangstelling
belangstelling
waaraaneen
eenieder
iederscheen
scheen
waaraan
recht te
hebben. In
In de
deargeloosheid
argeloosheid van
vanhun
hungemoed
gemoeden
endoor
door
recht
te hebben.
't gebrek
aan dieper
dieper inzicht
inzichtlag
lagenenbroeide
broeidealleen
alleendedeheimelijke
heimelijke
gebrek aan
wensch om
om 't'tgeval
geval tete zien
zienverwikkelen
verwikkelen en
en de
de gevolgen
gevolgen zoo
zoo
wensch
opzienwekkend
worden. Nu
Nu er
er toch
toch iets
iets
opzienwekkendmogelijk
mogelijktete doen
doen worden.
gaande
en de
de eeuwigdurende
eeuwigdurende rust
rusten
envrede
vredede
destille
stillelucht
lucht
gaande was
was en
van
de parochie
parochie had
had beroerd,
beroerd, waren
waren zij
zij erop
erop gesteld
gesteld iets
iets tete
van de
zien
gebeuren dat
de moeite
moeite weerd
weerd was.
was. De
Dedokter
dokternoch
noch
zien gebeuren
dat de
Koornaert moesten
malkaar ontzien,
ontzien, beiden
beiden konden
konden het
het tot
tot
Koornaert
moesten malkaar
uiterste drijven
drijven om
om hun
hun recht
recht tetevorderen.
vorderen.
het uiterste
Hoe de
dezaak
zaakineen
ineenzat,
zat,kon
konniemand
niemandachterhalen
achterhalen en
en voor
voor
den
eene of
ofvoor
voorden
denandere,
andere,partij
partij tetekiezen
kiezenware
warevoorbarig
voorbarig
den eene
gerecht zou uitwijzen
uitwijzen wie
wie van
van de
detwee
twee
en
onvoorzichtig. Het gerecht
en onvoorzichtig.
het ongelijk
ongelijk had
had en
en dan
dan zou
zoude
demeening
meening zich
zich van
van zelfs
zelfs wel
wel
het
vormen.
Intusschen zou
zou men
menerermaar
maarover
overpraten,
praten, gissingen
gissingen
vormen. Intusschen
opwerpen met
met 't innige genot
omdat er
er iets
ietsgebeurende
gebeurende isis
genot omdat
opwerpen
waar nooit iets
iets gebeurde.
gebeurde.
waar
vrede, die
diehier
hieralsalsiets
iets
bestendigsgeheerscht
geheerschthad,
had,scheen
scheen
De vrede,
bestendigs
er
vergroeid met
met de rust
rust en
en de
debedaardheid,
bedaardheid, die
die vast
vast als
als de
de
er vergroeid
stand
het uitzicht
uitzicht van
vanhet
hetdorp
dorpzelf,
zelf,eene
eenenoodzaak
noodzaak ge
ge~
stand en
en het
worden is van
van het
hetleven.
leven.Nu
Nu
roeringkwam,
kwam,werden
werden de
de
worden
er er
roering
menschen eerst
gewaar dat de
de beste
bestetoestand
toestandvervelend
vervelend wordt
wordt
menschen
eerst gewaar
als
het te
te lange
langeaanhoudt
aanhoudt;; de
deafwisseling
afwisseling·zou
zoudedegemoécleren
gemoéderen
als het
wat wakker
wakker schudden
schudden en
en de
debelangstelling
belangstellingnaar
naardezelfde
dezelfdezaak
zaak
moest levendiger
levendiger betrek
betrek en
engemeenschap
gemeenschapbrengen
brengen onder
onder de
de
moest
parochianen.
Gelijk
meestal gebeurt,
gebeurt, wisten
wisten de
de dokter
dokterenenKoornaert,
Koornaert,
Gelijk het
het meestal
die er
er rechtstreeks
rechtstreeks in
in betrokken
betrokken waren,
waren, hoegenaamd
hoegenaamd niet
niet dat
dat
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er op
er
op de
degemeente
gemeente iets
ietsaan
aan 't roeren
en de
de spannende
spannende
roeren was
was en
opmerkzaamheid
persoon gericht
gericht bleef.
bleef. Sedert
Sedert dien
dien
opmerkzaamheidop
op hun persoon
onverwachten inval
inval der
dergendarmen
gendarmenmet
metSarel,
Sarel,den
denveldwachter,
veldwachter,
onverwachten
en
die onverklaarbare
onverklaarbare ontdekking
ontdekking van
van den
dengestolen
gestolentabak,
tabak,
en die
was
de dokter
dokterblijven
blijven staan
staan inindedeverbazing
verbazingenenonzekerheid,
onzekerheid,
was de
als
iemand die,
eene dondervlage,
dondervlage, in de
de lucht
lucht kijkt
kijkt om
om te
te
als iemand
die, na eene
weten of de
delaatste
laatste slag
slagalalgevallen
gevallen is,
is, of
ofwel
weldat
dat 't ergste
weten
nog moet
moet achterkomen.
achterkomen. Met
Met 't bezoek van
pastor bleef
bleef
nog
van den pastor
de dokter
dokter zoo
zoowijs
wijsalsalsvoorheen
voorheen
naderhandhad
hadhij
hijniemand
niemand
enennaderhand
ontmoet die
die hem
hemeenige
inlichting of
ofraad
raad gegeven
gegeven had.
had.
ontmoet
eenige inlichting
Gezien de
de onverklaarbare
onverklaarbare houding waarin
waarin Koornaert
Koornaert zich
zich op,
op~
sloot,
meende de
de dokter
dokter al
al dien
dien kant
kant de
de zaak
zaak te
te mogen
mogen be,
be~
sloot, meende
sluiten
en nu
nu zou
zou hij
hij 't verloop maar
maar met
met kalmte
kalmte afwachten.
afwachten.
sluiten en
Als bedaagde
bedaagde man
man wist
wisthij
hij:
datdede
verzoeningzooveel
zoo veel tete
Als
: dat
verzo'ening
gemakkelijker zou gebeuren
gebeurenlater,
later,als
alserernu
numaar
maar geen
geen tooneelen
tooneelen
gemakkelijker
plaats grepen
grepen die
die eene
eene toenadering
toenadering voor
vooraltijd
altijdonmogelijk
onmogelijk
plaats
zouden
maken. De
De dokter,
dokter, die
diezelf
zelf
minzaamen
entoegevend
toegevend
zouden maken.
minzaam
van
aard was, stelde
stelde een
eenvolle
vollebetrouwen
betrouweninindederechtschapen,
rechtschapen~
van aard
heid der dorpelingen,
dorpelingen, die
diehij
hij allen
allen als
als zijne
zijne vrienden
vrienden beschouwde.
beschouwde.
Hij twijfelde
twijfelde er
er geen
geenstonde
stondeaan
aandat
datereriemand
iemandden
dendokter
dokter
Hij
den steek
steek zou
zoulaten,
laten,ofof
hemooit
ooit
durvenverdenken
verdenkenvan
van
in den
hem
durven
ofoneerlijke
oneerlijke daad.
daad. Zijn
Zijn verleden
verleden en
wat hij
hij de
de
eene laffe
laffe of
eene
en al wat
menschen gedaan
gedaan had
had was
wastoch
tochwel
welzooveel
zooveel
erkentelijkheid
menschen
erkentelijkheid
waard,
hij.
waard, meende hij.
gesteld, had
had
-— Al word
word ikikdoor
doorKoornaert
Koornaert in
in 't ongelijk
ongelijk gesteld,
hij
tegen
zijn
vrouw
gezegd,
al
moest
het
zoover
komen
hij tegen zijn vrouw gezegd, — al moest het zoover komen
dat
ik veroordeeld
veroordeeld word,
word, dan
dan nog
noggelooft
geloofterergeen
geenmensch
mensch
dat ik
dat
ik iets
iets kwalijks
kwalijks bedreven
bedreven heb
heb!1 daar
daar kan
kan ik
ik staat
staat op
op
dat ik
al waren
waren de
de menschen
menschen dan
dan nog
nog zoo stom
stom en
en al
al
maken!
maken1 En
En al
moesten zij
zij mij
mij verdenken,
verdenken, dan
dan nog
nog veeg
veegikikererdedebotten
bottenaan1
aan 1
moesten
stel mij
mij daarboven
daarboven en
stoor er
er mijn
mijn rust
rust niet
niet in —
- ik
ik stel
stel
Ik stel
en stoor
er
mij vlak
vlaktegenover
tegenover en
en dwing
dwinghen
henhet
hetonrecht
onrecht in
intetezien1
zien 1
er mij
Dat
zegde hij
hijzoo
zoomaar
maarom
omzich
zichzelf
zelfteteovertuigen,
overtuigen,maar
maar
Dat zegde
zijn eigen kalme
kalme gerustheid
gerustheid was
was reeds
reeds verloren.
verloren. Hij
Hij had
hadniets
niets
zijn
te vreezen
vreezen ;; de
de volle
vollezekerheid
zekerheid was
was er
er dat
dat heel
heel de
dezaak
zaakzijn
zijn
te
koude schoenen
schoenen aleens
aleens niet
niet raken
raken kon,
kon,maar
maardedeverlorene
verlorene
koude
De dokter
dokter
gemoedsrust herkrijgt
herkrijgt men
door redeneering
redeneering !I De
gemoedsrust
men niet door
was
door jarenlange
jarenlange gewoonte
gewoonte zoo
zoo vastgegroeid
vastgegroeid in
in zijn
zijn stille
stille
was door
leven;; zijn
was zoo
zoo weinig
weinigdoor
doordorpszaken
dorpszaken beroerd
beroerd
leven
zijn gemoed
gemoed was
geworden;; .—
- door
door den
dentijd
tijdwas
washet
hetvertrouwen
vertrouwenbij
bij de
demenschen
menschen
geworden
zoo stellig
stellig dat
dat hij
hij alle
alle dagen,
dagen, na
na zijn
zijnontbijt
ontbijt 's morgens
zoo
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en
na het
hetnoenmaal
noenmaal 's'smiddags,
middags, zijn
zijn rondeke
rondeke deed
deed bij
bij de
de
en na
menschen, zijn
zijn zieken
zieken bczocht,
bezocht, als
als een
een welgezind
welgezind vadertje
vadertje en
en
menschen,
er wat
wat praatte
praatte met
metdie
dieingoede
ingoedemenschen
menschen die
diehem
hemaltijd
altijd op
op
er
zijn
woord geloofden
geloofden en
en deden
dedenwat
wathijhijgebood
geboodenendaarbij
daarbij
zijn woord
nog verwachtten
verwachtten van
van hem
hem dat
dathijhijwat
watschertste
schertste en
enplaagde
plaagde
nog
en
vertrok met
met de
de overtuiging
overtuiging dat
dat alles
alles ininorde
ordewas.
was.Zij
Zij
en vertrok
zouden
gemeend hebben
hebben dat
dat er
er den
dendokter
dokteriets
ietshaperde,
haperde, als
als
zouden gemeend
hij de
de medicijnen
medicijnen toedienen
toedienen moest
moest zonder
zonder een
een kwinkslag
kwinkslag of
of
hij
een spotreden.
spotreden. In
hunne oogen
oogen was.
was hij
hij de
de man
man uit
uitéén
éénstuk,
stuk,
een
In hunne
hunmeerdere,
meerdere, die
die
de
goedheid zelf,
zelf,maar
maardedestevige
stevigekerel,
kerel,hun
de goedheid
alles raad
raad weet
weet en
enaltijd
altijd met
metzijne
zijne hulp
hulp gereed
gereed is,
is,zonder
zonder
in alles
zich
heftig aan
aan te
te stellen
stellen of
ofdeftig
deftig ofofvoornaam
voornaam te
te doen
doen om
om
zich heftig
te maken.
maken. Zulke
Zulkemiddeltjes
middeltjesmocht
mochthij
hijverwaarloozen,
verwaarloozen,—
iudruk te
hij toonde
toonde zich
zich in
in den
deneenvoud
eenvoud van
vanzijn
zijngemoed,
gemoed.ininzijn
zijn
hij
aanmatiging. Hij
wilde dat
dat de
de
lustigheid, zonder
lustigheid,
zonder praal
praal of aanmatiging.
Hij wilde
menschen
hem den dokter
dokter zouden
zouden vergeten
vergeten om
om alleen
alleen aan
aan
menschen in
in hem
den
mens eh te
te denken.
denken. Eerbied
Eerbied en
enachting
achtinggroeien
groeien er
er dan
dan
den mensch
wel van
van zelfs
zelfs boven
bovenuit,
uit,was
waszijn
zijnmeening.
meening.Alzoo
Alzoohad
hadzijn
zijn
wel
wezen een
een prente
prentegeslegen
geslegen-bij
·bij de
demenschen
menschendie
dieonvergankelijk
onvergankelijk
seheen.
Zij eerden
eerden hun
hun dokter
dokteruit
uitbloote
blooteingeving,
ingeving,zonder
zonder
seheen. Zij
redeneeren
of
bedenken
dat
het
hun
plicht
van
dankbaarheid
redeneeren of bedenken dat het hun plicht van dankbaarheid
was
om een
een heel
heelleven
levenvan
vantoewijding
toewijdingenen
zelfofferen. Zij
Zij
was om
zelfofferen.
wisten
het, maar
maar schaften
schaften er
er niet
niet op, dat
dat de
de dokter
dokter hun
hun ten
ten
wisten het,
dienste stond
niet om
om loon
loonofofprofijt;
profijt;want
wantalwie
alwieniet
nietbetalen
betalen
dienste
stond niet
kon, werd
werd evengoed
evengoed gemeesterd
gemeesterd en
zijn beste
beste en
en gewone
gewone
kon,
en zijn
medicijn
vooral in
in onderstand
onderstand bij
bij de
debehoeftigen.
behoeftigen.
medicijn bestond
bestond vooral
Wat kon
kon eene
eeneonnoozele
onnoozeleaantijging
aantijging hem
hem dus
dusschelen
schelen?
Hij
? Hij
zijzouden
zoudenwel
welden
denrechten
rechtenkant
kanthouden
houden
kende zijn
zijn volk
volk—- zij
kende
en er
er zou
zoueen
eenalgemeene
algemeeneschaterlach
schaterlachopgaan
opgaanals
alsererhem
hemiemand
iemand
van eenige
eenige kwade
kwade bedoeling
bedoelingmoest
moestverdenken1
verdenken!
van
Maar
wat was
was ererdan
dandatdat
hem
verontrustteenenverlegen
verlegen
Maar wat
hem
verontrustte
mi ek ? Op
Op straat
straat en
en bij
bij de
demenschen
menschen toonde
toonde hij
hij zich
zich los
los en
en
miek?
ongedwongen;
het zijne
zijne verbeelding,
verbeelding, suggestie
suggestie of
ofwat?
wat?
ongedwongen; was
was het
Bezagen
menschen hem
hem niet alsof
alsof er
er iets
ietsaan
aanzijn
zijnpersoon
persoon
Bezagen de
de menschen
veranderd was
was?
?
-— Scheelt
er iets
ietsaan
aanmijne
mijnekleeren?
kleeren ?had
hadhij
hijaan
aanJustine
Justine
Scheelt er
gevraagd; want
zijn gewone
gewone verstrooidheid
verstrooidheid gebeurde
gebeurde het
het
gevraagd;
want met zijn
dat hij
hij onwelvoegelijk
onwelvoegelijk op
opstraat
straat kwam.
kwam.
wel meer
meer dat
menschen zelf
zelf die
die mijde
mijde waren
waren en
en on,
on~
waren de menschen
Neen, 't waren
gemakkelijk
waar hij
hij te
te naargange
naargange kwam.
kwam. Hun
Hungesprek
gesprek
gemakkelijk deden
deden waar
of verbazing
verbazing in
in hun
hun blik
blik —
- er
er
stokte,
lag eene
eene angst
angst of
stokte, er
er lag
~
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haperde
..
haperde iets,
iets, het
hetvertrouwen
vertrouwenenendedelosheid
losheidwas
wasererniet
nietmeer
meer. ...
dat verontrustte
verontrustte den
dendokter
dokter;
hijvoelde
voeldedat
datereriets
ietswankelde
wankelde
en dat
; hij
waarop hij
hij te
te veel
veelstaat
staathad
hadgemaakt.
gemaakt.
waarop
was nog
noggeen
geenvrees
vrees—- geen
geenreden
redenbestond
bestonderer—- maar
maar
Het was
zijn schoone
schoone gemoedsrust,
gemoedsrust, zijn
zijn blijheid
blijheid was
was geschonden.
geschonden. Hij,
Hij,
zijn
goedzakkige, tevredene,
tevredene, breedopvattende
breedopvattende man,
man, was
was nu
nu
de goedzakkige,
eerst in
zijn leven
leven gekrenkt
gekrenkt en
hij wilde het
het niet
niet be.
be~
in zijn
en hij
voor 't eerst
kennen, hij
over heen
heen stappen.
stappen. Maar
Maar hoe
hoe kon
kon zulk
zulk
kennen,
hij wilde
wilde er over
dokter van
van de
de gemeente
gemeente die
die
een nietigheid
nietigheid hem
1 De dokter
een
hem raken?
raken?1
van tabakdiefte
tabakdiefte beticht
beticht wordt,
wordt, 't was
was te gek!
gek 1het
het hield
hield geen
geen
van
steek. Was men
men op
opzoek
zoeknaar
naarden
dendader,
dader,zou
zoumen
menereriets
iets
steek.
washet
heteen
eenopgezet
opgezetspel
spelwaar
waar
anders onder
onder vermoeden
vermoeden of was
anders
kuiperij bachten
Hij wist
wisthet
hetniet
nieten
en
jaloerschheid of
jaloerschheid
of kuiperij
bachten school? Hij
toch had
had hij
hijhet
hetgeern
geerngeweten,
geweten, zijn
zijn rust
rust hing
hing er
er van
van af
afen
en
toch
geluk in
huis. De dreiging
dreiging zou
er boven
boven blijven
blijven zoolang
zoolang
in huis.
zou er
't geluk
zaak niet
niet was
was opgelost
opgelost en
en hij
hij verwenschte
verwenschte 't, zich
zich zelf
zelfen
en
de zaak
zijn eergevoel
eergevoel niet
niet tetekunnen
kunnenoverwinnen
overwinnenom
omtot
totbij
bijKoornaert
Koornaert
zijn
gaan en
en hem
hem te
te vragen
vragen wat
wat er
er van
van de
dezaak
zaak.was.
was. Dat
Datware
ware
te gaan
schuld bekennen,
bekennen, zich flauw
flauw toonen
toonen of
ofverlegen,
verlegen, —
- neen,
neen, hij
hij
schuld
moest het laten
laten loopen.
loopen. God,
God,het
hetzou
zou
een
achtdagen
dagenmeégaan
meêgaan
moest
een
acht
en dan
dan zou
zou alles
alles weer
weer in
inzijn
zijnplooi
plooikomen
komen—
- er
er maar
maar niet
niet te
te
en
gewichtaan
aanhechten
hechten11
veel gewicht
Terwijl hij
hij hier
hier te
te tobben
tobben zat,
zat, was
was 't gevaar misschien allang
Terwijl
geweken. Met
Met een
een woord
woord van
vanKoornaert
Koornaert en
enalalhet
hetgerucht
gerucht
geweken.
was gedempti
gedempt!
Van eersten
eersten af
af was
was 's dokters besluit geweest om onbevangen
onbevangen
zijn
wegen te gaan,
gaan, zich
zich aan
aan niets
niets tetestoren..
storen ..
zijn wegen
Gelijk
kwam hij
hij voorbij
voorbijKoornaerts
Koornaerts huis,
huis, op
opweg
weg
Gelijk gewoonte kwam
ofkeerde
keerdelangs
langsachter,
achter,door
doorhet
hetwegeling
wegelingtusschen
tusschen
dorp of
naar 't dorp
de twee
twee hovinge'n
hoving~n terug.
terug. Onwillekeurig
On,willekeurig voelde
voelde de
de dokter
dokterzijn
zijn
of het
het hof
hofnaderde,
naderde, maar
maar hij
hij
herte
huis of
herte jagen
jagen telkens
telkens hij
hij het
het huis
bedwong
zich om
om een
een gewoon
gewoon uitzicht
uitzicht te
te b'ehouden.
hehouden. Tot nu
llU
bedwong zich
nog had
had hij
hij niemand
niemand ontmoet
ontmoet en
enhij
hijkon
konhet
hetmet
metzichzelf
zichzelfniet
niet
of
hij
die
ontmoeting
vreesde
of
begeerde.
uitmaken
uitmaken hij die ontmoeting vreesde of begeerde.
Den zaterdag.avond
zaterdag~avond was
was het
het staminee
staminee in de
de Kroon,
Kroon, —
- de
de
gewone
klanten waren
warenerervergaderd,
vergaderd,uitgenomen
uitgenomenKoornaert,
Koornaert,
gewone klanten
die
er voor
voorden
deneersten
eerstenkeer,
keer,sedert
sedertjaren,
jaren,afwezig
afwezigwas.
was.Er
Er
die er
werd
met meer
meer aandacht
aandacht dan
dangewoonlijk
gewoonlijk kaart
kaart gespeeld
gespeeld en
en
werd met
der tabakdiefte
tabakdiefte gerept.
gerept.
geen
enkel woord
woord werd
werd over
over 't geval
geval der
geen enkel
Den
zondag daarop
daarop had
de dokter
dokter in
de hoogmis,
hoogmis, zooals
zooals
Den zondag
liad de
in de
altijd,
Koornaert en
andere kerkmeesters
kerkmeesters in de
de zitsels
zitseIs
altijd, met
met Koornaert
en de andere
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plaats genomen; zij
zij hadden
haddendedeomhaling
omhalinggedaan
gedaanenenvoor
voorelkaar
elkaar
plaats
een
cent inindedeschaal
schaalgelegd,
gelegd,maar
maar ze
zehadden
hadden elkaar
elkaar niet
niet in
in
een cent
de
oogen gekeken.
gekeken. Na
Nadedemis
misgingen
gingenzij
zijhun
hungewone
gewone her,
her~
de oogen
bergen af
af —
- Koornaert
Koornaert en
en de
dedokter
dokter evenmin
evenmin geen
geen van
van de
de
bergen
twee wilde
wilde zijn
zijnwegen
wegenloochenen
loochenen of
ofaan
aan hun
hungewoonte
gewoonte ver,
ver~
twee
zaken omdat ze
ze alzoo
alzoo hun
hungoed
goedrecht
rechtmeenden
meendenteteverdedigen,
verdedigen,
zaken
keken malkaar
malkaar over
over het
het hoofd
hoofd en
en bleven
blevenver
ver gescheiden
gescheiden
maar
maar ze keken
elk bij
bij zijn
zijn volk,
volk, aan
aan 't gesprek.
jaren gingen zij
zij elken
eIken
gesprek. Al jaren
elk
zondag, klokke
klokke twaalf,
twaalf, samen
samen de
deplaats
plaatsaf,af,naar
naarhuis
huis;
nuvoor
voor
zondag,
; nu
den eersten
eersten keer
keer vertrok
vertrok de
de dokter
dokter zonder
zonderKoomaert,
Koornaert,die
diemet
met
inzicht
minuten langer
langer bleef
bleefplakken
plakkenom
om't gezelschap
't gezelschap
inzicht vijf minuten
van den dokter
dokter te
te ontgaan.
ontgaan.
van
Een volgenden
volgenden dag,
dag, dat
dat dededokter
dokterininzijn
zijnrijtuig
rijtuiguitzette,
uitzette,
Een
ontmoette hij
Koornaert's nichtje.
nichtje. Het meisje
meisje groefte
groette hem
hem onge,
onge~
ontmoette
hij Koomaert's
alsofererniets
nietsbestond
bestondenendat
datverheugde
verheugdehem
hemuitermate.
uitermate.
dwongen alsof
Maar
eenige dagen
dagen later
later dat
dat de
de dokter
dokter tete voet,
voet,dezen
dezenkeer,
keer,
Maar eenige
langs een
een smallen
smallen binnenwegel
binnenwegel naar
naar huis
huiskeerde,
keerde,verkende
verkendehij
hij
langs
op een
een honderd
honderd meters
meters afstand,
afstand, juffrouw
juffrouw Agatha
hem in
in
Agatha die
die hem
't gemoet kwam.
kwam. De
De dokter
dokterhad
hadden
dentijd
tijdzich
zichgereed
gereedtetehouden
houden
envriendelijk
vriendelijk tete toonen.
toon en.
en zijn
was om
om zich
en
zijn voornemen
voornemen was
zich los
los en
Want, voor
voor hoever
hoever Koomaert's
Koornaert's zuster
zuster in
in 't geval betrokken
betrokken
Want,
was, mocht
mocht hij
hij toch
toch wel
welonderstellen
onderstellen niet
niet teteweten.
weten. Algauw
Algauw
was,
echter
ongemak bij
bij Agatha.
Agatha.
echter merkte
merkte hij
hij het ongemak
Wat zal
zal het
worden? dacht
dacht de
dedokter.
dokter. Maar
Maar op
op den
den
- Wat
het worden?
stond
werd zijn
zijn gemoed zoo
zoo mild
mild gesternd
gestemd en
en alle
alle vooropge,
vooropge~
stond werd
zette
kwaadaardigheid scheen
onder de opene
opene lucht
lucht en
en
zette kwaadaardigheid
scheen hier
hier onder
in die
die wijde
wijde koornvelden,
koornvelden, zoo
zooklein
kleinenenbelachelijk.
belachelijk.De
Devogels
vogels
schuifelden en het
het leven
levenwas
washeerlijk
heerlijken
enweeldig
weeldig in
inden
denzomer,
zomer~
schuifelden
dag. De
De vrede
vrede hing
hingals
alseene
eeneoneindigheid
oneindigheidover
overde
dewereld!
wereld! Hij
Hij
dag.
groette op
opvoorhand
voorhandmet
meteen
eengul
gulgebaar
gebaaren
enwenschte
wenschte
glimlachte, groette
goên
dag; ; en
zooveel te
te doen
doenals
alsgewoonlijk,
gewoonlijk,voegde
voegdehij
hij
goén clag
en om zooveel
er in één
één adem
adem iets
iets bij
bij over
over 't weer
de .warmte.
·warmte. Maar
Maar op
op
er
weer en de
den
stond ging
ging er
er hem
hem iets
iets door
door de
de ziel
ziel als
als een
een hevige
hevige be,
be~
den stond
van de
de oude
oudejuffer
jufferwas
wasbleek
bleekenendaarop
daarop
lediging. 't Gelaat
Gelaat van
rood geworden,
geworden, haar
den mond
mond toe,
toe, zoo
zoo
rood
haar lippen
lippen nepen
nepen nijdig
nijdig den
dat
de wedergroet
wedergroet er
er als
alseen
eenongewillige
ongewilligebeleefdheid,
beleefdheid,met
met
dat de
ingehoudene minachting
minachting was
was doorgemompeld.
doorgemompeld.
De dokter
dokter schoot
schoot er
er heel
heel zijn
zijn opgewektheid
opgewektheid bij
bij in.
in. —
- Ja,
Ja,
't was
geen hij
hij gevreesd
gevreesdhad
had:
redeloozevijandschap,
vijandschap,
was wel 't't geen
: dederedelooze
die alle
alle vroegere
vroegere vriendelijkheid
vriendelijkheid in één
één trek
trek te
te niet
niet deed
deed—
die
kwaad~
het
toegeven aan
aan een
een onbedachten
onbedachten drang
drang tot
tot haat
haat en
en kwaad,
het toegeven
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heid, —
- de
trots die
die niet
niet of
ofniemand
niemand aanhooren
aanhooren wil,
wil, maar
maar
de trots
toege~
zich
schrap zet
bij de
de tegenpartij
tegenpartij geen
geen zweem
zweem van
van toege,
zich schrap
zet om bij
venheid
te laten.
laten.
venheid door te
De dokter
dokter glimlachte
glimlachte mismo.edig.
mismoedig.
-— En
En wat zal
zal het
het nu
numorgen
morgenzijn?
zijn?dacht
dachthij,
hij,alsalswe
weelkaar
elkaar
ontmoeten
bij den
den pastorie?
pastorie?
ontmoeten bij
Op 't gewone uur
uur trok
trokhij
hijerernaar
naartoetoe;
maarKoornaert
Koornaert was
was
; maar
er
niet. Hier
Hier zou
zou de
derentier
rentierzijn
zijnwegen
wegenloochenen
loochenen?
er niet.
?
zaten ererhuns
hunsgedrieën,
gedrieën,met
metMessiaen
Messiaenen
engeen
geenenkele
enkele
Ze zaten
die
de zaak
zaak durfde
durfde aanroeren
aanroeren -—ze
bleven wachten
wachten in
de
die de
ze bleven
in de
De dokter
dokter zat
zatererdien
dien
vrees dat Koornaert
vrees
Koornaert zou binnenkomen.
binnenkomen. De
keer
wat angstig,
angstig, hij
hijvreesde
vreesdeenenverlangde
verlangdeeene
eeneontmoeting
ontmoeting;
keer wat
;
het lag hem
hem op
op 't hart
zaak te
bespreken en
en 't verveelde
hart de
de zaak
te bespreken
het
hem schromelijk
schromelijk hier,
hier, met
met een
eenhuichelend
huichelend wezen,
wezen, de
dekalmte
kalmte
hem
enmet
metgemaakt
gemaaktbelang
belangover
overbeuzelarijen
beuzelarijentetespreken,
spreken,
te gebaren
gebaren en
terwijl
aller gedachten
gedachten bij
bij dat
datééne
ééneding
dingbezig
bezigwaren
warenwaarover
waarover
terwijl aller
niemand het
durfde uithalen.
uithalen. Van
Vaneen
eenanderen
anderen
niernand
het eerste
eerste woord
woord durfde
kant vreesde
vreesde hij
hij zijn
zijneigen
eigenongestuimigheid,
ongestuimigheid,die
diehem
hemmisschien
misschien
kant
vervoeren
hevigheid en hem
hem dingen
dingen zou
zou doen
doen begaan
begaan
vervoeren zou
zou in
in hevigheid
waarover hij
later spijt
spijt moest
moest hebben.
hebben.
waarover
hij later
Zij
bleven dien
dien avond
avond doorkaarten
doorkaarten met
met een
een «blinde»,
«blinde», daar
daar
Zij bleven
vierde man
man ontbrak
ontbrak en zij
zij speelden
speelden om
om 't even slecht want
de vierde
de
zin en
en de
deaandacht
aandacht der
der spelers
spelers was
was elders
elders bezig.
bezig.
de zin
Eindelijk,
niemand Koornaert
Koornaert meer
meerverwachtte,
verwachtte, kon
kon
Eindelijk, toen niemand
zijn ongeduld
ongeduldniet
nietmeer
meerhouden,
houden,enenmet
metzijne
zijneboertige
boertige
Messiaen zijn
rondborstigheid,
flapte hij
hij 't er
uit.
rondborstigheid, flapte
er uit.
-— Ewel, dokter,
zeg
me
nu
eens,wat
watisiserergebeurd
gebeurd met
met
dokter, zeg me nu eens,
toe bak van
van Koornaert
Koornaert?
dien toebak
?
moet ge
ge aan
aanmij
mijniet
nietvragen,
vragen,was
washet
hetkorte
korte ant,
ant~
-— Dat
Dat moet
woord
en aan
aan den
denoogopslag
oogopslagvan
van den
den dokter
dokter kon
kon de
de boer
boer
woord en
genoeg
zien dat
dat hij
hij tetever
vergesproken
gesprokenhad.
had.Gelukkig
Gelukkigkwam
kwamde
de
genoeg zien
er tusschen.
tusschen. Hij
Hijverklaarde
verklaardedat
dathet
heteen
eenmisverstand
misverstand was,
was,
pastor er
pastor
eene
haastigheid; ; dat
wel terecht
terecht zou
zou komen
komen en
en in
in der
der
eene haastigheid
dat alles
alles wel
miItne moest afgehandeld
afgehandeld worden.
worden.
minne
en wat
wat isis
- Menschen spreken
spreken menschen!
menschen Iwas
was zijn
zijn woord,
woord, en
er
winnen met
met oneenigheid
oneenigheidonder
ondervrienden?1
vrienden?!
er te winnen
De dokter
dokterechter
echterbleef
bleefgesloten
geslotenvoor
voorzich
zichuitstaren
uitstarenen
enmelken
melken
aan
zijn puntbaard
puntbaard in
in de
demeening
meeningdat
datdie
dietoespraak
toespraakbeter
beteraan
aan
aan zijn
tegenpartij paste.
paste.
de tegenpartij
De andere
andere twee
twee waren
waren om
om 't even ongemakkelijk,
ongemakkelijk, den
den dokter
dokter
die
altijd
zoo
lustig
en
aanminnig
was,
nu
zoo
ernstig
en
die altijd zoo lustig en aanminnig was, nu zoo ernstig en
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verslagen te
zien. De
Dewoorden
woordenvan
vanden
denpastor
pastorhadden
hadden hun
hun
verslagen
te zien.
uitwerksel
gemist en
en dien
zij niet
nietgemoedelijk
gemoedelijk
uitwerksel gemist
dien avond
avond konden
konden zij
en openhertig
openhertig meer
meer met
met elkander
elkander spreken.
spreken.
en
naar huis
huis gaan
In 't naar
gaan miek
mi ek de
dedokter
doktermistroostig
mistroostig bij
bijzich
zich zelf
zelf
bemerking:: dat
dat zij
zijhonderden
honderdenkeeren
keerensamen
samenallerhande
allerhande
die bemerking
moeilijke gevallen
gevallen met
met vuur
vuur en
en overtuiging
overtuigingbesproken
besprokenhadden,
hadden,—
dat zij
zij huns
hunsgevieren
gevierende
degrootste
grootstegebeurtenissen
gebeurtenissen der
derwereld,
wereld~
dat
hadden beoordeeld
beoordeeldenendedeingewikkeldste
ingewikkeldstevraagstukken
vraagstukken
politiek hadden
met
alle gemak
gemak konden
kondenoplossen
oplossenenenschikken
schikkennaar
naar hun
hun zin
zin
met alle
en gezond
gezond oordeel
oordeel—
- waar
waarzij,
zij,nu
nu't
huneigen
eigenkleine
kleinebelangen
belangen
en
't hun
trof,
niet bij
bij machte
machte waren
waren er
er een
een woord
woord voor
voor te
te vinden
vinden en
en
trof, niet
de zaak
zaak bloot
bloot teteleggen1
leggen! Wederzijds
Wederzijds misten
misten zij
zij de
deonbevan,
onbevan~
genheid en
en elke
elke poging
poging bleef
bleefer
er stroppen
stroppen voor
voor de
devrees
vrees van
van
genheid
hoogmoed
of eigenliefde
eigenliefde tetekrenken.
krenken. 't Is
maar in
zulke ge,
ge~
hoogmoed of
Is rnaar
in zulke
vallen,
dacht de
de dokter,
dokter,dat
datmen
.menondervindt
ondervindthoe
hoever
vermenschen
menschen
vallen, dacht
elkaar staan
staan die
die door
doortrouwen
trouwenomgang
omgangschijnen
schijnenbij
bijelkaar
elkaar
van elkaar
te hooren.
hooren.
Eenige dagen
later dat
de de
de dokter
doktervroegmorgens
vroegmorgens op
op weg
weg
dagen later
dat de
was naar
naar een
hij in de
de verte
verte zijn
zijn gebuur
gebuur den
den ren,
ren~
was
een zieke,
zieke, zag
zag hij
ten
ier
afkomen
dat
hij
zeker
van
de
eerste
mis
huiswaards
tenier afkomen dat hij zeker van de eerste mis huiswaards
keerde.
ofnooit!
nooit!besloot
beslootdededokter
doktereneneen
eenlichte
lichterilling
rillingliep
liep
- Nu of
—
over zijn
zijn ruggegraat
ruggegraat en
en eene
eene gejaagdheid
gejaagdheid zette
zette zijn
zijn zenuwen
zenuwen
over
aan
haastiger te
te trappelen.
trappelen. Op
Op den
den stond
stondwist
wisthij
hijniet
nietwat
wat
aan om haastiger
gedaan met
de handen.
handen. De
Deeerste
eersteplotse
plotseopdrang
opdrangvan
van zijn
zijn
gedaan
met de
gemoed
was om
om zich
zich vijandig
vijandig en
en gestoord
gestoord tetetoonen,
toonen,niet
niettoe
toe
gemoed was
te
geven,
en
de
toenadering
af
te
wachten
van
den
overkant.
te geven, en de toenadering af te wachten van den overkant.
Hij besefte
besefte heel
heel de
degewichtigheid
gewichtigheid van
van den
den stond
stond en
en in
in een
een
Hij
verleidelijke gedachte
voorstel om
om met
met een
eenenkel
enkel
verleidelijke
gedachte kwam
kwam het voorstel
minzaam
moeilijkheid uit de
de baan
baan teteruimen.
ruimen.
minzaam woord,
woord, heel
heel de moeilijkheid
Koornaert scheen
onberoerd, strak
beeld. Schichtig
Schichtig
scheen onberoerd,
strak als
als een beeld.
onderzochten de
oogen malkanders
malkanders wezen,
wezen, op
opeen
eenafstand.
afstand. Ze
Ze
onderzochten
de oogen
naderden
was 't dat
ze van
van wederkanten
wederkanten het
het eerste
eerste woord
woord
naderden en
en was
dat ze
van
elkaar verwachtend
gingen voorbij
voorbij alsof
alsof ze
ze de
de
van elkaar
verwachtend waren?
waren? ze
ze gingen
ijdele
lucht en
en niet
niet anders
anders dan
dan de
deijdele
ijdelelucht
luchthadden
haddentegen
tegen
ijdele lucht
gekomen.
den dokter
dokterwas
wasdat
datzooveel
zooveelalsalseene
eeneoorlogsverklaring.
oorlogsverklaring.
Voor den
N u wist
wist hij
hij met
met koppigheid
koppigheid en
en moedwil
moedwil te
te doen
doen tete hebben;
hebben;
Nu
nu zou
zou hij
hijstand
standhouden
houdentottotdede
anderetoegaf
toegafenenopenlijk
openlijk
nu
andere
schuld
zou bekennen!
bekennen!
schuld zou
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vertelde hij niets
niets van
van die
dieontmoeting.
ontmoeting. Justine
Justine moest
moest
Thuis vertelde
noodeloosverontrust
verontrustworden
wordenen
en 't was best dat
dat de vrouwen
vrouwen
niet noodeloos
mogelijk buiten
buiten het
het geschil
geschil bleven.
bleven.
zooveel mogelijk
Was juist
juistnadat
nadatdededokter
dokterzijne
zijnevrouw
vrouwhad
hadgerust
gerustgesteld
gesteld
't Was
en hij
hij haar
haar lachend
lachend verklaard
verklaard had
hoe
de
heele
ruzie
opeen
een
had hoe de heele ruzie op
zou uitloopen,
uitloop en,—- dat
datzezeererlater
latersamen
samenzouden
zoudenom
omlachen,
lachen,
sisser zou
zij er
er niet
nietbeschaamd
beschaamd om
omworden,
worden, en
en hij
hij zelf
zelfbleef
bleef
wilden zij
wilden
demeening
meeningdat
datKoomaert
Koornaertleed
leedonder
ondereene
eenevoorbijgaande
voorbijgaande
in de
mistevredenheid die
rust weer
weer in zijn
zijn oude
oude plooi
plooi
mistevredenheid
die alleen
alleen door
door rust
zou geraken,
geraken, —
- nu
nu juist
juist gebeurde
gebeurde hetgene
hetgenede
dedokter
dokternooit
nooit
zou
durven vermoeden
vermoeden ofofveronderstellen.
veronderstellen.
had durven
't Was in
indedestilte
stilte
van
gewon en
namiddag,wanneer
wanneer
van
eeneen
gewonen
namiddag,
niemand er
op bedacht
bedacht was
wasdat
daterereenige
eenigestoornis
stoornis kon
kon ge,
ge~
niemand
er op
beuren, dat
dokter uit
zijn hof in
in huis
huis riep
riep om
omeen
een
beuren,
dat men
men den
den dokter
uit zijn
heer te woord
woord te
te staan,
staan, die
diebleek
bleektetezijn
zijndededeurwaarder
deurwaarder uit
uit
heer
naburige, groote
groote gemeente.
gemeente. De
Dedokter
dokter hield
hield zich
zichemstig,
ernstig,
de naburige,
of hij
hij schoot
schoot
maar zoogauw
zoogauw was
was de
de deurwaarder
deurwaarder 't'thuis
maar
huis uit,
uit, of
een onbedaarlijken
onbedaarlijken lach.
Hij hield
hield het
het papier
papier in
in de
dehand
hand
in een
lach. Hij
tot in
in
en
las luidop
luidopzoodat
zoodat de
dedoove
doovemeid
meid het
hethooren
hooren kon
kon tot
en las
keuken::
haar keuken
-— Pro
Pro Justitia!
Justitia! Dagvaarding
Dagvaarding van
vanBeschuldigde
Beschuldigde!
! 't jaar
negentien honderd en
en dertien
dertien ....
op het
het verzoek
verzoek van
van het
het open,
open~
negentien
. . op
baar ministerie
de rechtbank
rechtbank van
van enkele
enkelePolitie
PolitieI J. •••
baar
ministerie bij
bij de
..
omachterover
achterovertetevallen
vallen?
konhet
hetnog
noggekker
gekker?
?I Jkon
? I!
Was 't niet om
Een
vonnis dus,
dus, —
- eene
eeneveroordeeling
veroordeeling voor
voor diefte,
diefte, gevang,
gevang,
Een vonnis
dubbelzinnig begonnen
boete1J 't Geen
Koornaert zoo
zoo dubbelzinnig
begonnen was,
Geen Koomaert
boete
wilde hij
hij nu
nu klaarblijkend
klaarblijkend doordrijven? Die
Diegekke
gekkegeschiedenis
geschiedenis
eenverschrikkelijke
verschrikkelijkegebeurtenis.
gebeurtenis.
zou de
de boer
boernunuaandikken
aandikkentottoteen
Maar
voorzag hij
hij dan
dan niet,
niet, de
dedwazerik,
dwazerik,dat
dathet
hettot
totzijn
zijn eigen
eigen
Maar voorzag
beschaming zou
uitdraaien —
- dat
dat hij
hij er
er beteuterd
beteuterd zou
zou van
van
beschaming
zou uitdraaien
onder komen
komen?
? 1J
De dokter
dokter kon
konhet
hetlachen
lachenniet
nietbedwingen,
bedwingen,maar
maarzijn
zijnvrouw
vrouw
zij bleef
bleefongeloovig
ongeloovig dat
dat
vond
de leute
leute hier
hier ongepast
ongepast en
en zij
vond de
akelige
papier bekijken,
bekijken, zoodat
zoodat de
de dokter
dokter ook
ookalgauw
algauw het
het
akelige papier
nemen kon
kon hij
hij niet
niet be,
belachen
lachen staakte.
staakte.Om
Om het
het ernstig
ernstig op
op te
te nemen
sluiten,
maar
nu
eerst
dacht
hij
aan
het
vervelende
achterge~
sluiten, maar
eerst dacht hij aan het vervelende achterge,
loop
enhoe
hoeheel
heeldedegemeente
gemeenteerernu
numee
meezou
zougemoeid
gemoeidzijn.
zijn.
loop en
ver~
-— Mij
wel, hij
hij moet
moethet
hetweten
weten!
zegdedededokter
dokteren
enhij
hijver,
Mij wel,
I zegde
beet zijne
zijne gramschap
gramschap en
enverontweerdiging
verontweerdigingomdat
omdathet
hetgeval
gevalzulk
zulk
een
dwaze wending
wending nam
nam en die
die zotte
zotte inval
inval van
van een
eenmaniake
maniake
een dwaze
vrijgezel
opeens de
de rust
rustop
opdedegemeente
gemeentezou
zoukomen
komenstoren.
storen.
vrijgezel nu
nu opeens
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-— Wij hebben
hebben nooit
nooit iets
iets met
methet
hetgerecht
gerechttetemaken
makengehad,
gehad,
ustine, die
het geval
geval gewichtig
gewichtigopnam.
opnam.
mopperde JJusfine,
mopperde
die het
-— Maar
hebbenerernog
nogniets
nietsmede
medetetemaken
maken11verklaarde
verklaarde
Maar wij hebben
de dokter.
dokter.
-— Onze
eer en goede
goede naam
naam hangt
hangt er
er toch
toch van
van af!
af!
Onze eer
-— Of Koornaert
Koornaert onze
eer zal
zal ontnemen!
ontnemen 1 of
oferermij
mijiemand
iemand
onze eer
als
een deugniet
deugniet zal
zalaanzienl
aanzien 1IkIklach
lacherermeé
meêenenmet
methet
hetgerecht
gerecht
als een
op
den hoop
hoop toe
toe 1 Ik
Ik trek
trek er
er me
me niets
niets van
van aan.
aan. Ik
Ikblijf
blijfhier
hier
op den
stil
in mijn
mijn huis
huis en
enlaat
laatalles
allesbegaan
begaan11
stil in
-— Maar,
tochlaten
laten verdedigen?
verdedigen? Ik
Ik zou
zou
Maar, Casimir,
Casimir, ge
ge moet uu toch
aanstonds een advocaat
advocaat gaan
gaan spreken1
spreken 1
aanstonds
-— Geen
Geen gedacht
gedacht van,
1 Ze
Ze mogen
mogen mij
mij inin't'tgevang
gevang
van, vrouwe
vrouwe!
stoppen
wel, mijn
mijn reputatie
reputatie staat
staat toch
toch wel
wel
stoppen11Of
Of wat
wat meent
meent ge wel,
alle verdenking?!
verdenking? 1ge
gedenkt
denkttoch
tochniet
niet
datereréén
éénmensch
mensch
boven alle
dat
gelooven dat
dat ikikiets
ietsmisdreven
misdrevenheb
heb—- enentoen
toennog
nogdingen
dingen
zou gelooven
van zulken
zulken aard?!
aard? 1IkIkreken
rekenop
opdedeverstandige
verstandigelieden
lieden—
- en
en
van
heb ik
ik allemaal
allemaal met
met mij1
mij 1
die heb
-— Op de
de menschen
menschenvalt
valtniet
nietveel
veelstaat
staattetemaken,
maken, man
man;; men
men
heeft
andere dingen
dingen zien
zien verkeeren
verkeeren 1I Ze
draaien met
met den
den
heeft andere
Ze draaien
wind;
voor
't
meerendeel
is
't
maar
een
inval
en
er
zijn
er
wind ; — voor 't meerendeel is 't maar een
en er zijn er
altijd
er hun
hun genot
genot ininvinden
vindeniemand
iemandtetezien
zienvernederen.
vernederen.
altijd die
die er
-— De menschen
menschen kennen
lang, ze weten
weten wat
wat ik
ik voor
voor
kennen mij
mij te
te lang,
hen gedaan
gedaan heb.
heb.
hen
-— Reken
Reken tóch
niet op
op de
dedankbaarheid.
dankbaarheid...
tóch niet
..
-— Kom,
Kom, kom,
kom, gij
gij moest
moestmet
metSalomon
Salomon getrouwd
getrouwd zijn1
zijn J Gij
Gij
neemt
alles te
te zwaar
zwaar op
op;
zultwel
welzien
ziendat
datniemand
niemand erer
neemt alles
; gegezult
erg
in zal
zalvinden
vindenenendat
datKoornaert
Koornaertons
onszijne
zijneeereschuld
eereschuld zal
zal
erg in
komen aanbieden.
aanbieden. En
als 't't moest
moest zoo
zoo erg
erggaan
gaangelijk
gelijk gij
gij
komen
En als
vreest, wel,
hebben ons
ons huis,
huis, wat
wat scheelt
scheelt ons
onshet
hetdorp
dorp en
en
vreest,
wel, we hebben
zijn 't
't die mij
mij niet
niet missen
missen kunnen,
kunnen, wat
wat zou.
zou~
de menschen
menschen;; zij
zij zijn
den
zij doen
doen zonder
zonder mij,
mij, ik
ik zou
zou't'twillen
willenzien
zienIJ
den zij
-— 't Is
maar dat
dat ik
ik vrees
vrees voor
voor Albert
Albert dat
dat hij
hij zich
zich zal
zal op,
op~
Is maar
winden en
en dat
dat het
het zulk
zulkeen
eenslechten
slechtenindruk
indruk maakt
maakt om
om thuis
thuis
winden
te komen
komen midden
midden die
die oneenigheid1
oneenigheid J
-— 't Is
juist hetgeen
hetgeen niet
vreezen valt
Gij zult
zult er
er hem
hem
Is juist
niet te
te vreezen
vain1 Gij
neemt —
- hij
zal er om
om
toe krijgen
krijgen dat
dat hij
hij 't ernstig
nooit toe
ernstig op
op neemt
hij zal
lachen. lk
Ik wacht
wacht maar
maar naar
naar zijne
zijne komst,
komst, dan
dan zullen
zullendie
diebrave
brave
lachen.
voorhanden hebben!
hebben!
parochianen eens
welk een
een kerel
kerel zezevoorhanden
parochianen
eens zien
zien welk
Wij
beschouwen al
al die
diezaken
zakenvan
vante te
dichtbij—- eens
eens dat
dat
Wij beschouwen
dichtbij
't
zullen wij
wij lachen
lachenom
omonze
onzevrees
vreesen
enontsteltenis.
ontsteltenis.
't verloopen
verloopen is zullen
enslaap
slaapgerust,
gerust,enenlaat
laatmij
mijmijn
mijngang
gang
er maar
maar niet
niet aan
aan en
Denk er
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gaan1I Ik
Ik zal
zal het
hetwel
welteterecht
rechtbrengen
brengen met
met of
ofzonder
zonder
maar gaan
zijn toebak. Als hij
hij mij
mij nu
nu waarlijk
waarlijk voor
voor den
den
Koornaert en zijn
dader van het
het misdrijf
misdrijf beschouwt,
beschouwt, waarom
waarom komt
komt hij
hij dan
danniet
niet
dader
meent dat
datik
iknijdig
nijdigben
ben van
van zijne
zelf zijne wraak nemen? Hij meent
schoone
groeite!
Of
't
mij
wel
schelen
kan
dat
hij
dees
jaar
schelen kan dat hij
schoone groeite I Of
eerste is
is!Verleden
Verledenjaar
jaar was
was 't mijne beurt.
de eerste
- Al uwe
uwe tabak
tabak is
is 't spreken niet weerd en 't is schande
schande
—
verstandige menschen om zulke
zulke kleinigheid
kleinigheid moeten
moeten ruzie
ruzie
dat verstandige
maken.
- Ja,
Ja, gij
gij zult
zult achterna de schuld
schuld nog
nog op
op mij
mij leggen
leggen1I Zeg
—
het' maar
mij verdenkt
verdenkt van
van diefte met inbraak
inbraak!
het'
maar rechtuit
rechtuit dat
dat gij mij
of liever
liever:: ik zeg
zeg dat
dat gij
gij alle
alle twee
twee altijd
altijd te
te
-— Niemendal
Niemendal!I of
veel belang
belang en
en tetedriftig
driftigover
overalaldie
diebeuzelarijen
beuzelarijenvan
van groeite
veel
en van
van kweek
kweek hebt
hebt gesproken.
gesproken ...
..
en
- Wat wilt
wilt gij,
gij, vrouw
vrouw?
bij gemis
gemis aan
aan groote zaken
zaken hecht
hecht
? bij
—
men gewicht
gewicht aan
aan de
de kleine
kleine —
- ons kinderen
kinderen zijn
zijn gekweekt,
gekweekt,
men
fortuintje is
is gemaakt
gemaakt -— een mensch moet
moet zijn
zijn zinnen
zmnen op
op
ons fortuintje
stellen!I
iets stellen
?
- En
En wij
wat heb
heb ik
ik op de
wij dan?
dan? wat
de wereld
wereld?
—
-— Gij
Gij hebt
hebt uw
uw man,
man, gij
gij hebt
hebt de
de meid,
meid, gij
gij hebt uw hondje
en . .... 't is waar,
waar, 'k vergat
vergat het beste,
beste, -— gij
gij hebt
hebt het
het laatste
laatste
woord!! clààr
dààr I
woord
En de
de dokter
dokter liep
liep lachend
lachend door
door de
degang
gangenenbeval
bevalden
den
En
knecht dat
dat hij
hij 't peerd zou zadelen.
Heel die
die uitval van Justine
zadelen. Heel
knecht
was echter
echter een
voorzichtige poging
dokter te
te polsen
polsen
was
een voorzichtige
poging om
om den dokter
over
het dieper
dieper inzicht
inzicht -— over 't geen ze vermoedde dat
er
dat er
over het
handeling. Van
gescholen
onder Koornaerts handeling.
Van tabak
tabak of
of van
van
gescholen zat onder
dief
te was
er volgens
volgens haar
haar geen
geen kwestie
kwestie en
en de
dedokter
doktermoest
moest
was er
diefte
het
ook
wel
weten,
maar
hij
wilde
't
haar
niet
bekennen,
dat
bekennen,
dat
het ook wel weten, maar hij wilde
zij niet
niet mede.
er
een andere
andere reden
reden was
was;; hare
onrust durfde
durfde zij
mede,
hare onrust
er een
deelen omdat
omdat zij
dokter doorschouwde
doorschouwde en
en raden
raden kon
kon dat
dat
zij den dokter
hij
het verdoken
verdoken hield
hieldom
omhaar
haartetesparen.
sparen. 't Was de
de eerste
eerste
hij het
zij ininhunne
hunnebetrekkingen
betrekkingen niet
niet openhertig hun gedacht
maal
maal dat zij
om beters
beters wil
wilen
enom
ommalkaar
malkaar geen
geen
uitspraken,
maar 't was
was om
uitspraken, maar
noodeloos leed
aan te doen.
doen.
leed aan
dokter meent
meent het
het lustig
lustig op
op tetenemen,
nemen, mijmerde
mijmerde de
de
-— De dokter
vrouw, maar
maar hij is
er diep
diep door
doorgetroffen,
getroffen, arme,
arme, goede
goedeman!
man!
is er
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W. DE
DE KOCK.
KOeK.

Douwes Dekker
Dekkerheeft
heeftMax
MaxHavelaar
Havelaarop
opeen
een voetstuk
voetstuk
gesteld
koste van
vanBrest
Brestvan
vanKempen
Kempenen
enDuijmaer
Duijmaer
gesteld ten koste
van
Twist. Dat
Dat keuren
keuren wij
wij af.
af. Het
Hetisisonze
onzeplicht,
plicht,
van Twist.
om,
wanneer men
men daartoe
daartoe over
overbetrouwbare
betrouwbare gegevens
gegevens
om, wanneer
mannen als
als Michiels,
Michiels,
beschikt,
nagedachtenis van mannen
beschikt, de
de nagedachtenis
Brest
Kempen, Duijmaer
Duijmaer van
vanTwist
Twisttete verdedigen
verdedigen
Brest van Kempen,
tegen onbillijke,
onbillijke, met
metdedewaarheid
waarheidstrijdende
strijdendeaanvallen.
aanvallen.
(Dr.
E. B.B.Kielstra,
Kielstra, Bantam
Bantam en
endedeMax
MaxHavelaar,
Havelaar,
(Dr. E.
Tijdspiegel
381 en 389).
389).
Tijdspiegel 1893,
1893, blz.
blz. 381
In
plaats van
vaniemand
iemandaftemaken
afternaken door
door te
te zeggen:
zeggen:
In plaats
afbreken,
dat kon
konhij
hijmeesterlijk,
meesterlijk, maar
maar wat
wat heeft
heeft
afbreken, ja
ja dat
hij
er voor
voor in
in de
deplaats
plaats gegeven?
gegeven? zouden
zouden wij
wij willen
willen
hij er
of men
men wel
welaltijd
altijdiets
ietsinindedeplaats
plaatsmoet
moet geven?
geven?
vragen
vragen of
Het
is al
al wel,
wel,want
wantwie
wieeen
eenleugen
leugenminder
minderbezit,
bezit, die
die
Het is
is toch
toch een
eenwaarheid
waarheidrijker.
rijker. (F.
(F. Domela
Domela Nieuwenhuis,
Nieuwenhuis,
Ploeg van Mei
Mei 1910
1910 over
overMultatuli).
Multatuli).
in De Ploeg
niet strijd
strijd tegen dwaling,
strijd voor
voor waarheid?
Is niet
dwaling, strijd
onze plicht
plichtde
deafgodsbeelden
afgodsbeeldenomtewerpen,
omtewerpen,
Is 't niet onze
op den
denzoo
zooschoonen
schoonen
die de
decirculatie
circulatie belemmeren
belemmeren op
die
heirweg van
van 't gezond
gezond verstand?
verstand? Ik
Ik vind
vind bouwen
bouwen
heirweg
aangenamer dan
dan afbr.eken.
afbreken. Maar
Maar als
als 't afbreken vet.%
ver_
aangenamer
eischt
eischt wordt
wordt ...
(Idee 178).
178).
... (Idee
En hij
hij deed
deed dit
ditniet
nietalsalseen
eenartist,
artist,toegevend
toegevend in
in
En
den speelschen
speelschen luim
luimvan
van't 'tougenblik,
oogenblik,maar
maar met
met de
de
den
opzettelijke bedoeling
zich voortedoen
voortedoen als
als iets
iets
opzettelijke
bedoeling om
om zich
dan zichzelf.
zichzelf. Met
Methet
hetdoel
doelalzoo,
alzoo,zich
zichtetemaken
maken
anders dan
anders
éénstelselmatig
stelselmatiggeorganizeerde
georganizeerde leugen.
leugen. En
Endeze
deze
tot één
onzedelijkheid werd
werdenenwordt
wordttoegejuicht
toegejuicht1I
stumperige onzedelijkheid
1268).
(Idee 1268).

In hare
hare INLEIDING
INLEIDING op Het
Het ontstaan
ontstaanvan
vanden
denMax
MaxHavelaar,
Havelaar,
zegt de
de uitgeefster
uitgeefster der
der BRIEVEN,
BRIEVEN, Mevrouw Douwes
DouwesDekker—
DekkerHamminck Schepel
Schepel:: «Ik ga
ga uit
uitvan
vandedeveronderstelling
veronderstellingdat
datde
de
Hamminck
lezers
lezers van
van dit
dit geschrift
geschrift den
den Max Havelaar
Have/aar kennen,
kennen, en
en weten
weten
<!latboek
boekdede
geschiedenis
verhaaltvan
vanzijn
zijn
deschrijver
schrijver in
indat
hoe de
geschiedenis
verhaalt
verblijf te
te Lebak
Lebak als
alsadsistent,resident.
adsistent.resident. Want
Want alleen
alleenvoor
voor
kort verblijf
immers kan
kan het
heteen
eenzielkun'clig
zielkundigbelang
belanghebben,
hebben,nanatetegaan
gaan
hen immers
hoe
de
«Havelaar»
geworden
is.»
hoe de «Havelaar» geworden is.»
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Deze gevolgtrekking zoude
zoude juist zijn,
zijn, indien
indiende
deMax
MaxHavelaar
Havelaar
inderdaad de
geschiedenis van
van Multatuli's
Multatuli's kort
kort verblijf
verblijf tete
inderdaad
de geschiedenis
Lebak verhaalde,
Lebak
verhaalde, d.
d. w.
w. z.z. eerlijk
opgesierd
eerlijk verhaalde,
verhaalde, desnoods opgesierd
door de
de fantasie
fantasie van
van den
denkunstenaar.
kunstenaar. Doch
DochclAt
dàtdoet
doethet
het boek
boek
niet, zooals mijne
mijne vorige
vorigeartikelen
artikelenaantoonen.
aantoonen. In
Inwerkelijkheid
werkelijkheid
niet,
toch stelt
stelt de
de Max
MaxHavelaar
Havelaar de
de hoofdzaken
hoofdzakenverdraaid
verdraaid of
ofabsoluut
absoluut
onwaar
voor;; poneert
poneert het
het werk
werk stellingen
stellingen welke
welke valsch
valsch zijn
zijn
onwaar voor
laathet
hetbewijsstukken,
bewijsstukken,die
diededehoofdbewering
hoofdbeweringdes
desschrijvers,
schrijvers,
en lag
nl. dat
dat er
er inindedeLebaksche
Lebakscheaanklacht
aanklachtgeen
geenrecht
rechtgedaan
gedaanwerd,
werd,
nl.
volkomen te
niet doen,
doen, niet
niet alleen
alleen opzettelijk
maar er
er
volkomen
te niet
opzettelijk weg, maar
worden in de
de plaats
plaats daarvan
daarvan een
een paar
paar leugens
leugens gegeven.
gegeven.
worden
Daarom is
niet het,
het, door
door de
de weduwe
weduwe Douwes
DouwesDekker
Dekker
Daarom
is het niet
genoemde
deel der
derBRIEVEN
BRIEVEN dat
zielkundig de
de wording
wording
genoemde deel
dat ons
ons zielkundig
den Max
MaxHavelaar
Havelaar openbaart.
openbaart. DM
Dàt doet
doet het
het koele,
koele, nuchtere
nuchtere
van den
verstand. Het boekdeel
boekdeel bevestigt
bevestigt slechts
slechts de
dekonklusiën,
konklusiën, welke
welke
verstand.
de meedoogenlooze
meedoogenlooze Rede
Rede uit
uit de
dehistorische
historischefeiten
feitentrekt.
trekt.
Ziehier de historische
historische feiten
feiten in
inhoofdzaak.
hoofdzaak.
Ziehier

o
Multatuli
had zijn
zijn eervol
eervol ontslag
ontslag uit
uit''ss Lands dienst gevraagd
Multatuli had
en,
tegen zijn
zijn verwachting,
verwachting, onmiddellijk
en, tegen
onmiddellijk gekregen.
«Er was,
was, zegt
zegt hij
hij in
in den
den Max
Max Havelaar,
Havelaar, (bl.
(bI. 333),
333), te
te Bui,
Bui~
«Er
tenzorg tot 't verleen
en van 't gevraagd ontslag niet zoo
zoo langen
langen
tenzorg
verleenen
tijd
noodig als
als er
erscheen
scheenvereischt
vereischt geweest
geweest tetezijn
zijn voor
voor de
de
tijd noodig
beslissing hoe
hoe men
menHavelaars
Havelaarsaanklacht
aanklacht kon
kon afwenden.
afwenden. Dit
Dit
beslissing
toch
had een
een maand
maand gevorderd,
gevorderd, en
en 't gevraagd
kwam
toch had
gevraagd ontslag kwam
binnen weinige
weinige dagen
dagen te
te Lebak
Lebak aan.»
aan.»
binnen
gewoonlijkbevat
bevathet
hetbovenstaande
bovenstaandeweer
weereen
eenonwaarheid
onwaarheid
Als gewoonlijk
en
eene
onjuiste
voorstelling
van
zaken,
meer
speciaal
voor
en eene onjuiste voorstelling van zaken, meer speciaal voor
den «Europeeschen
«Europeeschen lezer»
lezer»gegeven.
gegeven.Want
WantHavelaar's
Havelaar'saanklacht
aanklacht
Dein,druk,verschenen
in~druk~verschenenofficiëele
officiëelestukken
stukken
is heel niet «afgewend». De
zijn daar,
rest betreft,
betreft, de
de aanklacht
zijn
daar,om
omhet
hettetebewijzen.
bewijzen.Wat
Watde
de rest
aanklacht
ging, omdat
omdat de wijze
optreden van Multatuli twijfelen deed
deed
wijze van optreden
aan zijne
zijne geschiktheid
geschiktheid als
alsambtenaar
ambtenaar voor
voor het
hetBinnenlandsch
Binnenlandsch
aan
Bestuur,
advies door
door verscheidene
verscheidene handen
handen en dit
dit kosfte
kostte
Bestuur, voor
voor advies
om ontslag,
ontslag,
natuurlijk tijd.
Daarentegen kon
op het
het verzoek om
natuurlijk
tijd. Daarentegen
kon op
Generaal dadelijk worden beschikt,
beschikt, omdat
omdat
door den Gouverneur Generaal
er
geen enkele
enkelereden
redenwas
wasom
omdaaraan
daaraan niet te voldoen,
te minder
minder
voldoen, te
er geen
omdat Multatuli's
Multatuli's verleden
aanbeveling en
en
omdat
verleden allesbehalve
allesbehalve eene
eene aanbeveling
zijn onmiddellijk,voorafgaand
onmiddellijk~voorafgaand optreden
optredenafkeurenswaardig
afkeurenswaardigwas.
was.
zijn
Havelaar dit
ditontslag
ontslagniet
nietverwachtte,
verwachtte, getuigt
getuigt alleen
alleen van
van
Dat Havelaar
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zijn
ijdelheid, en
en Multatuli
in de,
zijn bespottelijke
bespottelijke ijdelheid,
Multatuli verkeerde
verkeerde in
de,
niet onjuiste
onjuistemeening,
meening,dat
dathij
hijbij
bijDuijmaer
Duijmaervan
van Twist
Twist
trouwens niet
gunst stond.
stond. Hierop
Hierop waren
waren zijne
zijne berekeningen
berekeningen gegrond
gegrond en
en
in gunst
Land$
toen die
die faalden,
faalden, werd
werd later
later de geheele
geheele schuld
schuld op
op den
den Land,
toen
geschoven, die hem
hem toch
toch —
- en
en zulks
zulks in
inafwijking
afwijking van
van
voogd geschoven,
welke
het
advies
van
den
Raad
van
Indië,
de
eenige
hulp,
het advies van den Raad van Indië, — de
mogelijk was,
was, eene
eeneverplaatsing,
verplaatsing, verleend
verleendhad,
had,waar
waaranders
anders
mogelijk
een
ontslag uit
uit de
de betrekking
betrekking niet
niet tetevermijden
vermijden was
was geweest.
geweest.
een ontsiag
het diep
dieptreurig,
treurig,dat
datoveral
overalwaar
waar men
men den
den
Intusschen is
is het
Max Havelaar
Havelaar openslaat,
openslaat, men
menerereene
eeneonwaarheid,
onwaarheid,eene
eenescheve
scheve
voorstelling
of een
eenlasterlijke
lasterlijkeaantijging
aantijging inintegenkomt.
tegenkomt. Maar
Maar
voorstelling of
hetook,
ook,
sommigeschrijvers
schrijvers er
er maar
maar op
op
diep
treurig isis het
diep treurig
datdat
sommige
praten over
blijkbaar de
moeite niet
niet
los praten
over zaken,
zaken, die
die zij
zij zich
zich blijkbaar
de moeite
Zoo zegt
zegt bijv.
bijv. Mr.
Mr. C.
C.
hebben
gegeven eenigszins
eenigszins nategaan.
hebben gegeven
nategaan. Zoo
Wiernecke (Eduard
(Eduard Douwes
DouwesDekker
Dekkerbl.
bI.19)
19):
«DeAssistent
Assistent
A. Wiernecke
: cDe
Resident
vraagt zijn
zijn ontslag,
ontslag, onder
onder de
de woorden,
woorden, dat
dat hij
hij niet
niet
Resident vraagt
anders kan
dan teteLebak
LebakenendedeGouverneur
GouverneurGeneraal,
Generaal,
anders
kan dienen dan
haast zich
aan zijn
zijn verzoek
verzoek te voldoen.»
voldoen.»
haast
zich aan
alleen dat
dat de
deGouverneur
Gouverneur Generaal,
Generaal, zooals
zoo als we
wezagen,
zagen,
Niet alleen
aan het
het verzoek
verzoek te
te voldoen,
voldoen,
zich
heel niet
niet gehaast heeft
zich heel
heeft om aan
(eene
uitspraak van
getuigt van
van gemis
gemis
(eene uitspraak
vanden
denHeer
HeerW.
W. welke
welke getuigt
aan kennis
kennis van
van de
dewijze
wijzevan
vanbehandelen
behandelenvan
vanhet
hetonderwerp
onderwerp
aan
waarover hij
spreekt), maar
maar hij
hij heeft
heeftniet
nieteens
eenshet,
het,ininden
denMax
Max
waarover
hij spreekt),
Havelaar
nageslagen. Wel isis dat
dat stuk,
stuk,
Havelaar voorkomende
voorkomende rekest
rekest nageslagen.
zooals alle in
in dat
dat werk
werk voorkomende
voorkomende officiëele
officiëele stukken,
stukken, trots
trots
zooals
Multatuli's tegenbewering,
tegenbewering, geen
geenafschrift
afschriftdat
dat «letterlijk
aletterlijk overeen$
overeen,
ditzoogenaamde
zoogenaamde
stemt
met het
hetoorspronkelijke»,
oorspronkelijke»,maar
maarnoch
nochinindit
stemt met
afschrift,
syllabe van
van de
de aan
aan
afschrift,noch
nochinindede minute
minute staat
staat één
één syllabe
Multatuli
toegedichte
«woorden».
Multatuli toegedichte «woorden».
Zeventien
pensioen geldende
geldendedienstjaren
dienstjaren werden
werden door
door
Zeventien voor pensioen
ontslagaanvrage roekeloos
roekeloos en
engedachteloos
gedachteloosgeofferd
geofferd
Multatuli's ontslagaanvrage
aan
gekwetste ijdelheid,
ijdelheid, en
ende
deellende
ellendestond
stondvoor
voordededeur
deur!
aan gekwetste
1
het ontslagbesluit
ontslagbesluit ontvangen
ontvangen werd
werd had
had Tine
Tine—- altijd
altijd
Toen het
als
men het
het gelooven
geloovenwil,
wil,—- uitgeroepen
uitgeroepen:: cGoddank,
«Goddank, dat
dat jeje
als men
bI. 334).
334).
eindelijk
kunt zijn
zijn!»
Havelaar bl.
eindelijk jezelf
jezelf kunt
I» (Max
(Max Havelaar
Geld was
was er
er niet,
niet, want
wantMultatuli
Multatulihad
hadzeer
zeergroote
grooteschulden
schulden
het wel erg
erg dik
dik «dich,
«dich$
in
Nederland achtergelaten,
achtergelaten, en
in Nederland
en al
al zal
zal het
terlijk kleursel»
kleursel» zijn
toen hij
hij ze,
ze, niet
nietzonder
zonderzekeren
zekeren
terlijk
zijn geweest
geweest toen
bluf, schatte
schatte op
op ceen
«eenpaar
paar ton
ton gouds»
gouds» (Idee
(Idee946),
946),zezewaren
waren
bluf,
niettemin
Lebak kan
kan van
van die
dietwee
tweeton
tongouds
gouds
nieftemin knapjes
knapjes veel.
veel. In Lebak
gestegen, laten
laten
niets afbetaald
afbetaald zijn
zijn;; vermoedelijk
vermoedelijk zijn
niets
zijn ze
ze nog gestegen,
we
zeggen tot
tot...
drie ton
ton gouds
gouds!
we zeggen
... drie
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«Het
«Het lag in
in de
de rede,
rede, zegt
zegt hij
hij in
in Idee
Idee 945
945 (bl.
(bI. 132),
132), dat
dat ik
ik
pogingen aanwendde
aanwendde om,
om, in
in afwachting
afwachting van
van 't herstel mijner
mijner
pogingen
carrière in
in 't leven te
te blijven.
blijven. Terstond
Terstond alzoo
alzoomeldde
meldde
verbroken carrière
mij overal
overalom
omwerk
werkaan,
aan,zonder
zonder iets
ietsgering
gering teteachten.
achten. Ik
Ik
ik mij
konkurreerde met
jonge-lieden, met
met kinderen,
kinderen, met
met«baren»
«baren»
konkurreerde
met jonge,lieden,
maar werd
«Men kon
kon toch
toch 'n op verzoek
verzoek
maar
werd overal
overal afgewezen.
afgewezen. «Men
ontslagenAssistent,Resident
Assistent-Residentniet
nietaan
aanklerkswerk
klerkswerkzetten
zettenI»I»
eervol ontslagen
ik Was
was «te
«teknap».
knap».Ik
Ikgeloof
geloofdat
datweinigen
weinigenzoo
zoobiftere
bittere
Bovendien ik
oogstten van
van hun
hunonbekwaamheid,
onbekwaamheid,als
alsmij
mijm'n
m'n«knapte»
«knapte»
vruchten oogsften
opgebracht».
heeft opgebracht».
Het is
is wel
welmerkwaardig
merkwaardig dat
dat de
de man
man die
die een heel jaar
jaar lang.
lang
Indië niet
niet wist
wistteteslagen,
slagen,(«In
(<<InIndië
Indië
overal
teruggestooten,'
in Indië
overal
teruggestooten,
zag ik kans naar
- Br.
Br. 1867,
1867,bl.
bI.136)
136)22jaren
jaren
naar Holland
Holland te komen». —
later aan
aan zijne
zijne vrouw
vrouw durft
durft schrijven
schrijven (Brieven
(Brieven 1859,
1859, bl.
bI. 32)
32):
later
:
«Noch van
van Heeckeren,
Heeckeren, noch
noch van
vander
derHucht,
Hucht,noch
nochiemand
iemand
«Noch
Indië kent, twijfelt
twijfelt er
er aan,
aan, dat
dat ikikininweinig
weinigtijds
tijdsererboven
boven
die IndiE
natuurlijker dan
dan mij
op zou
zou zijn.
zijn. Wat was
was dus natuurlijker
mij tetelaten
laten gaan»
gaan»
op
(instede nl.
van Tine,
Tine, die
die men
men van
van Multatuli
Multatuli af,
af, en
ennaar
naar
(instede
nl. van
Indië gestuurd
gestuurd wilde
wilde hebben).
hebben).
Indië
hem zoo
zoo goed
goedgepeild,
gepeild,toen
toenhij
hijaan
aan de
de Regeering
Regeering
Michiels had hem
schreef: «die
«die bij
bijalalhet
hetverkeerde
verkeerdedat
dathem
hemkan
kanworden
wordenten
tenlaste
laste
schreef:
gelegd, zijn
zijn eigen
eigenwijze
wijzevan
vanzien
zienmet
metzooveel
zooveelverwaandheid
verwaandheid
gelegd,
zoekt
regtvaardigen, dat
men aan
aan zijn
zijn beterschap
beterschap moet
moet
zoekt te
te regtvaardigen,
dat men
wanhopen». (Brief
2373, vide
vide
wanhopen».
(Briefvan
van26
26 Oktober
Oktober 1843
1843 No.
No. 2373,
Officiële Bescheiden
Bescheiden van
Bruyn Prince,
Prince, bl.
bI. 202).
202).
Officiële
van de
de Bruyn
Intusschen kan
men alles
alles wat
watMultatuli
Multatulihierboven
hierbovenomtrent
omtrent
kan men
bluf
zijn
niet-slagen in
Indië vertelt,
vertelt, gerust
gerust als
als «fancy»
«fancy» en
en als
als bluf
zijn niet,slagen
in Indië
kwalificeeren.
de oorzaak
oorzaak van
van het
het niet,slagen
niet-slagen zal
zal voor
voor
kwalificeeren. Want
Want de
een
gelegen hebben
hebben in
in de
deomstandigheid,
omstandigheid, dat
dat Mul,
Muleen deel,
deel, wel gelegen
tatuli's
«doldriftig,
ondoordacht
en
zonder
voldoende
kennis
tatuli's «doldriftig, ondoordacht en zonder voldoende kennis
van
zaken» optreden
optreden teteLebak,
Lebak,opopJava
Javalangzamerhand
langzamerhand bekend
bekend
van zaken»
was
geraakt door
de stille
stille kracht,
kracht, chabar angin
angin (nieuws door
was geraakt
door de
den
wind overgebracht),
overgebracht), een
een voorlooper
voorlooper van
van de
dedraadlooze
draadlooze
den wind
conduitestaat als
Multatuli er
er op
opnahield
nahield
telegrafie.
telegrafie. Zoo'n
Zoo'n conduitestaat
als Multatuli
was
geen aanbeveling,
aanbeveling, ook
ookniet
nietinindedezakenwereld,
zakenwereld,waar
waar hij
hij
was geen
het
nu van
van hebben
hebben moest
moestI1
het nu
Anderdeels
zullen Multatuli's
Multatuli's eischen
eischen wat
wat hoog
hoogzijn
zijngeweest.
geweest.
Anderdeels zullen
Darwinisme niet van
Want
iemand die
die beweert
beweert dat
dat hij
hij «'t Darwinisme
van
Want iemand
en «lang
«lang voor
voor hem
hem de
dehoofdeigenschap
hoofdeigenschap die
die z'n
z'n
Darwin
Darwin had»
had» en
stelsel
beheerscht geopenbaard
geopenbaard zou hebben»
hebben» als
alsmen
menhem
hemniet
niet
stelsel beheerscht
«had
geplaagd als
als 'n wild dier».
dier». (Idee
(Idee 941);
941); die
die aan
aan
mhad gejaagd
gejaagd en
en geplaagd
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durft schrijven:
schrijven: «ik zou
zou etetniet
nietgroots
grootsop
opwezen
wezenals
als men
men
Huet durft
~ei precies
precies Goethe1
Goethe I waarachtig
waarachtig niet.»;
Prof. Virchow, met
met
niet.» ; die
die Prof.
zei
betrekking tot
diens leer
leervan
vandedeniet,voedingskracht
niet.voedingskracht van
van
betrekking
tot diens
bouillon in
in een
een paar
paar regels
regels met
met een
eenflauwe
flauweaardigheid
aardigheid meent
meent
bouillon
te hebben
hebben afgemaakt
afgemaakt (noot
van den
den M.
M. H.)
H.);
diezijn
zijn
te
(noot 78
78 van
; die
Mahomedaansch Recht,
diensten aanbiedt
diensten
aanbiedt «als
«als leeraar
leeraar in
in 't Mahomedaansch
Indische
Volkenkunde, en
en nog
nog 'n paar
Indische Land.
Land, en
en Volkenkunde,
paar vakken»
maar een
een ander
en verbaasd
verbaasd is dat
dat niet
niet hij, maar
ander benoemd
benoemd wordt
wordt
en
zich inspannende
inspannende «tot
«totduidelijke
duidelijkeuitdruk,
uitdruk.
(Idee 945)
die zich
945) 1;1; die
king,» dit,
dit, bij
bij slot
slotvan
vanrekening,
rekening,ijdel
ijdelwerk
werkacht,
acht,want
want «ze
«ze
king,»
niet» (Br.
(Br. Wiesbaden
Wiesbaden bl.
bI.158),
158),ofschoon
ofschoon
toch niet»
begrijpen 't toch
van hem
hem de
deuitspraak
uitspraak isis (Idee
(Idee 532)
532):: «Wie
«Wieererzegt
zegt:: «dat
«dat
ook van
der menigte»
menigte» liegt.
liegt. Hij
Hij bewijst
bewijst alleen
alleen
gaat
boven 't begrip
begrip der
gaat boven
dat
hijzelf niet
niet de
de gaaf
gaaf heeft
heeft —
- of
ofden
denwil
wil1I —
- om
om de
debehan,
behan.
dat hijzelf
delde zaak
zaak te
te brengen
brengen onder
onder 't begrip
begrip van
van 't algemeen»
algemeen»;; die,
delde
met
geen cent
centopopzak,
zak,maar
maardaarentegen
daarentegengecribleerd
gecribleerd van
van
met geen
schulden en zonder
zonder borgen,
borgen, ininden
denwaan
waanverkeert
verkeert dat
dat men
men
schulden
hem als
als ernstig
ernstig kooper
koop er zal
zalaannemen
aannemen van
van een,
een,inindedePreanger
Preanger
hem
rijstpelmolen.zaak, waarvoor
waarvoor hem
gevraagd
liggende rijstpelmolen,zaak,
hemff 70000 gevraagd
1846-1859blz.
blz.199)
199)2;2;zoo
zooiemand
iemandaanvaardt
aanvaardt
wordt (Br.
(Br. 1846-1859
wordt
iets
dergelijks;
natuurlijk niet
een baantje
baantje van
vanopziener
opzienerofof
natuurlijk
niet een
iets
dergelijks
;
wenscht
aan den
den kost
kost tete
wenscht geen
geen «klerkswerk«
«klerkswerkatetedoen,
doen, om
om aan
komen. Daarvoor
Daarvoor is hij
hij veel
veeltetepedant,
pedant,verbeeldt
verbeeldthij
hijzich
zichveel
veel
komen.
«te
knap» tetezijn
zijn1I Nu zou
het oogenblik
oogenblik daar
daar zijn
zijn geweest
geweest
zou het
«te knap»
om
den kruiwagen
kruiwagen en
endedespade
spadetetehanteeren,
hanteeren, welke
welke gereed,
gereed.
om den
schappen
volgens zijne,
zijne,ininden
denMax
MaxHavelaar
Havelaar voorkomende
voorkomende
schappen hij, volgens
28 Februari
Februari 1856
1856 .no.
no. 93 (bI.
322), dacht
dacht op
op tete
officiëele missive
missivevan
van28
officiëele
(bl. 322),
nemen,
als
«de
kracht
van
zijn
arm
meer
waard
werd
gekeurd
nemen,
«de kracht van zijn arm meer waard werd gekeurd
Ziehier een
een staaltje
staaltje hoe
hoeProfessor
ProfessorMultatuli
Multatuli de
destudenten
studenten aan
aanzou
zoumoedigen
moedigen
(1) Ziehier
om
Meetkunde te
te beöefenen.
«'t Is heerlijke
heerlijke poëzie,
poëzie, beweert
beweert hij,
hij, dat
dat opligten van
be6efenen. cet
om Meetkunde
't kuisch gewaad
gewaad der natuur,
natuur, dat
dat zoeken
zoeken van
vanhaar
haarvormen,
vormen,dat
datonderzoeken
onderzoekenvan
vanhaar
haar
verhoudingen,
betasten van
van haar
haar leest,
leest, dat
dat indringen
indringen in
in(hoe
(hoenu,
nu,Professor
Professor?? ls
Is
verhoudingen, dat
dat betasten
dat
de nieuwste
nieuwste methode?
K.) de
de baarmoeder
baarmoeder der
der waarheid.
waarheid. Zie,
Zie, daar
daar heb je de
de
methode ? d.
d. K.)
dat de
wellust der
der meetkunde 1.
1» Maar,
hij de
destudenten
studententoevoegen,
toevoegen, het
het isiseen
eenlastige
lastige
Maar, zou
zou hij
wellust
want «Ik heb
haar enkel,
enkel, haar
haar knie
knie gezien,
gezien, ja,
ja,
dame,
ikzelf heb
heb veel
veel spul
spul met
methaar,
haar, want
dame, ikzelf
heb haar
de heup
heup en
de lende
lende nu
nu en
en dan ....
dartelt ze
mij weg en
en vlugt
vlugt weg 1»
. . maar
maar dan
dan dartelt
ze mij
de
en de
Voor oude
oude Professoren,
Professoren, die
die haar
haar na
na moeten
moeten dartelen,
dartelen, lijkt
lijkt mij
mij Mejuffrouw Meetkunde
Meetkunde
Intusschen zou Professor
Professor Multatuli
MultatuH te
te Leiden
Leiden in
in
bizonder,vermoeiende dame
dame toe 1
! Intusschen
een bizondemermoeiende
den groentijd
groentijd zeker
zeker zeer
populair zijn
zijn geweest
geweest en
endede«kennismaking»
«kennismaking» zou
zoustorm
storm
zeer populair
hebben!
geloopen hebbenl
2. «Ieder
over ff2CXXXJ
dunkt mij,
mij, dezelfde
dezelfde zaak opzetten!
opzeften
«Ieder die over
20000 kan disponeeren, kan,
kan, dunkt
neemt niet
nietweg,
weg,dat
datikikzeer
zeergraag
graag de
dezaak
zaak voor
voor f
f7CXXXJ
Dit neemt
70000 nam!» (Br. 1846-1859
.
blz. 199.)
Hier dus
dus dezelfde
dezelfde ernst als
kort te
te voren.
voren. Immers
Lebak had hij
hij voor f
f2CXXXJ
20000
als kort
Immers Lebak
Hier
prachtig kunnen
kunnen «opzetten»,
«opzetten», maar
maar Multatuli
Multatuli gaf
gaferer«zeer
«zeer graag»
prachtig
graag. ff 70000 voor
voor en ..•
.
schitterendl
kelderde schitterend!
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dan de kracht
. . . vermoedelijk
dan
kracht zijner
zijner ziel.»
ziel.» Maar
Maar...
vermoedelijk vond hij het
daarvoorwat
wattete warm
warminin d'n
d'n Oost
OostJ.•••
..
daarvoor
Multatuli's niet,slagen
Multatuli's
niet. slagen om
wat te verdienen,
verdienen, moet
moet dan
dan ook
om wat
50 tal
tal
ongetwijfeld
ongetvvijfeldaan
aanhemzelven
hemzelvengelegen
gelegen hebben.
hebben.Want
Want een
een 50
jaren
er erge
erge behoefte
behoefte in
in Indië
Indiëaan
aanknappe,
knappe,
jaren geleden
geleden was
was er
bruikbare menschen
aan bruikbare
het was
was toen
toen heel
heel niet
niet
menschen vooral.
vooral. En
En het
noodig
om er
er te
te konkurreeren
konkurreeren met
met «kinderen»,
«kinderen», om
dood.
noodig om
om de
de dood,
eenvoudige reden,
eenvoudige
reden, dat
dat kinderarbeid
kinderarbeid er
er evenmin
evenmin voorkwam
voorkwam
als
een ravijn
ravijn achter
achterhet
hetAssistent,Residentshuis
Assistent.Residentshuis te
te Rangkas
Rangkas
als een
Betoeng.
Maar misschien
misschien bedoelt
bedoelt Multatuli
Multatuli konkurrentie
konkurrentie met
met
Betoeng. Maar
kinderen in naïveteit
kinderen
naïveteit??I.
I ...
In
die dagen
dagenzag
zagmen
mendan
danook
ooktal
talvan
vanniet
nietaan
aanMultatu,
Multatu.
In die
liaansche
«knapte» sukkelende
sukkelende personen
personen met
meeste snel,
snel.
liaansche «knapte»
met de meeste
heid
slagen. Zoo bijv.
bijv. Multatuli's
Multatuli's eigen
eigen broeder
broeder Jan,
Jan, een
een ge,
ge.
heid slagen.
wezen zeeman,
zeeman, die
dieeen
eentabaksplantage
tabaksplantagemachtig
machtigwerd
werden
enzich
zichrijk
rijk
tabakte.
dan ook
ook wel
wel opvallend,
opvallend, dat
dat diezelfde
diezelfde Jan
Jan op
op
tabakte. Het
Het is
is dan
zijn
land geen
geen baantje
baantje voor
voorMultatuli
Multatulibeschikbaar
beschikbaar had,
had, zelfs
zelfs
zijn land
niet een,
een, gelijkwaardig
gelijkwaardig aan
aan dat
datvan
vanklerk,
klerk,maar
maarer
erde
de voorkeur
voorkeur
aan gaf,
aan
gaf, het
hetteteknappe
knappebroertje
broertjenaar
naarNederland
Nederlandteteexpediëeren.
expediëeren.
Of, zou
zou het
het bij
bijJan
Janook
ookzijn
zijngeweest
geweest:
«dezaak
zaakwas
wasdat
dat
Of,
: «de
niemand het gouvernement
gouvernement wilde
wildeindisponeren,»
indisponeren,»welken
welkenonzin
onzin
niemand
Multatuli later
later aan
aan Huet
Huet voorzette
voorzette (Brieven
(Brieven 1867
1867 blz.
blz. 136)
136)?
Multatuli
?

Zoo zien
zien we
wedan
danMultatuli
Multatuliinindedeeerste
eerstehelft
helftvan
van1857,
1857,
Zoo
na één
één jaar
jaar op
opJava
Javagelanterfant
gelanterfant tetehebben,
hebben,naar
naarEuropa
Europa
na
trekken, waar
Tine's uitroep
uitroep tetebevestigen,
bevestigen,eens
eensrecht
recht
trekken,
waar hij,
hij, om Tine's
«zich zelf»
zelf» zou
zouzijn.
zijn.Broer
Broer Jan
Jan bleef
bleef voorloopig
voorloopig met
met de
de ge,
ge.
«zich
bakken peren
peren ziften,
zitten, want
want hij
hijhad
hadhet
hetvoorrecht
voorrecht voor
voor Tine
Tine
bakken
en kleinen
kleinen Max,
Max, die
diebij
bijhem
hemkwamen
kwameninwonen,
inwonen,tetemogen
mogen
en
zorgen. Peer
Peer Nonnie stond
stond nog
nogop
ophet
hetvuur1
vuur Immers
I ImmersMulta,
Multa.
zorgen.
was pas
pas een
eenpaar
paarmaanden
maanden weg
weg:
tuli was
:
er fluks,
fluks, —
- wat
wat overdaad
overdaad
«toen er
In zijn
zijn echten
echten staatl
staat 1
inhet
hethuwelijk
huwelijkgaat,
gaat,—Gelijk het wel
wel meer
meer in
Gelijk
tweede kwam
kwam
Een tvveede
I»
haar boterham
boterhamI»
Om haar

kon, volkomen
volkomenterecht,
terecht,uitroepen
uitroepen:
Multatuli kon,
:
geen post
post of
ofgeen
geenlandspensioen!»
landspensioen 1»
«Ik heb geen

en daaraan
daaraan toevoegen
toevoegen::
«Wat zal ik
ik met
met twee
twee spruiten
spruiten doen?
doen?
«Wat
Is één
één niet
niet genoeg
genoeg voor
vooreen
eenburgerman
burgerman?
?
Wat doe
doe ik
ik met
met twee?
twee? Wat
Wat heb
hebikikereranan?»
Wat
?»
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het hielp
hielp niet,
niet, want
want den
den len
lenJuni
Juni1857
1857werd
werdeNonnie»
«Nonnie»
het
geboren.
stapte te
te Marseille
Marseille aan
aan wal
wal en
en toen
toen begon
begon
vader stapte
Nonnies vader
eerst
recht
het
leventje
van
vroolijken
Frans,
door
van
Deyssel
eerst
het leventje van vroolijken Frans, door van Deyssel
juist dat
datvan
vaneeneen
losbandig
avonturiergenoemd,
genoemd,maar
maar
zoo juist
losbandig
avonturier
door
door Multatuli
Multatuli zelven
zelven aan
aan Huet
Huet aldus
aldus beschreven
beschreven:: elk
«Ik zocht
zocht
en intusschen
intusschen ....
och!I 't is te
te lang,
lang, tetelang
langI»
J» (Brieven,
(Brieven,
brood en
. . och
1867,
bI. 136).
136).
1867, bl.
die natuurlijk
natuurlijk geweten
gewetenzal
zalhebben
hebbenwaar
waarAbraham
Abrahamden
den
Huet, die
mosterd haalde,
haalde, zal zich
zich tevens
tevenswel
welherinnerd
herinnerd hebben,
hebben, wat
wat
mosterd
er bij
bij dat
dat broodzoeken
broodzoeken van
vanMultatuli
Multatulieintusschen»
«intusschen»gebeurde1
gebeurde J
er
Madame
Marseille, was
eerste bij
bij wie
wie
Madame Colineau,
Colineau,in
in Marseille,
was de
de eerste
brood
gezocht werd.
werd. Zij opende
de nieuwe
nieuwe rij
rij der
der Multa,
Multa~
opende de
brood gezocht
tuliaansche
dat snoepgoed
snoepgoed in
in bewonde,
bewonde~
tuliaansche «echte
eechte liefdes»,
liefdes», zooals dat
raarstaal
was getrouwd
getrouwd met
met een,
een, in
in een
eenechtgenoot
echtgenoot
raarstaal luidt.
luidt. Ze
Ze was
herleefden ezel, want,
want, volgens
volgens Multatuli,
Multatuli, vond
vond haar
haar man
man het
het
herleefden
erg prettig,
prettig, dat Madame
Madame heel
heel alleen
alleen met
met den
den indischen
indischen sobat
sobat
erg
(vriend)
den marsch
marsch ging.
ging.
(vriend) in den
uit Marseille
Marseille liep
liep de
deweg
wegdoor
door
Frankrijknaar
naarStraats,
StraatsVan uit
Frankrijk
burg; ; toen
verder naar
naar Duitschland
Duitschland en
en elders.
elders. Amor
Amor was
was
burg
toen verder
steeds van
van de
departij,
partij,maar
maarPlutus
Plutusdaarentegen
daarentegenbleef
bleefaltijd
altijdweg,
weg,
en
opgezocht aan
aan de
de speelbanken,
speelbanken, gaf
gaf hij
hij meest
meest belet.
belet. Amor
Amor
en opgezocht
kende zeer
zeer aangename
aangename houri,verblijven
houri~verblijven en
in een
eendezer,
dezer, tete
kende
en in
Marseille nog, was
was het
hetdat
datnaast
naastdedebroodrelatie
broodrelatiemet
metMadame
Madame
Marseille
Colineau
intime broodverhouding
broodverhouding ontstond
ontstond met
met de
dehouri
houri
Colineau een intime
Eugenie, die
uit den
den zevenden
zevenden hemel
hemel losgekocht
losgekocht werd.
Met
Eugenie,
die uit
werd. Met
dit
«Kermisgansje» trok
Multatuli naar
naar Straatsburg.
Straatsburg. Deze
Deze
dit «Kermisgansje»
trok Multatuli
Eugenie
werd later
later aan
aan Tine
Tinegepresenteerd,
gepresenteerd, die
die ehaar
«haar leerde
leerde
Eugenie werd
op prijs
prijs stellen,»
stellen,» zooals
Brieven ons
ons leeren
leeren (1859,
(1859, bl.
bI. 44).
44).
op
zooals de Brieven
En
Multatuli had
had haar,
haar, volgens
volgens een
een zijner
zijner brieven
brieven aan
aan Tine,
Tine,
En Multatuli
gaarne
huis genomen
genomen als
alsverzorgster
verzorgster van
van.. .... zijn
zijnkinderen.
kinderen.
gaarne in
in huis
(id.
bI. 153).
153). Vermoedelijk
Vermoedelijk begonnen
begonnen bij
bij Multatuli
Multatuli toen
toen de
de
(id. bl.
Mormoonneigingen
bloei zouden
zouden
Mormoonneigingentete ontluiken,
ontluiken, die
die tot
tot vollen bloei
Den Haag,
Haag,in
inhet
hethuis
huis aan
aan den
den Zuidwest
ZuidwestBinnensingel,
Binnensingel,
komen in Den
gedurende het
hettijdperk
tijdperk tusschen
tusschen Tines
Tinesterugkomst
terugkomst in
in Nederland
Nederland
(Februari
1869)
en
haar
terugvlucht
naar
Italië
(Mei
1870),
(Februari 1869)
haar terugvlucht naar Italië (Mei 1870),
als
gevolg van
vanhet
hetkrachtig
krachtigoptreden
optredenvan
vanden
den16,jarigen
16~jarigenzoon,
zoon,
als gevolg
die
zijne Moeder
Moeder onftrekken
onttrekken wilde
wildeaan
aandedehaar
haaraangedane
aangedane
die zijne
vernedering van
trois1JEugenie
bleek een
een safe
safe
vemedering
van het
het ménage
ménageàtrois
Eugenie bleek
deposit
te zijn,
zijn,want
wanthet
hetdoor
doorhaar
haarvan
vanMultatuli
Multatuliverdiende
verdiende
deposit te
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geld gaf
gaf zij
zij hem
hem later,
later, toen hij
hij in
in Homburg
Homburg in,
in,zoo
zoomogelijk
mogelijk
geld
nog grooter
grooter geldnood
geldnood dan
dangewoonlijk
gewoonlijkverkeerde,
verkeerde, doordat
doordat hij
hij
alles aan
aan de
de speelbank
speelbank verdobbeld
verdobbeld had,
had,eerlijk
eerlijkterug.
terug.Solieder
Solieder
alles
kan het niet1
nietl Ja,
Ja, nog
nog mooier
mooier!1 toen Multatuli
Multatuli zeven
zeven maanden
maanden
kan
lang
in
Brussel
luibakte,
gaf
Eugenie
hem
niet
alleen
verwar~
lang in Brussel luibakte, gaf Eugenie hem niet alleen verwar,
mende liefde
liefde en
en dito
ditosteenkolen,
steenkolen, maar
maar zij
zij zette
zette hem
hem ook
ook in
in
mende
zijn
meubeltjes; ; o.
zij hem
hem een
een «commode
«commode waar
waar ik
ik
zijn meubeltjes
o. a.a. schonk
schonk zij
centimes.»
na haar
haar vertrek
dikwijls een
een frank
frank vond
vond ofof5050centimes.»
na
vertrek zoo
zoo dikwijls
(Brieven
1859 blz.
blz. 49).
49).
(Brieven 1859
Heldvan
vanLebak,
Lebak,de
deStrijder
Strijder voor
voor de
derechten
rechten van
van den
den
De Held
Javaan,
eigenaar van
van den
den«verheven
«verheven zielenadel,»
zielenadel,» ....
door
Javaan, de eigenaar
. . door
zielver~
eene prostituée
prostituée van
van zakgeld
zakgeld voorzien1
voorzien I Is
Is het
het niet
niet....
eene
. . zielver,
heffend ?I
Intusschen durft
hij aan
aan Tine
Tine schrijven
schrijven (Br.
(Br. 1859
1859 bl.
bI.114)
114)::
durft hij
lieve, je
je sprak
sprak van
vanwarme
warmekleeren
kleerenvan
vanHenriefte
Henriette (zooals
(zooals
«Zeg lieve,
we
weten hare
hare zuster
zuster Van
Van Heeckeren).
Heeckeren). Och,
Och, als
als gij
gij er
er voor
voor
we weten
en de
dekinderen
kindereneenigszins
eenigszinsbuiten
buitenkunt,
kunt,
neemdan
danniets
nietsaan.»
aan.»
u en
neem
In 't najaar
1857 was
was Multatuli
Multatuli te
te Brussel.
Brussel. Hij
Hij be,
be~
najaar van
van 1857
gunstigde
er het
het kleine
kleinehotel
hotel«Au
«AuPrince
Prince Beige»
BeIge» met
met onbe,
onbe~
gunstigde er
taald logies, zeven
zeven maanden
maanden lang,
lang, totdat
totdat eindelijk
eindelijk in
in het
het voor,
voor~
taald
jaar van 1858
1858 broer
broerJan,
Jan, als
als de
de reddende
reddende «engelse»,
«engelse», zou
zou Vondel
Vondel
jaar
zeggen, in Europa
Europa kwam
kwam en
en de
deschulden
schuldenaan
aanhet
het«estaminet»
«estaminet»
zeggen,
voldeed, alsook
alsook «de paar
paar franken
franken die
hem (Multatuli)
(Multatuli) nu
nu en
en
voldeed,
die hem
dan door
door den
dengoedmoedigen
goedmoedigenkroeghouder
kroeghouderen
enzijn
zijngezin
gezinwerden
werden
voorgeschoten,» gelijk
de Brieven
Brieven vertellen,
vertellen, Multatuli
Multatuli
voorgeschoten,»
gelijk ons
ons de
voortdurend
om zijn
zijn zelfs
zelfs wil
wil (Br.
(Br. 1859
1859 blz.
blz. 15).
15).
voortdurend hooghoudend om
In het najaar
najaar van 1858
Multatuli naar
naar Cassel,
Cassel, «voor
<wo orhem,
hem,—
1858 trok Multatuli
zoo als
als dedeBrieven
Brievenhet
hetzoo
zoo
kinderlijk-naïfverhalen,
verhalen,—
- voor
voor
kinderlijk,naff
hem rijk
rijk aan
aan indrukken
indrukken van
van allerlei
allerlei soort.»
soort.»
hem
Een dier
dier allerleisoort,indrukken
allerleisoort~indrukken was
was «echte
«echte liefde»
liefde» Ottilia
Ottilia
Een
Cos,
voor wie
wiein in
ziele~bevruchtingsmomenten Saïdjahs
Saïdjahs lied
lied
Cos, voor
ziele,bevruchtingsmomenten
gedicht
werd en
en wel
wel«in
«inhet
hetmaleisch»,
maleiseh»,zooals
zooalsMultatuli
Multatuli de
de
gedicht werd
goê~gemeente wijsmaakt.
Verg. ook
ook id.
id.
go&gemeente
wijsmaakt.(Br.
(Br.1867
1867 blz.
blz. 133,
133, Verg.
1859
blz. 17).
17).Hij
Hijschijnt
schijntererintusschen
intusschenalalzijn
zijnmaleisch
maleisch aan
aan
1859 blz.
gespendeerd te hebben,
hebben, want
wantwat
watereroverbleef
overbleefwas
was«Lutjuku,»
«Lutjuku,)
gespendeerd
een
nom doux
doux voor
voor FrHulein
Fräulein Oftillia,
Ottillia, welke
welke veel
veel lijkt
lijkt op
op
een nom
mandarijn~chineesch, maar
is.
mandarijn,chineesch,
maarheel
heel geen
geen Maleisch is.
Een andere
andere allerleisoort,indruk
allerleisoort.indruk uit
uit Cassel
Casselwerd
werdgevormd
gevormd
Een
hotel~ enen«vriendschapsyschulden,
«vriendschaps»schulden, welke
welke flink
flink groot
groot
door
door hotel,
hinderdenMultatuli
Multatulierg
erg;
zij
moeten
geweest zijn,
zijn, want
wantzijzijhinderden
moeten geweest
; zij
deden
«vreeseIijk aan»
aan» (Br.
(Br. 1859
1859 bl.
bI.109);
109);dat
datzegt
zegt
watI I
deden hem «vreeselijk
wat
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Pa
Ottilia was
was van
vandede
schuldpartij, hij
hij was
was de
degelukkige
gelukkige
Pa Ottilia
schuldpartij,
crediteur
op de
Deschuld
schuldbetrof
betrofweer
weereenige
eenige
cre9iteur op
de eeuwigheid.
eeuwigheid. De
door Multatuli
Multatuli successivelijk
successivelijkverorberde,
verorberde,maar
maarniet
nietbetaalde
betaalde
door
Het was
wasniet
nietprettig
prettigdat
datAdindaoLutjuku
Adinda~Lutjuku
europeesche
buffels. Het
europeesche buffels.
wist dat
dat «Dek»
«Dek» net
netgedaan
gedaanhad
hadalsalsdedeRegent
Regentvan
vanLebak,
Lebak,
wist
de Aartsknevelaar
Aartsknevelaar 1 1Multatuli
uit: «Dat
«Datvero
ver~
Multatuli roept
roept dan
dan ook uit:
vloekte Cassell»
CasselI» En
En hij
hij beweert:
beweert: «Ik
«Ik was
was en
en ben
ben nog
nogzeer
zeer
vloekte
verdrietig over Cassel.»
Cassel.»
verdrietig
«Dringendste schuldeischers,
schuldeischers, zegt hij
hij elders,
elders, zijn
zijn Fuhri,
Fuhri, de
de
«Dringendste
Hart en
en Cassel.»
Cassel.»
Hart
bI. 108), tot
de uitgeefster
uitgeefster der
der Brieven
Brieven (1859 bl.
«Ja, schrijft
schrijft de
het
einde
van
zijn
leven
heeft
het
MuItatuli
leed
gedaan die
die
het einde van zijn leven heeft het Multatuli leed gedaan
schulden,
en vooral
vooral ook
ookdedevriendschapsschulden
vriendschapsschulden niet
niet tete
schulden, en
kunnen
hij in
in 1858 in die stad
stad had
had achtergelaten.»
achtergelaten.»
kunnen afdoen,
afdoen, die
die hij
Multatuli
dat leed
leedook
ookwel
welden
denongelukkigen
ongelukkigenFuhri
Fuhri
Multatuli had
had in dat
kunnen opnemen,
opnemen, die
die hem
hem eveneens
eveneensheel
heelwat
watbuffelvleesch
buffelvleesch
kunnen
geleverd heeft
en voor
voordedebetaling
betalingverwezen
verwezen werd
werd naar
naar
geleverd
heeft en
Duymaer van Twist.
Twist. Deze
Dezeeigenaardige
eigenaardigekasaanwijzing
kasaanwijzing ging
ging
Duymaer
vergezeld
toelichting:: «Zeg hem,
hem, dat
dat 't zijn
schuld is
vergezeld van
van de toelichting
zijn schuld
dat ik
ik word
wordbeschouwd
beschouwdals
alskwade
kwadebetaler.»
betaler.»Toch
Tochbeweert
beweert
dat
Multatuli
dat hij
hij best
bestbij
bijgedeelten
gedeeltenzou
zouhebben
hebbenkunnen
kunnenafo
af~
Multatuli dat
betalen, maar
wilde Fuhri
Fuhri niet
nietbrutaal
brutaal maken.
maken. «Als
«Als ik
ik
betalen,
maar hij
hij wilde
hem
wat op
op afrekening
afrekening geef,
geef, wat
wat ik
ik nu
nu wel
weldoen
doenkon,
kon,dan
dan
hem wat
denkt
hij dat
dat zijn
zijn insolente
insolente brieven
brieven effect
effect hebben
hebben gedaan,
gedaan, en
en
denkt hij
ik krijg
krijg ze
ze voortaan
voortaan alle
alle weken.»
weken.»
Vergeten
toch vooral
vooralniet,
niet,dat
datMultatuli
Multatuligeposeerd
geposeerdheeft
heeft
Vergeten we toch
als Opvoeder
Opvoeder der
der Jeugdl
Jeugd 1
als
Mei1859,
1859,kwam
kwamhet
hetgezin
gezinweder
weder
Eindelijk, in
April ofofMei
Ein.delijk,
in April
gebeurde te
te Luik.
Luik. De
Defamilie
familiekwam
kwamuit
uitIndië
Indiëaan,
aan,
bijeen. Dit gebeurde
bijeen.
met op
op sleeptouw
sleeptouw een
eenbaboe.
baboe. Men
Men toog
toogverder
verder en
en deed
deed op
op
met
den zwerftocht
zwerftocht Visé
Visé aan,
aan,een
eendorpje
dorpjebijbijMaastricht,
Maastricht,waar
waarmen
men
een boerenherberg
boerenherberg trok.
trok. Multatuli
Multatuli deed
deed daar
daar —
- zooals
zooals ons
ons
in een
de Brieven
Brieven vertellen,
vertellen, —
- niets
nietsdan
dancmaijmeren»,
«mijmeren», onder begelei,
begelei~
ding
van ahet
«het gekwaak
gekwaak van
van ganzen.»
ganzen.» Maar
Maar die
die Brieven
Brieven mel,
mel~
ding van
den
ons echter
echter niet
niet of
ofhet
hetmet
metMultatuli
Multatuliook
ookwas
wasals
alsmet
met
den ons
den
Gouverneur van
Banda, Andries
Erp, van
van wien
wien
den Gouverneur
van Banda,
Andries van
van Erp,
Valentijn verhaalt,
verhaalt, dat
dat hij
hij van
vanhet
hetmijmeren
mijmeren ccniet
«niet veel
veel beter
beter
Valentijn
als
gek en
en beroerd
beroerd was.»
was.» Ook
Ook zeggen
zeggen zij
zij niet
niet ofoferereen
een
als gek
aardige
de ganzen
ganzen behoorde,
behoorde, die
dietottotc<Echte
«Echte
aardige Mascotte
Mascotte bij
bij de
Liefde
no. zooveel»
zooveel»geproklameerd
geproklameerd werd,
werd, met
met kans
kans op
oplatere
latere
Liefde no.
indeeling
bij dedeAmazonen,eeregarde
Amazonen~eeregarde: : eDe
«De Kinderen
Kinderen van
van
indeeling bij

m
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Vermoedelijk was
er wel
wel eene
eene bij,
bij, want
want we
we ver,
ver~
was er
Insulinde.» Vermoedelijk
nemen dat
dat «elke
«elke troep
troepganzen
ganzendie
dieMultatuli
Multatulilater
laterontmoette
ontmoette
nemen
hem Visé
Visé in
inherinnering
herinnering terugbracht.»
terugbracht.» (Brieven
1859 bl.
bI. 20),
20),
hem
(Brieven 1859
dus zoo
zoo iets
iets als
als ininhet
hetliedje
liedje:
:
«En zie
ezel aan,
aan,
%En
zieik
ik dan
dan dien ezel
denk ik
ikaan
aanmijn
mijnChristiaanl»
ChristiaanI»
Dan denk

Burgemeester van
dorp, die niet
niet zooveel
zooveel aan
aan «Ma,
«Ma~
De Burgemeester
van het
het dorp,
homedaansch Recht,
Volkenkunde en
en nog
nog
homedaansch
Recht, Indische
Indische Land~
Land, en
en Volkenkunde
paar vakken»
de baboe
baboe
vakken»gedaan
gedaanhad
hadals
als Multatuli,
Multatuli, heeft
heeft de
'n paar
vermoedelijk voor
een gedresseerden
gedresseerden Gorilla
Gorilla aangezien.
aangezien. En
En
vermoedelijk
voor een
daar het juist
juist kermis
kermis in
in Visé
Viséwas
wasenenMultatuli
Multatuliniets
nietsuitvoerde
uitvoerde
daar
dan mijmeren
mijmeren bij
ganzen, ja,
ja, zelfs
zelfsde
deGorilla
Gorillageen
geenkunsten
kunsten
dan
bij de ganzen,
verrichten, gaf
gafde
deBurgervader
Burgervadertwee
tweedagen
dagentijd
tijdaan
aanMultatuli
Multatuli
liet verrichten,
heen tetegaan,
gaan,ter
tervoorkoming,
voorkoming,dat
dathij
hijmet
metvrouw,
vrouw,kinderen
kinderen
om heen
aap «als
«als vagebond
vagebond door
door Maréchaussees
Maréchaussees zou worden
worden weg.
weg~
en aap
gevoerd over
over de
de grenzen.»
grenzen.»
gevoerd
der volgende
volgendepleisterplaatsen
pleisterplaatsenwas
wasAntwerpen,
Antwerpen,waar
waarmen
men
- Een der
Augustus 1859
1859aankwam.
aankwam.
23 Augustus
Een paar
kinderen en
en de
de
Een
paar dagen
dagenlater
laterwerd
werdTine
Tinemet
metde
de kinderen
baboe naar
naar den
den Haag
Haaggezonden,
gezonden,harer
harerzuster
zustermevrouw
mevrouw van
van
baboe
Heeckeren op
het dak.
dak. Ten
Tenminste,
minste,dat
datwas
wasde
debedoeling.
bedoeling.
Heeckeren
op het
Immers zoo
wat 33 jaren
jaren lang
lang hadden
hadden anderen
anderen voor het
het gezin
gezin
Immers
zoowat
gezorgd, dat
dat was
was erg
erg gemakkelijk
gemakkelijk en
en kon
kon wel
welzoo
zoodoorgaan
doorgaan11
gezorgd,
Er
reisgeld, maar
maar dat
dat was
was
Er was
was echter
echternooit
nooit geld,
geld, dus
dus ook
ook geen reisgeld,
Multatuli geen
geenbezwaar;
bezwaar;ook
ookdaarvoor
daarvoorwaren
warenanderen
anderen goed.
goed.
voor Multatuli
«Luister, en
zal uu zeggen
zeggen waartoe
waartoe zij
zij besloten,»
besloten,» zegt
zegt de
de
en ik zal
aansprekerig~plechtig. De
De Brieven
Brieven n.l.
n.l.
uitgeefster
Brieven aansprekerig,plechtig.
uitgeefster der
der Brieven
zullen
hare onthullingen
onthullingen staven,
staven, anders
anders zou
zou zij
zij de
dezaak
zaakzijn
zijn
zullen hare
voorbij
gegaan «uit
«uit vrees
vrees dat
dat men
men dedetoedracht
toedracht te
te bar,
bar, te
te
voorbij gegaan
ongelooflijk
(Brieven 1859
1859 bl.
bI. 22).
22).
ongelooflijk vinden
vinden zou»
zou» (Brieven
Nul1 ons geloof in
in het
hetongelooflijke
ongelooflijke kan,
kan, inzake
inzake Multatuli,
Multatuli,
Nu
anders
een ongelooflijk
ongelooflijk stootje.
stootje.
anders tegen
tegen een
Ziehier
het grootsche
grootscheplan
plan11doodeenvoudig
doodeenvoudig eene
eenegemeene
gemeene
Ziehier het
streek,
waartoe hij
dwong,die
diealsalsbeschaafde
beschaafdevrouw
vrouwvan
van
streek, waartoe
hij Tine dwong,
goeden huize,
huize, de
devernedering
vernedering diep
diepgevoeld
gevoeldmoet
moethebben.
hebben.Tine
Tine
Traarheidszoeker
werd door
door haar
haar man,
man, die zooals
zooals we
we weten
weten ook
ook Waarheidszoeker
was,
kunst ....«Och
«Ochjongens,
jongens,weest
weesttoch
tochwaar,
waar,
was, onderwezen in de kunst....
ik smeek
smeek jelui,
jelui,weest
weesttoch
tochaltijd
altijdwaar
waar1»
1» zou
zouhij
hij den
den Delftschen
Delftschen
studenten
Lief uit
uit
studenten eenmaal
eenmaal toeroepen,
toeroepen, (Van
(Van Sandick,
Sandick, Leed
Leed en
en Lief
een «Idee»
«Idee» dat
datMultatuli,
Multatuli, als
alszoovele
zooveleandere
andere
Bantam
Bantam bI.
bl. 181) een
Dit Idee herzag
herzag hij
hij zelfs
zelfs bij
bij voorbaat1
voorbaat 1
«Ideeën» herzien
herzien heeft. Dit
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Tine n.l.
n.l. moest,
moest, als
als op
op de
deboot
boothet
hetpassagegeld
passagegeldopgehaald
opgehaald
Tine
zijhaar
haarportemonnaie
portemonnaievergeten
vergeten
werd, schrik
schrik voorwenden
voorwenden dat
datzij
werd,
had en
en dan
danininRotterdam,
Rotterdam,van
vanden
deneigenaar
eigenaar van
van een
een klein
klein
had
logement
je,
waar
Multatuli
vroeger
wel
eens
gelogeerd
had,
logementje, waar Multatuli vroeger wel eens gelogeerd had,
geld zien
zien los
lostetekrijgen.
krijgen.Zoo
Zoogebeurde
gebeurde!
Decomedie
comediewerd
werdmet
met
1 De
succes
Tine ging,
ging, bewaakt
bewaakt door
door een
eender
dermannen
mannen
succes gespeeld
gespeeld en
en Tine
van boord,
boord, die
die in
in opdracht
opdracht had,
had, de
de passagegelden
passagegelden binnen
binnen te
te
van
krijgen,
naar het aangegeven
aangegeven adres.
adres.
krijgen, naar
logementbaas gaf wat
wat geld.
geld.
De logementbaas
Wat moet
moetererzijn
zijn om
omgegaan
gegaanininhet
hethart
hartvan
vanEverdine
EverdineBarones
Barones
Wat
Wijnbergen?
van Wijnbergen
?
schrijft JJosephine
osephine Spoor
Spoor in
in «Eenheid»
«Eenheid» No.
No.140
140:
«Dat
Toch schrijft
: «Dat
Multatuli geen vrouw
vrouw vond,
vond,die
diezijn
zijnhooge
hoogeidealen
idealenkon
konvolgen,
volgen,
Multatuli
IS
Jammer genoeg,
geen geval
geval zijn
zijn schuld.»
is jammer
genoeg, maar
maar ISis In
in geen
Had Multatuli
Multatuli niet
niet beter
betergedaan
gedaanmet
meteen
eenkeukenmeid
keukenmeid te
te
Had
trouwen?
trouwen ?
waar?? er
er bestond
bestond wel
wel reden
reden om
om ons
onszoo
zooplechtstafig
plechtstatig
Niet waar
luisteren tetemanen
manen?
tot luisteren
? 1I
Wat er
er had
hadmoeten
moetengebeuren,
gebeuren, als
als de
delogementhouder
logementhouder niet
niet
had willen
willen helpen,
helpen, meldt
meldt de
de geschiedenis
geschiedenis niet
niet;; maar
maar Tine
Tine en
en
had
de kinderen
kinderen waren
waren in
in elk
elk geval
gevalvan
vandedebaan
baanenenmoesten
moestenmaar
maar
zien hoe zij
zij aan
aan den
den kost
kostkwamen.
kwamen.
zien
Tine kon,
kon, ongeplaagd,
ongeplaagd, verder
verder strompelen
strompelen naar
naar de
de Van
Van
Tine
Heeckerens.
Maar dit echtpaar,
echtpaar, vermoedelijk
vermoedelijk van
oordeel dat
dat
Heeckerens. Maar
van oordeel
zwager-grootspreker
zijn gezin
gezin had
had te
te zorgen,
zorgen, gaf
gafdit
dit
zwager,grootspreker zelf
zelf voor zijn
«eenmaal te
eten», zooals
zooals de
deBrieven
Brievenhet
hetininMarschreglement,
Marschreglement«eenmaal
te eten»,
taal zeggen.
taal
zeggen. Ook kreeg Tine f20 cadeau om elders een onderdak
te zoeken.
zoeken. Waarheen
Waarheen??Waarheen
Waarheenanders
andersdan
dan naar
naar den
den redden,
reddenden engel
engel Jan.
Jan. Zij
Zijtrok
trokdus
dusnaar
naarBrummen.
Brummen. Daar
Daar lag
lag broer
broer
den
Jan
op zijn
zijn buitenverblijf
buitenverblijf DE BVTHE
schieten. Hij
Hij
Jan op
klimaat te
te schieten.
BUTHE klimaat
werd in
in zijn gouvernementachtige
rust» gestoord,
gestoord,
werd
gouvernementachtige «rustige
«rustige rust»
want hem
hem werd
werd andermaal
andermaal het voorrecht
voorrecht gegund
gegund om
omvoor
voorhet
het
want
feitekke
feitelijke Lebaksche
Offer
te mogen
opdraaien.
Lebaksche
Offer
te mogen
opdraaien. .
MultatuIi
in die
diedagen
dagennaar
naarBrussel
Brussel en
envertoefde
vertoefde er
er
Multatuli ging
ging in
weer in
in het
het bekende
bekende estaminet
estaminet «Au
Prince Beige»,
Belge», waar
waar hij
hij
weer
«Au Prince
zijn vroegere
vroegere vriendin
vriendin Pauline
Pauline terug
terug zag,
zag, die
dieditmaal
ditmaal een
eenkindje
kindje
zijn
dat...
enfin, Pauline
Pauline vond
vond ook
ookdat
dat de
de eer
eer
op den
den arm
arm droeg
droeg dat
. . . enfin,
der
vrouw boven
boven den
den navel
navel ligt
ligt 1.1. Ongelukkig was
was Generaal
Generaal
der vrouw
1. Zich
Zich tooiende
tooiende met
meteen
eenveer
veer
Juvenalis
anderen
oud_romeinschen
vanvan
Juvenalis
«of«of
eeneen
anderen
oudoromeinschen
Ker/» (Veritas, MultatulioWespen,
Multatuli_Wespen, bl.
bI. 37), zonder
certificaat van
oorsprong bij
bij te
te
Kerb)
zonder het certificaat
van oorsprong
voegen,
schreef Multatuli
Multatuli aan
aan Mimi,
Mimi, een
een 220jarig
22_jarig meisje,
meisje, dat
dat hij,
hij, de
de 22
22jaren
jaren oudere
oudere
voegen, schreef
man bezig
verleiden : «Welnu,
eer zit
zit boven
boven en
en niet
nietbeneden
beneden den
den
man
bezig was
was te
te verleiden:
«Welnu, ik
ik zeg:
zeg: de eer
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Michiels
niet bij
Michiels niet
bij de
de hand,
hand, want,
want, zooals
zooals wij
wij uit
uitden
denMax
MaxHa,
Ha~
velaar weten,
had hij
hij goed
goedslag
slagom
omzulk
zulksoort
soortkinderen
kinderen te
te
velaar
weten, had
mid~
verdonkeremanen, met
gebruikmaking van
smerigste mid,
verdonkeremanen,
met gebruikmaking
van de smerigste
delen. (M.
bI. 179
179 e.v.)
e.v.)
delen.
(M. H. bl.
Daar zat
zat Multatuli
Multatuli nu
nu11 Zonder
Zonder geld,
geld,zooals
zooalstrouwens
trouwens de
de
Daar
normale toestand
toestand was.
was. Overal
Overal gewogen
gewogenen
enate
«teknap»
knap»bevonden.
bevonden.
normale
Landheertje spelen
mislukt. Broer
Broer Jan
Jan en
enanderen
anderen wilden
wilden
Landheertje
spelen was
was mislukt.
Goevernement niet
niet indisponeeren».
indisponeeren». Van Twist
Twist had
had hem
hem
«het Goevemement
Despeelbanken
speelbankenwilden
wildenniet
nietzooals
zooalshij
hijwilde.
wilde.
geantwoord. De
niet geantwoord.
vrouwen
kinderenwaren
warenvan
vanhem
hemgescheiden,
gescheiden,omdat
omdathij
hij
Zijn vrouw
en kinderen
te geniaal
geniaal was
te voeren.
voeren. De
Defamilieleden
familieleden van
van
te
wasom
omiets
iets uit
uit te
Van Heeckerens,
Heeckerens, de
de Kerkhovens,
Kerkhovens, de
de Van
Van der
der
Tine's kant,
kant, de
de Van
Tine's
waren hem,
hem,—- en
enniet
nietten
tenonrechte,
onrechte,—
- vijandig
vijandig gezind
gezind
Huchten waren
(<<Van der
derHucht
Huchtzalzalmij
mijoveral
overalzwart
zwartmaken»
maken» —
- Br.
(«Van
Br.1846-1859
1846-1859
bI. 195)
195) en
en ontzagen
ontzagen zich
te schilderen
schilderen als
als
bl.
zich niet
niet om
om hem
hem af
af te
«een
1859 bl.
bI. 42)
42)een
eennietsdoener,
nietsdoener,iemand
iemand
«een slecht
slecht sujet,»
sujet,» (Br. 1859
die roekeloos
roekeloos zijn
zijn ambt,
ambt, zijn
zijn pensioen,
pensioen, zich
zich en
enzijn
zijngezin
gezin
die
opgeofferd had
had aan
aan een
een dwazen
dwazen gril,
gril, aan
aangekwetste
gekwetsteijdelheid;
ijdelheid;
opgeofferd
zijn stokoude
stokoudetantes
tantesafgezet
afgezethad,
had,zoodat
zoodatzij
zijverplicht
verplichtwerden
werden
die zijn
een aalmoes
aalmoes aan
aan Prins
Prins Frederik
Frederik te
te vragen
vragen («Die
(<<Die historie
historie van
van
een
die ellendige
ellendige schepsels
schepsels komt
komt dus
dus gauw
gauw de
dePreanger
Preanger door
door en
en
die
zal nu
nu hier
hiervoor
vooreen
eendief
diefworden
worden gehouden
gehouden (Br. 1846-1859
1846-1859
ik zal
bI. 196).
196). «daar
«daar onze
onze familie
familie hem
hem (nl.
(nI. van
van Son,
Son, van
van wien
wien de
de
bl.
rijstpelmolen
worden gekocht)
gekocht) voor mij
mij als
als een
een dief
diefzal
zal
rijstpelmolen zou
zou worden
- idem bl.
bI. 197
197 —);
-); een immoreel
immoreel man
man op
op geldelijk
geldelijk
waarschuwen» —
sexueel gebied,
gebied,een
eenijdele
ijdelepraatjesverkooper,
praatjesverkooper,een
eenkomediant.
komediant.
en sexueel
Bovendien
moede van
van de
de ellende
ellende en
en (ofschoon
(ofschoon dit
dit
Bovendien had
had Tine,
Tine, moede
tegengesproken
wordt
door
Echte
Duinliefde
Anderson)
waar~
tegengesproken
door.
Duinliefde Anderson) waar,
gordel.»
(Br. 1862-1863, bI.
hij, -— en
we begrijpen
begrijpen nu
nu op
op welke
welke
Ditzelfde zou hij,
en we
bl. 143). Ditzelfde
gordel.» (Br.
Mevrouw de
gronden, -— 4 maanden
later nur mit ein
bisschen andern
andern Worten,
Worten, Mevrouw
ein bisschen
maanden later
nl.:: «de
adel en de
de eer
eer des
des menschen wonen
«de adel
toeroepen, (Idee 448) nl.
weduwe Pruimers toeroepen,
boven
den navel,»
navel,»geheel
geheelvergetend,
vergetend, dat
dat geen
geen enkele
enkele dame
dame het
het prettig
prettig vind
vind als
als zoo
zoo
boven den
Het vervelende
vervelende voor
voor Mevrouw
Mevrouw P.
P.
openlijk de aandacht
aandacht op
op haar
haar «gordel»
"gordel» gevestigd
gevestigd wordt.
wordt. Het
blijkt, dat Multatuli zich
was
gelijk uit de
de 9 jaar
Idee 448 blijkt,
zich
jaar latere
latere noot
noot van Idee
was bovendien, gelijk
hier
weer "herzien»
dat hij
hij zich
zich nl. in het
het aangewezen
aangewezen lichaamsdeel
lichaamsdeel vergist
vergist
moest, dat
«herzien» moest,
hier weer
zonder behoorlijk
behoorlijk voorafgaand
voorafgaand
indrukken, zonder
had.
Dat komt
komt van
van dat
dat reageeren op indrukken,
had. Dat
onderzoek.
«Open-,
dier dagen
Intusschen
dagen gedweept met
met de
de zooveelste "Open,
Intusschen heeft de Jongelingschap dier
is en
«herzien» is
baring»,
zake den navel,
navel, die
die echter,
echter, ouder
ouder gewoonte
gewoontefinaal
finaal "herzien»
baring», ditmaal
ditmaal in
in zake
den weg
weg van
van vrij
vrij onderzoek
onderzoek is
is::
wel
in Idee
Idee 584 waar
op den
«in Hinderpaal op
lezen : ,,'n
waar we lezen:
wel in
—
zinnelijkheid.
zinnelijkheid nemen
nemen wij
wij indrukken
indrukken -— behagelijke of onbehagelijke
onbehagelijkezinnelijkheid. Uit zinnelijkheid
iets gedemonstreerd
te hebben
hebben als wij
gemakshalve (1)
(1) als opinien aan,
gedemonstreerd te
wij
aan, en meenen iets
genees.,
uitdrukking
indrukken of gevoel.
gevoel. We
We zijn
zijnop
opdat
datpunt
puntals
alssommige
sommige genees,
uitdrukking geven
geven aan
aan indrukken
zij zelf
zelf min
min of
ofmeer
meer
heeren, die koffie of wijn al
al dan
dan niet
nietgezond
gezondvinden,
vinden,naarmate
naarmate zij
op
die dranken
dranken gesteld zijn.»
zijn.»
op die
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onder den
schijnlijk onder
den invloed
invloedvan
vanhare
harefamilie,
familie,hem
hemgeschreven
geschreven
zij van,elkander,afgingen
van.elkander.afgingenen
endat
dat Multatuli
Multatuli
het beter
beterwas,
was,dat
datzij
dat het
zichverhuren
verhuren moest
moest
een baantje
baantje als
als hofmeester
hofmeester zoeken,
zoeken, ofofzich
een
als matroos.
matroos.
Multatuli had
had zich
zich in
indie
diedagen
dagenblijkbaar
blijkbaar nog
nog niet
niet uitge,
uitge.
Multatuli
sproken
over de
de ambachten,
ambachten, die
die hem
hem na
na aan
aan het
hethart
hart lagen.
lagen.
sproken over
En hij was
was ook
ook toen
toennog
nogniet
nietaan
aandedewijsheid
wijsheidtoe,
toe,welke
welkehem
hem
En
een tvvintigtal
twintigtal jaren
doen schrijven
schrijven (Laatste
(Laatste Periode
Periode
jaren later
later zou
zou doen
bI. 280):
280): «Zeker
«Zeker soort
soortven
venzelfvernedering
zelfvernederingisiseven
evenver
vervan
vande
de
bl.
waarheid
de verwaande
verwaande hoogschatting
hoogschatting van
van ons
ons zelf,
zelf, die
die
waarheid als
als de
algemeen
is», eene
eeneherziening
herzieningvan
vanhet
hetzelfpleidooi,idee
zelfpleidooi.idee 220,
220,
algemeen is»,
luidende: : «De
hoogste graad
graad van
van moed
moed isishoogmoed»,
hoogmoed», een
een
luidende
«De hoogste
«Idee»
dat,
als
zoovele
andere
zijner
Ideeën,
voor
«openbaring»
«Wee» dat, als zoovele andere zijner Ideeën, voor «openbaring»
gegolden
heeft, maar
maar dat,
dat, gelijk
gelijk zoo
zoovaak
vaakbij
bijMultatuli
Multatuli het
het
gegolden heeft,
geval was,
was, op
opbegripsverwarring
begripsverwarringberust,
berust,ditmaal
ditmaal als
alsgevolg
gevolgvan
van
dooreenhaspeling
(een ondeugd)
ondeugd)en
enzelfkennis
zelfkennis
dooreenhaspeling van
van hoogmoed (een
(een deugd).
deugd).
Tine
wist niet
niet beter
beter of
ofkruiwagen
kruiwagen en
en spade
spade hadden
hadden in
in de
de
Tine wist
praktijk afgedaan.
afgedaan. Daarom
Daarom zeker
zeker proponeerde
proponeerde zij
zij hofmeester
hofmeester
praktijk
of matroos,
matroos, niet vermoedende
vermoedende dat,
dat, ofschoon
ofschoon «het
«het getal
getal werk,
werk.
kringen waarvoor
waarvoor hij
hij ongeschikt
ongeschikt was,
was,niet
nietzeer
zeergroot
grootwas»,
was»,hij
hij
kringen
«als matroos
matroos of
of leidekker
leidekker geen
geen dienst
dienst kon
kondoen,
doen,om
omde
deduize,
duize.
«als
ling die
die hem
hem beving
beving bij
bij 't staren
diepte.» (Idee
(Idee 943).
943).
ling
staren in
in de
de diepte.»
1870-1875
Eerst
later zou
zou hij
hij aan
aan Vosmaer
Vosmaer schrijven
schrijven (Br.
(Br. 1870-1875
Eerst later
bI. 286)
286):: «Ik
«Ik zaagde
zaagde liever
liever hout
en zou
zou dit
ditdoen
doenals
alsniet
niethet
het
bl.
hout en
houtzagen
slechter betaald
betaald werd
werd dan
dan 't schrijven.» Nog
houtzagen nog
nog slechter
later
(bI. 314)
314) verandert
verandert zijn
zijn smaak.
smaak. «Ik
«Ik verzeker
verzeker u,
u, zegt
zegthij,
hij,
later (bl.
we gelooven
geloovendie
dieverzekering
verzekeringnatuurlijk
natuurlijkdadelijk,
dadelijk, —
- dat
dat
-— en
en we
liever houthakte
houthakte dan
dan teteschrijven.»
schrijven.»
ik liever
Een andere
andere keer
keerprefereert
prefereerthij
hijschrijnwerker
schrijnwerkerofofhorlogemaker
horlogemaker
te zijn.
zijn. (Brief
(Brief aan
aan Vosmaer
Vosmaer aan
aan het
het slot
slotvan
vandeel
deel1 1der
derVerz.
Verz.
te
Werken, bl.
bI. 307).
307). Ook
Ook«beitelwerk»
«beitel werk»doen
doenenen«vrachtdrAgen»
«vrachtdràgen»
Werken,
wil hij,
hij, als
als men
men den
den zijnen
zijnen den
denkost
kostwil
wilgeven.
geven.Begrijpe,
Begrijpe,wie
wie
kan, het
het onzin,verband
onzin.verband!1 Hij
het liever
liever dan
danschrijven
schrijven en
en
kan,
Hij doet het
hij houdt
houdt «zulk
«zulk werk
werk ook
ook voor
voornuftiger.»
nuttiger.» (Br.
(Br. 1867
1867 bl.
bI. 90).
90).
hij
Aan Thiele
Thiele schrijft
schrijft hij
hij (Laatste
(Laatste Periode
Periode bl.
bI. 104),
104), dat,
dat, als
als hij
hij
Aan
'n jaar
jaar of tien
tien jonger
jonger was,
was,hij
hijzich
zichzou
zoutoeleggen
toeleggenop
optimmeren.
timmeren.
Afgaande
Idee 946
946zou
zouMultatuli
Multatuli ook
ook erg
erg veel
veel gevoeld
gevoeld
Afgaande op
op Idee
horlogemakersknecht.Hij
Hijvraagt
vraagt «slechts
«slechts
voorsmids,
smids.ofofhorlogemakersknecht.
hebben voor
zoodanig «met
«met eere
eere te
te
drie maanden,
maanden, hoogstens
drie
hoogstens1»i»om
om als
als zoodanig
kunnen
doen».
kunnen dienst doen».
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Jammer
dat deze
deze neigingen
neigingen voor
voor het ambacht
zich niet
niet ge,
Jammer dat
ambacht zich
geopenbaard
den vierjarigen
vierjarigen boemeltocht, toen
toen
openbaard hebben gedurende den
er
niet geschreven
geschreven werd,
dus het
het houtzagen
houtzagen bijv.
bijv. niet
niet be,
beer niet
werd, en
en dus
hoefde gelaten
gelaten te
te worden,
worden, omdat
omdathet
hetminder
minderbetaalde
betaalde dan
dan
hoefde
schrijven
schrijvenl1
Komediant
Multatuli geweest,
geweest, heel
heelzijn
zijnleven
levenlang
lang11
Komediant is Multatuli
alleenals
alsinteressante,
interessante,historische
historischebizonderheid,
bizonderheid, maar
maar
Niet alleen
ook
om ons
onsrecht
rechttetedoen
doen
beseffen
hoe
armelijkMultatuli
Multatuli
ook om
beseffen
hoe
armelijk
in die
die dagen
dagenhad,
had,hooren
hoorenwe
westeeds
steedsdatdat
MaxHavelaar
Havelé\ar
het in
dedeMax
aan «een
smerig herbergtafeltje»
herbergtafeltje»geschreven
geschrevenwerd
werd
aan
(ceenwaggelend
waggelend en smerig
(Aanteekeningen
Ophelderingen bij
bij de
de uitgave
uitgave van
van 1875,
1875,
(Aanteekeningen en
en Ophelderingen
bI. 345).
345). Multatuli
Multatuli schijnt
schijnt dus,
dus, ondanks
ondanks zijn
zijn voorliefde
voorliefde voor
voor
bl.
timmermansvak, geen
hebben, het meubel
meubel
het timmermansvak,
geenkans
kansgezien
gezien te
te hebben,
stabiel
maken of vast
vast te
te zeften.
zetten. Als
Als we
weook
ooknog
nogweten
wetendat
dat
stabiel te
te maken
Multatuli
te Padang
Padang c<De
«De Eerlooze»,
Eerlooze», alias
alias «De
«DeBruid
Bruiddaaro
daar..
Multatuli te
boven», op
op een
eenomgekeerde
omgekeerdekist
kistgeschreven
geschrevenheeft,
heeft,dan
dan moeten
moeten
bovenz,
we erkennen,
erkennen, dat
dat het
het mobilair
mobilair ook
ookalalniet
nietmeewerkte
meewerkteom
om
we
Multatuli
het scheppen
scheppentetevergemakkelijken.
vergemakkelijken.
Multatuli het
Bij
al de
dezooeven
zooevenopgesomde
opgesomdeakeligheden
akelighedenvan
vangeidgebrek,
geldgebrek,
Bij al
van
tegenspoeden
door
eigen
schuld
en
van
familiekwesties
van tegenspoeden door eigen schuld en van familiekwesties
kwam nog,
nog, dat
dat de
deberenverzameling
berenverzamelingsteeds
steedsininomvang
omvangtoenam
toenam
kwam
en
geweldig en
en hinderlijk
hinderlijk begon
begontetebrullen.
brullen.Ook
Ookbroer
broerJan
Jan
en geweldig
kreeg
er meer
meer dan
dan genoeg
genoegvan
vanom,
om,bijbijblanco
blancokrediet,
krediet,!anger
langer
kreeg er
als
kassier te spelen.
spelen.
als kassier

o
Ziehier dus
er al
al zoo
zoo gebeurd
gebeurd was
was voor
voor met
met het
het
Ziehier
dus wat
wat er
schrijven
Havelaar een
een begin
begin werd
werd gemaakt
gemaakt en
en
schrijven van
van den
den Max Havelaar
dat alles
alles griefde
griefde Multatuli
Multatulinatuurlijk
natuurlijkontzaggelijk
ontzaggelijk;
hetmaakte
maakte
; het
kon;; dat
dat hij
hij
hem bitter.
bitter. Hij
Hij voelde
voelde dat
dat het
hetzoo
zooniet
nietblijven
blijvenkon
hem
weer eens
eens zelf
zelf voor
voorzijn
zijngezin
gezinhad
hadte tezorgen
zorgen;
dathij
hijdus
dusgeld
geld
weer
; dat
moest trachten
trachten te
verdienen; ; dat
zoo goed
goed en
en zoo
zoo
moest
te verdienen
dat hij
hij noodig,
noodig, zoo
kwaad
als het
het gaan
gaan zou,
zou, moest
moesttrachten
trachten zich
zich tetezuiveren,
zuiveren,met
met
kwaad als
betrekking tot de
deware,
ware,maar
maarhoogst
hoogstonaangename
onaangenameverhalen
verhale~
betrekking
zijn familie
familieenenhet
hetpubliek
publiekvertelden
verteldenomtrent
omtrentzijn
zijnpersoon
persoon
welke zijn
en zijn
zijn vroeger
vroeger en
enlater
laterdoen.
doen.Maar
Maarniet
niethet
hetminst
minstbegreep
begreep
en
dat de ontzaggelijke
ontzaggelijke dwaasheid
Lebak uitgehaald
uitgehaald en
en
hij,
hij, dat
dwaasheid te
te Lebak
die de
de tegenstanders
tegenstanders uitspeelden
uitspeelden tegenover
tegenover de ellende
ellende die
die hij
hij
over
zijn gezin
gezin gebracht
gebracht had
had en nog
nog steeds
steeds bracht,
bracht, goed ge,
ge ..
over zijn
praat moest worden.
worden.
praat
Eindelijk besloot
hij een
eenboek
boeksamen
samentetestellen,
stellen,dat
datnaast
naast
besloot hij
Eindeljk
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een middel
een
middel om
om geld
geldtetekrijgen
krijgenenenkrediet
krediettetebehouden,
behouden,tevens
tevens
zou
zijn een
een pleidooi
pleidooivoor
vooreigen
eigenzaak.
zaak.En
Ende
degeschiedenis
geschiedenisvan
van
zou zijn
Lebak,
en onbelangrijks»,
onbelangrijks», zou
zou worden
wordenhet
het«cane,
«cane"
Lebak, «iets
«iets droogs en
vas»
waarop lustig
lustig zou
zou worden
worden losgeborduurd,
losgeborduurd, totdat
totdat in
in het
het
vas» waarop
en verwarde
verwarde patroon,
patroon, met
metzeer
zeerveel
veelgoeden
goedenwil,
wil,ten
tenslofte
slotte
vage
vage en
iets van
iets
van een
een strijdkreet
strijdkreet voor
voor den
denverdrukten
verdruktenJavaan
Javaan zou
zou door,
door"
schemeren.
Zóó
zóó alleen
alleen moet
moet «zielkundig»
«zielkundig» het
hetontstaan
ontstaan van
vanden
den
en z66
Z66 en
Max
Havelaar verklaard
verklaard worden,
vindt bevesfiging
bevestiging in
in
Max Havelaar
worden, en
en dit vindt
de
eigen woorden
woorden van
van haar
haar «die
«die hem
hem zoo
zoo goed
goed kende»,
kende», de
de
de eigen
uitgeefster
Brieven, dat
dat het
het was
was«de
«debifterheid
bitterheid die
die het
het
uitgeefster der
der Brieven,
Vaderland
hem bood»,
bood», welke
welkehem
hem«perste
«perstetot
tothet
hetschrijven
schrijven
Vaderland hem
van
den Max
Max Havelaar»
Havelaar» (Br.
1859 bl.
bI. 39).
39).
van den
(Br. 1859
eindelijk er
er toe kwam
Dat hij
hij eindelijk
kwam om
omeen
eenboek
boeksamen
samentetestellen
stellen
leeren
defeiten.
feiten.Zij
Zijtoch
tochtoonen
toonenaan,
aan,dat
datde
deMax
MaxHavelaar
Havelaar
leeren ons de
niet ontstaan
niet
ontstaan isisalsalsvrucht
vruchtvan
vaneen
eengeweldige
geweldigeverontwaardi,
verontwaardi"
maar als produkt
produkt van
van een
een slakkerig,voortschrijdend
slakkerig"voortschrijdend proces.
proces.
ging, maar
Eerst kwamen
Eerst
kwamen de
de 44jaren
jarenvan
vanrondboemeling
rondboemelingenenluibakkerij.
luibakkerij.
Toen
schreef hij
hij te
te Brussel
Brussel «den
«den ganschen
ganschen dag
dag aan
aanmijn
mijn
Toen schreef
EERLOOZE»
(eene omwerking,
omwerking, diedie
later
DE DE
BRUID
DAARBOVEN
EERLOOZE» (eene
later
BRUID
DAARBOVEN
zou heeten).
heeten). «Ik heb
heb idee
idee dat
dat ik
ikdaarvan
daarvan iets
iets maak,
maak, en
al!f
zou
en als
ik slaag
slaag schrijf
schrijf ik meer.»
meer.»
Om
DE BRUID
BRUID DAARBOVEN
DAARBOVEN gespeeld
gespeeld te krijgen
krijgen wendde
wendde hij
hij
OM DE
tot het
hetRozekruis,
Rozekruis,een
eentak
takvan
vandede
ordeder
derVrijmetselaars,
Vrijmetselaars,
zich tot
orde
waarin hij
een rang
rang bekleedde.
bekleedde.«Al
«Algeven
gevenzezeerermij
mijmaar
maar ff100
100
waarin
hij een
àls het
het bevalt,
bevalt, zou
zou ik
ik voor
voor een
een tweede
tweede meer
kunnen
voor, as
meer kunnen
bedingen. Tevens
Tevens zal
zal ik,
ik,wanneer
wanneer het
het antwoord
antwoord nu
nu op
opmijn
mijn
bedingen.
van
die
geschrijven
(aan
het
Rozekruis
nI.)
welwillend
is,
schrijven (aan het Rozekruis nl.) welwillend is,
die ge,
legenheid gebruik
gebruik maken
maken om hun
hun de geschiedenis
geschiedenis van
van Lebak
Lebak
legenheid
vóór te leggen.
leggen. Men schrijft in de
de couranten
couranten thans
thans veel
veel over
over het
het
vécir
slecht bestuur
bestuur van
Indië en over
over de
de vrees
vrees voor
vooropstand
opstand enz.
enz.
slecht
van Indië
Misschien zal het
het hunne
hunne aandacht
aandacht trekken
trekken dat ik
ik dit
ditvroeger
vroeger
Misschien
gezegd heb
bij zijn
zijn aanklacht
aanklacht van
van de
de
gezegd
heb dan
dan ieder
ieder ander,
ander, (nI.
(nl. bij
Lebaksche Hoofden in
in zijn
zijn eerste
eerste officiëele
officiëele missive,
missive, toen
toenhij,
hij,
Lebaksche
- natuurlijk
natuurlijk veel
veel eerder
eerder dan
dan ieder
ieder ander,
ander, want
want er
er was
was geen
geen
—
van waar
waar —
- schreef,
schreef, dat
dat de
degeringe
geringeman
man«poessing
«poessing van
van
woord van
de vexatie»
vexatie» zou
zouopstaan,
opstaan,enenlater,
later,toen
toenhij
hijweer
weereen
eenoproer
oproer
met heel
heel veel
veelbloederigheid
bloederigheid uit
uit zijn
zijn broekzak
broekzak haalde,
haalde, om
om de
de
met
paleisdeur van
Duymaer van
van Twist
Twist geforceerd
geforceerd te
te krijgen,
krijgen, dat
dat
paleisdeur
van Duymaer
echter niet
In 't kort, als
als ikiknu
numet
methen
henininaanraking
aanraking
echter
niet gelukte). In
zal ikikbeproeven
beproevenmij
mijeen
eenkring
kringtetescheppen,
scheppen,die
diepartij
partij
kom, zal
kom,
mij neemt.»
neemt.»
voor mij
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Dan hoopt
hoopt hij
hij met
met zekeren
zekeren De
DeVries,
Vries,een
eentooneeldirekteur,
tooneeldirekteur,
te sluiten
sluiten «een
«een accoord
accoord voor
leveren van
van stukken.
stukken. Zulk
Zulk
te
voor het
het leveren
een
bezigheid zou
niet om ons
ons te
te
een bezigheid
zou mij
mij meer
meer aanstaan.
aanstaan.Het
Het is
is niet
redresseeren, doch
tijd tetewinnen
winnenen
envoorloopig
voorloopig
redresseeren,
doch alleen
alleen om tijd
bevrijd te wezen
wezen van
vandien
diendruk
drukvan
vanafhankelijkheid.»
afhankelijkheid.» «Als
«Als
bevrijd
het bevalt
bevalt zal
zal men
men mij
mij wel
welwat
watgeven
gevenvoor
vooreen
eentweede.»
tweede.»
het
Eindelijk hooren we
we:: «Ik
dk ben
ben namelijk
namelijk sedert
sedert vele
vele dagen
dagen bezig
bezig
Eindelijk
schrijven van
van een
eending
dingdat
datmisschien
misschienwel
weldrie
driedeelen
deelengroot
groot
met schrijven
wordt.» (Br.
e. v.).
v.).
wordt.»
(Br. 1859
1859 bI.
bl. 56
56 e.
«ding» was
was de
de Max
MaxHavelaar
Havelaar 1
Dat «ding»

zonder reden
reden heb
hebikikstadhuiswoordig
stadhuiswoordiggesproken
gesproken van
van
Niet zonder
een
boek «samenstellen»,
«samenstellen», want
m.i. is
is de
deMax
MaxHavelaar
Havelaarniet,
niet,
een boek
want m.i.
zooals
Multatuli het
het zelf
zelfvertelt
vertelt (wij
(wij zouden
zouden geneigd
geneigd zijn
zijn tete
zooals Multatuli
zeggen
zeggen:: juist dakom
daàromniet)
niet)achter
achterelkander
elkanderinineen
eenpaar
paarmaanden
maanden
geschreven,
maar in
in werkelijkheid
werkelijkheid samengesteld
geschreven, maar
samengesteld d.w.z. in elkaar
elkaar
gezet uit reeds
reeds bestaande
bestaande fragmenten,
fragmenten, die
die door
doortusschenwerk,
tusschenwerk,
gezet
kop~ en
en staartstuk
staartstuk tot
tot een
eengeheel
geheelgemaakt
gemaaktwerden.
werden.
kop,
Ik
heb voor
voordie
diebewering
beweringgeen
geenpositieve
positievebewijzen,
bewijzen, alleen
alleen
Ik heb
aanwijzingen.
Multatuli niet ge,
geaanwijzingen.Immers
Immersals
als men
men bedenkt
bedenkt dat
dat Multatuli
makkelijk
gauw tevreden
tevreden was
was over
over het
het
makkelijk arbeidde;
arbeidde ;dat
dat hij
hij niet
niet gauw
door hem
hem geschrevene
geschrevene en
endit
ditdan
danook
ookherhaaldelijk
herhaaldelijkomwerkte
omwerkte
(verg.
bijv. Multatuliana
Multatuliana bl.
bI. 43)
43);; dat
dat de
deMax
MaxHavelaar
Havelaarzijn
zijn
(verg. bijv.
eerste
de pers
pers was;
was; dat
datbijv.
bijv.dedeSaïdjahgeschiede,
Saïdjahgeschiede~
eerste werk
werk voor
voor de
nis, de
de coupe
de lalamaison,
maison, voor
voor andere
andere doeleinden
doeleinden is ge,
ge~
nis,
coupe de
schreven
zeer duidelijk,
duidelijk, op
op zeker
zeker moment,
moment, als
als erervolstrekt
volstrekt
schreven en
en zeer
geen aanleiding
aanleiding voor
voor is,
is,werd
werdtusschengeschoven
tusschengeschoven;; dat
dathet
het zelf,
zelf~
pleidooi betreffende
betreffende de
de Sumatrasche
Sumatrasche gebeurtenissen
gebeurtenissen en nog
nog
pleidooi
andere
gedeelten niets
niets met
metdedeLebakzaak
Lebakzaaktetemaken
makenhebben
hebben;
andere gedeelten
;
dat Multatuli
Multatuli vroeger
vroeger al
veel geschreven
geschreven (verg.
(verg. Idee
Idee 533
533
dat
al veel
blz. 300)
300) en
en dus
dusveel
veelbruikbare
bruikbarestukken
stukkenter
terinschuiving,
inschuiving, in
in
blz.
voort~
portefeuille had,
waardoor ook verklaard
verklaard wordt
wordt de
de voort,
portefeuille
had, waardoor
durende
en onderwerp,
onderwerp, die
die den
den Max
Max
durende afwisseling
afwisselinginin toon
toon en
Havelaar
als men
men ininaanmer,
aanmer~
Havelaar kenschetst;
kenschetst ; maar
maar vooral
vooral ook
ook als
king neemt,
neemt, dat
dat Multatuli
Multatuli alle
alledoorzettingsvermogen
doorzettingsvermogen miste
miste en
en
dus onmogelijk
onmogelijk zoo
zoo langen
langen tijd
tijd achtereen
achtereen zich aan
aan het
het zelfde
zelfde
dus
onderwerp
kan het
het niet
niet
onderwerp ingespannen
ingespannen kan
kan hebben
hebben gewijd,
gewijd, dan kan
de Max
Max Havelaar
Havelaar isis niet
niethet
hetprodukt
produktvan
vaneen
een
anders of
anders
of de
plotselinge, hartstochtelijke
hartstochtelijke inspiratie,
inspiratie, maar
maar legprentwerk.
legprentwerk. En
En
plotselinge,
toen Multatuli,
Multatuli, evenals
evenals kleine
kleine Max
Max destijds,
destijds, bij
bij het
hetspelen
spelen
toen
H.bl.bI.327),
327),kon
konuitroepen
uitroepen:: «ik
«ik hèb
hèb
met zijn
zijn legprent,
legprent, (M.
(M. H.
met
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haar
hèb haar
haar buik!»
buik!» was
was «de
«de rooie
rooie mevrouw
mevrouw kom,
kom~
haar buik,
buik, ik
ik hèb
pleet,»
d.w.z was
washet
hetzelfpleidooi
zelfpleidooigaar
gaarvoor
voorden
den«Europeeschen
«Europeeschen
pleet,» d.w.z
lezer.»
Dat het
Dat
het met
met het
het schrijven
schrijven van
van den
den Max
Max Havelaar
Havelaar ook
ook om
om
geld
te
doen
was,
wordt
bevestigd
door
zijn
duinrolgeld te doen was, wordt bevestigd door zijn duinrol,
vriendinnetje
beweert:: «Hij
«Hij schreef
schreef niet
niet
vriendinnetje Marie
Marie Anderson,
Anderson, die beweert
Multatuli's leven,
50). Met
Met die
die
licht
licht dan
dan uit
uit nood,»
nood,» (Uit Multatuli's
leven, bI.
bl. 50).
omschrijvingbreng
brengikik niet
niet den
omschrijving
den naam
naam van
van een
eenfatsoenlijk
fatsoenlijk
straat. Men
kan het
het fraais
fraais omtrent
omtrent die
die evoluties
evoluties in
in
meisje
meisje op
op straat.
Men kan
nogveel
veelmeer,
meer,iningeuren
geurenenenkleuren
kleurenininhare
hare
de
duinen en
en nog
de duinen
geschriften
was de
de tijd
tijdvan,
van,(laten
(laten we
wehet
het
geschriftenlezen,
lezen, want
want het
het was
niet
uitproesten 1): : «Op
dan 1 ten
ten strijde
strijde tegen
tegen de
deleugen!»
leugen 1»
niet uitproesten1)
«Op dan
de tijd
tijd van
van de
deWaarheids,tulpen,koorts
Waarheids-tulpen-koortsdie
diekinderen,
kinderen,jongeren
jongeren
beving;; de
de tijd
tijddie
dievrouwelijke
vrouwelijkekieschheid
kieschheid
en
onderwijzers beving
en onderwijzers
totleugens
leugensproklameerde
proklameerde en
en
en
vrouwelijke schroomvalligheid
schroomvalligheid tot
en vrouwelijke
ze
begroef in
in het
het terrein
terrein beneden
beneden het
het veld
veldder
dereer,
eer,ininde
deaan,
aanze begroef
trekkelijke streek
streek van den
trekkelijke
dennavel
navelI1....
Als het
het Multatuli
Multatuli inderdaad
inderdaad te doen
doen was
was geweest
geweest om
omdoor
door
den Max
Max Havelaar
Havelaar op te
te komen
komen voor
voor de
de zaak
zaak van
van den
den mis,
misden
handelden
alleen de
de vorm
van het boek
handelden Javaan,
Javaan, dan
dan had
had niet alleen
vorm van
geheel anders
anders moeten
moeten zijn
zijn en
enbetracht
betrachtmoeten
moetenworden
wordende
dedoor
door
Multatuli zelven
zei ven gegeven
gegeven:: «Règle
«Règlegénérale
générale:: bij
bij zulke
zulke zaken
zaken
Multatuli
is 't van
van hoog
hoog belang
belang zich
zich stipt
stipttetebepalen
bepalenbij
bij de
dehoofd,
hoofdeen
zijpadverzwakt,»
verzwakt,»
kwestie. Elke
Elke afleiding,
afleiding, elke
elkestap
stapopopeen
kwesfie.
zijpad
maar
maar de schrijver
schrijver had
had moeten
moeten geven
geven afeiten,
Offeiten, sprekende, ware,
ware,
duidelijk omschreven,
historische feiten,
feiten, dus
een betoog,
betoog, 6f,
Of,
omschreven, historische
dus een
evenals
de schrijfster
van«De
«De hut
hut van
evenals de
schrijfster van
van Oom
Oom Tom»,
Tom», een
een ver,
verhaal, ontleend
ontleend aan
aanbestaande
bestaandetoestanden.
toestanden.Leugens,
Leugens, laster
laster en
en
haal,
gevallen niet nood,
noodverdraaiïng der
verdraaiing
der waarheid
waarheid waren
warenin
in beide
beide gevallen
zakelijk
geweest. De
De «stipte
«stipte waarheid»
waarheid» had
niet noodig
noodig
zakelijk geweest.
had niet
«opgeofferd» te
worden aan
aan «eisch
«eisch van
van de
dekunst.»
kunst.» (Brief
(Briefaan
aan
«opgeofferd»
te worden
bI. 307),
307), want
wantfantaisie
fantaisie en
en
Vosmaer, Verz.
Vosmaer,
Verz.Werken
Werken deel
deel 11 bl.
leugen zijn
zijn geen
geen synoniemen.
synomemen.

o
heeft den
den Max
MaxHavelaar
Havelaarvergeleken
vergeleken met
met DE
DE Hur
HUTVAN
VAN
Men heeft
Oom
OOM Tom
TOM;; Multatuli zelf
zelf spreekt
spreekt van
van zulk
zulkeene
eeneovereenkomst,
overeenkomst,
maar
maar de vergelijking
vergelijking gaat
gaat m.i.
m.i. geheel
geheel mank.
mank.
Dit
Dit is de
deaanklacht
aanklacht van
vanBeecher
BeecherStowe
Stowe:
«Hetkind,
kind,dat
datzijn
zijn
: «Het
onderdedebescherming
beschermingvan
vandiens
diens
verloren heeft,
heeft,staat
staatnog
nogonder
vader verloren
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vrienden en
van de
de wet
wet;; hij
hijisisiets
ietsenenkan
kaniets
ietsdoen
doen;
hijheeft
heeft
vrienden
en van
; hij
erkende
rechten en een
een erkende
erkende plaats
plaatsininde
demaatschappij.
maatschappij. De
De
erkende rechten
slaaf daarentegen
daarentegen heeft
dat alles.
alles. De
Dewet
wetbeschouwt
beschouwt
heeft niets
niets van dat
hem
in ieder
ieder opzicht
opzicht even
even ontbloot
ontblootvan
vanrechten
rechten als
als een
eenbaal
baal
hem in
koopmansgoederen. De
eenige mogelijke
mogelijke erkenning
erkenning van
van de
de
koopmansgoederen.
De eenige
begeerten
en behoeften
behoeften van
vaneen
eenmenschelijk
menschelijkenenonsterfelijk
onsterfelijk
begeerten en
wezen, die hem
hem geschonken
geschonken zijn,
zijn, erlangt
erlangt hij
hij door den
den opper,
opper~
wezen,
machtigen
aan geen
geenverantwoordelijkheid
verantwoordelijkheid onderworpen
onderworpenwil
wil
machtigen en aan
van zijn
zijn meester,
meester, en
en wordt
wordtdie
diemeester
meesterhem
hemontnomen,
ontnomen, dan
dan
van
blijft hem niets
niets meer
meer over.
over.
blijft
Klein is
is inderdaad
inderdaad het
het getal
getal menschen,
menschen, dat
dat deze
dezeaan
aangeene
geene
Klein
eenedelmoedige
edelmoedige
verantwoordelijkheid onderworpen
macht op een
verantwoordelijkheid
onderworpen macht
wijze weet
gebruiken. Iedereen
Iedereen weet
weet dit, en
en de
de slaaf
slaaf weet
weet
wijze
weet te gebruiken.
dit het
het best,
best,zoodat
zoodathijhijhet
hetlevendig
levendiggevoelt,
gevoelt,dat
dathij
hijtien
tienkansen
kansen
heeft om
om een
eenharden,
harden, wreeden
wreeden meester
meester te
te vinden,
vinden, tegen
tegen één
één
heeft
kans
een meester,
meester, die betrekkelijk
betrekkelijk goed
en zacht
zacht is. Van,
Van~
kans op
op een
goed en
daar ook,
dat een
een goede
goedemeester
meester door
doorden
denslaaf
slaafmet
met zulke
zulke
daar
ook, dat
tranen wordt
20).
tranen
wordt beweend.»
beweend.» (Hoofdstuk 20).
En die
die aanklacht
aanklacht wordt
wordt toegelicht,
toegelicht, als
als we lezen
lezen hoe
hoe Tom
Tom
En
plotseling, zonder
zonder dat
dat hij
hij bij
bij machte
machte is
is er
er iets
iets aan
aan te
te doen,
doen,
plotseling,
altijd gescheiden
gescheiden wordt
wordt van
van vrouw
vrouwen
kinderen;
hoe hij
hij
voor altijd
en kinderen
; hoe
bij den
den dood
doodvan
vanzijn
zijntweeden,
tweeden,braven
bravenmeester,
meester,eenvoudig
eenvoudigbij
bij
bij
publieken koop overgaat
overgaat aan
aan een
een hardvochtigen
hardvochtigen eigenaar,
eigenaar, die
die
publieken
T om's povere
povere bezittingen
bezittingen gewoonweg
gewoonwegten
teneigen
eigenbate
bateverkoopt,
verkoopt,
Tom's
hem zonder
zonder reden
reden mishandelt
mishandelt en
en ten
ten doode
doodetoe
toelaat
laatgeeselen
geeselen;;
hem
de slaven
slaven in
in het
het openbaar
openbaar geveild,
geveild, en
en als
als gold
goldhet
het koop,
koop~
hoe de
mansgoed,
bekeken
en
besproken
worden;
hoe
men
ze
zelfs
mansgoed, bekeken en besproken worden ;
men ze zelfs
onkiesch
betast, ze
loopen en
en springen
springen laat
laat om te
te zien
zien of
oferer
onkiesch betast,
ze loopen
beenen hapert;
hapert; hoe zij
zij geketend
geketend worden
worden om
om ze
ze
iets aan
aan hun beenen
iets
wegloopen teteverhinderen
verhinderen;; hoe
hoe negermeisjes
negermeisjes tot
toteen
eenleven
leven
het wegloopen
schande worden
worden verkocht
verkochtI1
van schande
voelen het,
het, dat
dat dit
dit alles
alles de
de afschuwelijke
afschuwelijke zijden
zijden zijn
zijn
Wij voelen
van de
de negerslavernij,
negerslavernij, door
door Beecher
Beecher Stowe
Stowebeschreven
beschrevenzonder
zonder
van
snorkende
taal, zonder
zonder weemakenden
weemakenden zelflof,
zelflof, maar
maar eenvoudig,
eenvoudig,
snorkende taal,
treffend, hartroerend.
hartroerend.
Ze leven
leven voor
voor onze
onze oogen,
oogen,de
dearme,
arme,doodgeranselde
doodgeranselde Tom,
Tom,
wreede Legree,
Legree, de
debeklagenswaardige
beklagenswaardige Prue,
Prue, die
diehaar
haarzieke
zieke
de wreede
kind niet
niet mocht
mocht oppassen
oppassen en
en het
hetsterven
stervenzag
zagen
entoen
toenvan
van
kind
wanhoop
aan den
den drank
drank raakte
raakte om
omellendig,
ellendig, in
ineen
eenkelder
kelder
wanhoop aan
opgesloten,
te sterven
sterven;; de
de mooie
mooie jonge
jongeRosa,
Rosa, die
diegegeeseld
gegeeseld
opgesloten, te
werd
ter wille
willevan
vanetneen
nuk
haar
meesteres;
Emmeline,
werd ter
nuk
vanvan
haar
meesteres
; Emmeline,
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die,
om meer
meer op
opte te
brengen,haar
haarkrullen
krullenniet
nietmocht
mocht glad
glad
die, om
brengen,
strijken1I ...
...
strijken
Dat alles
alles isisfantasie,
fantasie, maar
maarhet
hetzijn
zijntypen,
typen,aan
aanhet
hetwerkelijke
werkelijke
leven ontleend.
leven
ontleend.
Ziehier de aanklacht
Ziehier
aanklacht van
van Multatuli
Multatuli::
Meer
30 millioenen
millioenen onderdanen
onderdanen worden
wordenmishandeld
mishandeld en
en
Meer dan 30
uitgezogen in
naam des Konings
Konings van
vanNederland
Nederland;;
in naam
diefstal,
en moord
moordzijn
zijngemaakt
gemaakt tot
toteen
eenRegeerings,
Regeeringsdiefstal, roof
roof en
systeem ;
systeem;
de
ambtenaren durven,
vrees voor vergiftiging,
vergiftiging, de
de kne,
knede ambtenaren
durven, uit
uit vrees
velarijen der
der Hoofden
Hoofden niet
velarijen
niet tegen
tegen tetegaan
gaan;;
ingediende
klachten over
over knevelarijen
knevelarijen van
van Hoofden
Hoofden worden
worden
ingediende klachten
niet alleen
niet
alleen niet
niet onderzocht,
onderzocht, maar
maar zelfs
zelfs gesmoord.
gesmoord.
En het
?
En
het bewijs
bewijs?
Het misdrijf,
misdrijf, in
naam des
des Konings
Konings van
vanNederland
Nederland begaan
in naam
aan de
°Jo te
50 %
hoog geschafte
geschatte cgneer
«meer dan
dan dertig
dertig
aan
de meer
meer dan
dan 50
te hoog
onderdanen» en
enhet
hetRegeeringssysteem
Regeeringssysteemvan
vandiefstal,
diefstal,
millioenen onderdanen»
en moord
moord moeten
moeten blijken
blijken uit
uit hetgeen
hetgeen ons
ons verteld
verteld wordt
wordt
roof en
van
van een
een Regent
Regent ininzeker
zekerklein
kleindeel
deelvan
vanInsulinde,
Insulinde, die
die verver,
dacht wordt
dacht
te knevelen
knevelen...
ten eigen
eigenbate
bate!
wordt te
. . . ten
I
vrees der
der ambtenaren
ambtenaren om
vergiftigd te worden
worden en
en hun
hun
De vrees
om vergiftigd
daaruit voortvloeiende plichtverzaking
plichtverzaking worden
worden bewezen
bewezen geacht
geacht
daaruit
het sterven
sterven van
van een
een Assistent,Resident
Assistent~Resident die
die..
uit het
.. .. niet vergifvergif,
is, maar
maar overleed
overleedaan
aaneen
eenleverabsces
leverabsces1I
tigd is,
De beschuldiging
beschuldigingdat
datklachten
klachten over
over knevelarijen
knevelarijen van Hoofden
De
Hoofden
alleen niet
nietonderzocht,
onderzocht,maar
maarzelfs
zelfsgesmoord
gesmoordwerden,
werden,berust
berust
niet alleen
het perfide
perfide verzwijgen
verzwijgen van
van een
een officieel
officieel stuk
stuk (Gouv.
(Gouv.Besl.
BesI.
op het
23 Maart
Maart1856
1856No.
No.34),
34),dat
datjuist
juistden
denduidelijk
duidelijkuitgedrukten
uitgedrukten
van 23
wil bevat
wel te doen
doen onderzoeken,
onderzoeken, en
en
bevat om
om Multatuli's
Multatuli's klacht
klacht wel
het door
doorhem
hem(Multatuli)
(Multatuli)verkondigd
verkondigddwaalbegrip,
dwaalbegrip, dat
dat
op het
zijne verplaatsing,
verplaatsing, in
werkelijkheid een
een gevolg
gevolgvan
vanzijn
zijnafkeu,
afkeu~
zijne
in werkelijkheid
renswaardige wijze
wijze van optreden,
optreden, een
een straf
strafwas
wasvoor
voorzijn
zijnaan,
aan~
klagen van
Hoofden. Bovehdien
Bovefldien leert
leert het
het Gouv.
Gouv. Besluit
Besluit van
van
klagen
van Hoofden.
11 December
ook oneerlijk
oneerlijk verzwegen
verzwegen is,
is,dat
dat
11
December1856
1856No.
No. 17,
17, dat
dat ook
Multatuli's
Multatuli's aanklacht
aanklacht niet
niet alleen
alleen dadelijk
dadelijk onderzocht is,
is, maar
maar
dat de
de door
door hem
hem genoemde
genoemde Hoofden,
Hoofden, alsook
alsook door
door hem
hem
ook, dat
niet
niet genoemde Hoofden
Hoofden gestraft
gestraft zijn.
zijn.
Dus niets
nietsdan
danverdraaide
verdraaidewaarheid,
waarheid,leugen
leugenenenlaster
laster!
Dus
I . ...
..
Multatuli iets
iets willen
willendoen
doenvoor
voorden
deninlander,
inlander,dan
dan had
had
Had Multatuli
denstrijd
strijdmoeten
moetenaanbinden
aanbindentegen
tegenhet
hetKultuurstelsel.
KultuurstelseI.Maar
Maar
hij den
dit
dit stelsel
stelsel...
bewonderde hij,
hij, of,
of,bewonderde
bewonderdehij
hij niet,
niet, want
want
. . . bewonderde
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hij was
was gewoon
gewoonteteschrijven
schrijven«naar
«naar den
denindruk
indruk van
van 't oogen,
oogen~
hij
bete ek ent:: zooals
zooalshet
hetininzijn
zijnkraam
kraamtetepas
paskwam.
kwam.
blik,» hetgeen beteekent
gemis aan
aan logischen
logischenzin
zinisiseen
eender
derroode
roodedraden,
draden,
Volkomen gemis
die
door den
denganschen
ganschen Max
MaxHavelaar
Havelaarloopen.
loopen.Maar
Maartoch
toch
die door
krijscht vogel Rock
Rock:: «Mijn
«Mijn boek
boek bewijst
bewijst het
hettegendeel
tegendeel (van
(van
krijscht
verward zijn)
zijn) want
het isis een
eenlogisch
logisch geheel»!!
verward
geheeN11 ...
want het
dit alles
allesblijkt
blijktduidelijk,
duidelijk,dat
datdedeMax
MaxHavelaar
Havelaarnooit
nooit
Uit dit
de bedoeling
bedoeling kan
kan hebben
hebben gehad,
gehad, om
omeen
eenstrijd
strijdaan
aantetebinden
binden
ten behoeve
behoeve van
van den
den mishandelden
mishandelden Javaan.
Javaan. Want een
een goede,
goede,
ten
eerlijke zaak
heeft geen
geen verdraaide
verdraaide waarheid,
waarheid, geen leugens,
leugens,
een eerlijke
zaak heeft
geen laster
laster van
van noode.
noode.«Wat
«Watwaar
waaris,»
is,»heeft
heeftMultatuli's
Multatuli'svriend
vriend
N.van
vanHall
Hallzoo
zooterecht
terechtgezegd,
gezegd,«moet
«moetvan
vanalle
allekanten
kanten
Mr.
Mr. J. N.
waar
zijn» (Br.
(Br. 1870-1875
1870-1875bl.bI.183).
183).EnEnMultatuli
Multatulizelf
zelfriep
riep
waar zijni
den
Heer Paap
Paap toe
toe (Laatste
(Laatste Periode
Periode bl.
bI.220)
220):
«Laprincipale
principale
den Heer
: «La
qualité de
c'estla laprobité».
probité».Maar
Maarmen
menweet
weethet
het ...
...
qualité
de l'auteur
l'auteur...c'est
met
edele bedoelingen
bedoelingen is de
de Hel
Helbevloerd.
bevloerd.
met edele
MaxHavelaar
Havelaaren
enprobité
probitéschuwen
schuwenelkaar
elkaar1I
De Max

o
Max Havelaar
Havelaar is
is in
inwerkelijkheid
werkelijkheid dan
dan ook
ook niet
nietanders
anders
De Max
dan
pleidooi voor
voor eigen
eigen zaak.
zaak.
dan een pleidooi
aard van die zaak
zaak nu,
nu, bracht
bracht al die leugens,
leugens, verdraaiingen
verdraaiïngen
De aard
en
laster mede.
mede. Immers
Immers Multatuli
Multatuli kon
konmoeielijk
moeielijk den
den volke
volke
en laster
verkondigen, dat
hij zijn
zijn ontslag
ontslag gevraagd
gevraagd had
had met
met dollen
dollen
verkondigen,
dat hij
uit gekwetste
gekwetsteijdelheid
ijdelheid;
dathij
hijzich
zichgruwelijk
gruwelijkmisrekend
misrekend
kop, uit
; dat
had
in de
dehulp,
hulp, welke
welke hij
hij dacht
dacht van
van Duymaer
Duymaer van
van Twist
Twist te
te
had in
mogen
verwachten, nl.
nl. eene
eenegoedkeuring
goedkeuringvan
vanzijn
zijntheatraal
theatraal
mogen verwachten,
op~
en aftreden.
aftreden. Zoo'n
Zoo'nzaak
zaakzou
zouweinig
weinigbelangrijk
belangrijkzijn
zijn geweest
geweest
op, en
voor
het publiek
publiek;; zoo'n
zoo'n zaak
zaak was inderdaad
inderdaad «iets droogs
droogs en
en
voor het
onbelangrijks».
Daarom
moest
zij
anders
voorgesteld
worden.
onbelangrijks». Daarom
zij anders voorgesteld worden.
het oogenblik
oogenblik afafdat
datMultatuli
Multatulizich
zichvoornam
voornamzijn
zijn niet,
niet~
Van het
goed~te~praten
zaak, erger,
erger, zijn
zijn kwade zaak,
zaak, in het
het openbaar
openbaar
goed,te,praten zaak,
te
bepleiten, moest
moest hij,
hij, zooals
zoo alsbij
bijalle
allekwade
kwadezaken
zakengebeurt,
gebeurt,
te bepleiten,
leugen, laster
lasterenenverdraaide
verdraaidewaarheid
waarheidzijn
zijntoevlucht
toevluchtnemen.
nemen.
tot leugen,
41van
vanden
denMax
MaxHavelaar
Havelaarzoo'n
zoo'njuiste
juiste
Hij
zelf heeft
heeft in
in noot
noot41
Hij zelf
aanhaling gedaan
gedaan::
«Das eben
eben ist
ist der
derFluch
Fluchder
der136sen
bösen That,
That,
Dass sie
sie fortzeugend
fortzeugend B6ses
Böses muss geb5hren»,
gebähren»,
Al wat
wat leelijk
leelijk in
in de
dezaak
zaakwas,
was,moest
moestweggefancyd
weggefancydworden,
worden,
en
deLebaksche
Lebaksche ontslagaanvrage,
ontslagaanvrage, eene
eene groote
groote dwaasheid,
dwaasheid,
en de
moest
worden een
een soort
soortCurtiussprong
Curtiussprong en
enfamille,
famille,een
eensprong
sprong
moest worden
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dus uitsluitend
uitsluitend gedaan
gedaan ten behoeve
behoeve van
van anderen,
anderen, een
een opoffe,
opoffe~
dus
dusI1....
ringssprong dus
..
Multatuli heeft
heeft het zeer
zeer goed
goed gevoeld,
gevoeld,dat
datde
devier,
vier,den
den Max
Max
Havelaar
voorafgaande,
in
luiheid
en
dwaasheid
verlummelde
Havelaar voorafgaande, luiheid en dwaasheid verlummelde
jaren, zeer
zeer sterk
sterk getuigen tégen
tégen zijne
zijne beweringen,
beweringen, dat
dathij
hijzich
zich
jaren,
en zijn
zijn gezin
gezin opgeofferd
opgeofferdheeft
heeftvoor
voorden
denmishandelden
mishandeldenJavaan,
Javaan,
dat zijn
zijn boek
boek beoogt
beoogt«verbetering
«verbeteringtetebrengen
brengenin
inden
den ellendigen
ellendigen
toestand
Indië.»
toestand van Indië.»
Max Havelaar
Havelaar zelf
zelf
krijgenwe,
we, allereerst
allereerstinin den
den Max
Daarom krijgen
(bI.
325), teteslikken
slikken:: «'t schijnt
hij gewacht
gewacht heeft
heeft ....
ik
schijnt dat
dat hij
. . ik
(bl. 325),
hand:: Ik
heb in
in de
de
geef de
de volgende
volgende aanteekening
aanteekening van
van zijn
zijn hand
Ik heb
nieuwsbladen
Heer Slijmering
Slijmering benoemd
benoemd is
is tot
tot
nieuwsbladen gelezen
gelezen dat
dat de Heer
ridder van
van den
den Nederlandschen
Nederlandschen Leeuw.
Leeuw. Hij
Hij schijnt
schijnt thans
thans
ridder
resident van
Djokdjokarta tete wezen.
wezen. Ik
zou dus
dus nu op
op de
de
resident
van Djokdjokarta
Ik zou
Lebaksche
zaken kunnen
kunnen terugkomen
zonder gevaar
Lebaksche zaken
terugkomen zonder
gevaar voor
voor
Verbrugge.»
Die onzin
onzin isiszoo
zoogroot,
groot,dat
dat
dien
maar
stilzwijgend
Die
wewe
dien
maar
stilzwijgend
zullen voorbijgaan.
voorbijgaan.
In
Idee 942
942krijgen
krijgenwe
weweer
weereen
eenandere
anderereden,
reden, nl.
nl.deze
deze:
In Idee
:
«Na m'n
m'n vertrek
vertrek uit
uitLebak
Lebakzwierf
zwierfik,
ik,wachtende
wachtende op
opRecht,
Recht,
rond, dervend,
dervend, hongerend,
hongerend, zonder
zonder
jaren lang als
als 'n misdadiger rond,
jaren
dak soms, maar altijd onzeker
of ik
ikden
denvolgenden
volgendendag
dag'n
'n dak
dak
onzeker of
hebben zou.
zou. Gedurende
Gedurende dien
dientijd
tijd—- ikikzelf
zelfben
benverbaasd
verbaasdover
over
hebben
de
mogelijkheid —
- arbeidde
arbeidde ik.
ik. Dit
Ditmogen
mogenm'n
m'nwerken
werkengeo
ge~
de mogelijkheid
tuigen.
bracht wel
wel niet
nietzooveel
zooveelvoort,
voort,alsalswaarschijnlijk
waarschijnlijkin
in
tuigen. Ik bracht
andere omstandigheden
omstandigheden 't geval
zou geweest
geweest zijn,
zijn, maar
maar toch
toch;;
andere
geval zou
trachtte nuttig
nuttig te
te zijn
zijnwaar
waar ik
ikkon,
kon,zooveel
zooveel
ik werktel
werkte 1 Ik
Ik trachtte
ik kon.»
kon.»
ziet het!
het 1Vogel
VogelRock
Rockisisweer
weergeweldig
geweldigaan
aanhet
hetkrijschen,
krijschen,
Men ziet
zóó
geweldig, dat
dat de
dewaarheid
waarheidoverkrijscht
overkrijscht wordt.
wordt.
z66 geweldig,
«Wachtende op
Recht 1»
1» Als
Als Multatuli
Multatuli dat
dat Recht
Recht op
op een
een
op Recht
presenteerblaadje thuisgebracht
hebben, had
had hij
hij
presenteerblaadje
thuisgebrachthad
had willen
willen hebben,
toch
minstens zijne
zijne duistere
duistere liefdesadressen
liefdes adressen moeten
moeten opgeven,
opgeven,
toch minstens
bijv. ten
ten huize
huize van
vanMadlle
MadlleEugenie,
Eugenie,ofofvan
vanMadlle
MadlleEstelle,
Estelle,
bijv.
of van
van Friulein
Fräulein Ottilia,
Ottilia, ofofvan
vanMadame
MadameColineau,
Colineau,ofofvan
vanenz.
enz.
Want in
in die
diedagen
dagenwas
wasMultatuli
Multatulinog
nogeen
eenvolmaakt
volmaakt
enz. Want
enz.
onbekende grootheid,
grootheid, heel
heel geen
geen Boerhaave,
Boerhaave, die
dienooit
nooitlast
lasthad
had
onbekende
onbestelbare brieven.
brieven.
van onbestelbare
Maar
oogenblik aangenomen
aangenomen dat
dat Multatuli
Multatuli teteLebak
Lebakin
in
Maar een oogenblik
zijn recht
recht was,
was, zoo weten
weten we
wetoch
tochdat
dathijhijnanazijn
zijnverzoek
verzoekom
om
zijn
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ontslag, in
in de
dehier
hierbedoelde
bedoeldeboemeljaren
boemeljarengeen
geenoogenblik
oogenblikrecht
recht
ontslag,

gezocht heeft
heeft (we
willen even
even over
over de
deonzinnigheid
onzinnigheid heen,
heen~
(we willen
gezocht
stappen, dat
iemand die zijn
zijn eigen
eigen boeltje
boeltje stuk
stukslaat,
slaat,vergoe.
vergoe~
stappen,
dat iemand
ding aan
aan de
de assurantie
assurantie vraagt).
vraagt). Het
Het recht
recht wordt
wordtiemand
iemand toch
toch
niet nagedragen?
nagedragen? Men
Men vraagt
vraagt er
er toch
toch om,
om,als
alsmen
menmeent
meentver.
ver~
ongelijkt te
zijn en
en men
men wendt
wendtzich
zichtot
tothooger
hoogerautoriteit
autoriteit?
ongelijkt
te zijn
?
Multatuli inindede
«Aanteekeningenen
Ophelderingen»
Als Multatuli
«Aanteekeningen
.en Ophelderingen»
(bI. 352),
352), ontzettend
ontzettend aan
wawelen is,
om ons
onswijs
wijs te
te
(bl.
aan het
het wawelen
is, om
pseudo~
maken, dat
dat hij
hij redenen
redenen had
hadtot
tothet
hetgebruiken
gebruikenvan
vanpseudo.
maken,
niemen in
Max Havelaar,
Havelaar, instede
den man
man af
af te
te
niemen
in den
den Max
instede van
van op
op den
beschuldigen,
hooren we
we ook
ook dit
dit:: «In
«In de
de officieele
officieele wereld,
beschuldigen, hooren
meende ik —
- en
en hiár
háárging
gingdedezaak
zaakaan
aan—- zou
zou men
menwel
wel weten
weten
meende
wien men
men zich
zichteterichten
richtenhad
hadom
ominlichting
inlichtingaangaande
aangaandede
de
tot wien
zaken die ik
ik openbaarde.»
openbaarde.»
zaken
Best J1dus
officiëele wereld»,
wereld», dat
dat de
de
Best
dushij
hijhoopte
ho.optedat
dat «de
«de officiëele
Regeering inlichtingen
inwinnen aangaande
aangaande de zaken
zaken die
die
Regeering
inlichtingen zou
zou inwinnen
hij zou
zou openbaren.
openbaren. Maar
Maarwaarom
waaromhaar
haarniet.
nief rechtstreeks
hij
rechtstreeks de
inlichtingen verstrekt
verstrekt?? waarom
waarom zich
zich niet
niet rechtstreeks
noodige inlichtingen
rechtstreeks
haar gewend
gewend met
met krachtig,
krachtig, degelijk,
degelijk, gemotiveerd
gemotiveerd betoog?
betoog?
tot haar
waartoe nog?
nog?want
wanthij
hijwist
wistdat
datopopzijn
zijnLebaksche
Lebaksche
Trouwens waartoe
aanklacht een
onderzoek en
en enkele
enkelemaanden
maanden later
later eene
eene be,
be~
aanklacht
een onderzoek
straffing
Ook was
was het
het kome.
kome~
straffing der
der schuldigen
schuldigen gevolgd
gevolgd was.
was. Ook
dianterig zich
«het Volk»
Volk» tete wenden,
wenden, want
wantMultatuli
Multatuli
dianterig
zich tot
tot «het
wist heel goed,
goed, dat
dat het
het Volk
Volkniet
niethet
hetrechte
rechtekantoor
kantoor was
was en
en
wist
zeer
zeker niet
1860. Hij
Hij wist
wistevengoed
evengoedals
alselk
elkverstandig
verstandig
zeer zeker
niet in 1860.
mensch, dat,
nog eens
eens op
opdedereeds
reedsafgedane
afgedanezaak
zaak
mensch,
dat, als
als hij
hij nog
wilde terugkomen,
terugkomen, hij
hij zijn
zijn moest
moestbij
bijdedemachthebbers,
machthebbers,bij
bijhet
het
galerij~
intellekt, niet
niet bij
bij«kameniers»,
«kameniers»,bij
bij«lakeien»
«lakeien»en
endergelijk
dergelijkgalerij,
publiek; ; dat
slechts gelezen, maar
de eerste
eerste plaats
plaats
maar in de
publiek
dat hij
hij niet slechts
begrepen
worden!
moest worden!
begrepen moest
Waarom dus die noodelooze
omweg over
over den Max Havelaar?
Havelaar?
noodelooze omweg
Wat er
ernanahet
hetbovenstaande
bovenstaandeinindie
dieAanteekeningen
Aanteekeningen volgt
volgt
omtrent
gaan naar
naar Lebak
Lebak van
van den
den Gouverneur
Gouverneur Generaal
Generaal
omtrent het gaan
ontvangen inin Indië·van
Max Havelaar
Havelaar is eenvoudig
na
Indië van den Max
na het ontvangen
Want
als
gewezen
ambtenaar
leugen.
Want
als
gewezen
ambtenaar wist
wist
een opzettelijke
opzettelijke
Multatuli
zaken, als
als hier
hier bedoeld,
bedoeld,nooit
nooitdoor
doorden
denGouver,
Gouver..
Multatuli dat zaken,
neur
Generaal in
in persoon
persoon en
enter
terplaatse
plaatseonderzocht
onderzochtworden.
worden.
neur Generaal
hoog;
hijzou
zoutrouwens
trouwenstoch
toch
Daarvoor staat
Landvoogd te
te hoog
staat de Landvoogd
; hij
niets
anders hooren
hooren dan
dan wat
watdedeambtenaren
ambtenaren zelven
zei ven in
in staat
staat
niets anders
waren
vernemen, en
en door
doorzijn
zijnplaatselijk
plaatselijkonderzoek
onderzoek zou
zou het
het
waren te vernemen,
prestige
gewestelijk gezag
gezag erg
erggeknakt
geknaktworden.
worden. Maar
Maar
prestige van
van het gewestelijk
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na zijn,
buitendien wist
hij, dat
dat er
er dadelijk
zijn, zelfs
zelfs ongare
ongare aan,
aan.
dadelijk na
buitendien
wist hij,
klacht, door
door den
denLandvoogd
LandvoogdbijbijGouvernementsbesluit
Gouvernementsbesluit een
een
klacht,
onderzoek bevolen
onderzoek
bevolen was,
was, waarvoor
waarvoor hij
hij (Multatuli)
(Multatuli)geweigerd
geweigerd
had de,
de, naar
naar het
het heefte,
heette, in
inzijn
zijnbezit
bezitzijnde
zijnde gegevens
gegevens tetever,
verhad
opzettelijk
strekken.
verzweeg echter
echter in
inden
denMax
MaxHavelaar
Havelaar opzettelijk
strekken. Hij verzweeg
dat Gouvernementsbesluit.
Gouvernementsbesluit. Bovendien
Bovendien zou
zouhij
hijde
dejuistheid
juistheidvan
van
zijn eigen
eigen uitspraak,
uitspraak, dat
datalle
alleleugenaars
leugenaars onbekwaam
onbekwaam genoeg
genoeg
zijn
zijn om zich
zich tetelaten
latenbetrappen,
betrappen,zelf
zelfstaven
staven;
wanthij
hijhaalt
haaltinin
zijn
; want
Minnebrieven (blz.
(blz.117
117van
vandeel
deel2 2der
derVerz.
Verz.Werken)
Werken) het
het
de nnnebrieven
Gids van 1860.
artikel
Prof. Veth, opgenomen
opgenomen in
in De Gids
artikel aan
aan van
van Prof.
dat artikel
artikel wordt
wordt o.o.m.
m.gehandeld
gehandeldover
overhet
hetRegeeringsver.
Regeeringsver~
In dat
onmiddellijk na
slag van
van 1856,
1856,enendaarin
daarinstaat
staatdat,
dat, onmiddellijk
na de
deaanklacht
aanklacht
een
onderzoek
gehouden
is
en
den
schuldigen
Hoofden
als
een onderzoek gehouden en den schuldigen Hoofden als
gevolg daarvan
daarvan straffen
straffen opgelegd
zijn 1.•••
opgelegd zijn
..

Dat er
er in
in Lebak
Lebak gekneveld
gekneveld werd
werd en
en frisch
frisch ook1
ook I was
was over,
over~
bekend. Veth heeft
heeft in
in De Gids
Gids van
1860 dan
dan ook
ookverklaard,
verklaard,
van 1860
bekend.
dat
Max Havelaar
Havelaar in
in dat
dat opzicht
opzicht niets nieuws
nieuws vertelt.
vertelt.
dat de Max
«In
de Inlandsche
Inlandsche gemeenschap,
gemeenschap, zegt
zegt de heer
heer Van
Van Geuns
Geuns
«In de
terecht, (Soerabaiasch
(Soerabaiasch Handelsblad,
verg. Kol.
Kol. Weekblad
Weekblad
zoo terecht,
Handelsblad, verg.
van 13
13 Juli
Juli 1911),
1911),waar
waaraltijd
altijdonderdrukking
onderdrukkingenenafpersing
afpersingzijn
zijn
van
voorgekomen, vindt men
mendie
diehandelingen
handelingenuiteraard
uiteraard niet
niet zoo
zoo
voorgekomen,
erg
als in
in eene
eenemaatschappij
maatschappij waar
waar de
destaatsburger
staatsburger zich
zichniet
nietinin
erg als
minst in
inzijne
zijnerechten
rechtenlaat
laatverkorten.»
verkorten.»En
Endat
datdedeLebakker
Lebakker
het minst
(of Javaan,
Javaan, wat,
wat, zooals
zooals we
we weten,
weten, voor
voorMultatuli
Multatuliprecies
precies het,
het.
(of
zelfde
is) die
dievolgens
volgensden
denMax
MaxHavelaar
Havelaarzijn
zijndochter,
dochter, ja,
ja, zelfs
zelfs
zelfde is)
zijn vrouw
vrouw op
opkommando
kommandoafstaat
afstaatten
tenpleiziere
pleizierevan
vanden
denRegent,
Regent,
zijn
het knevelen
knevelen niet
niet zoo
zooondragelijk
ondragelijkvond
vonddat
dathet
hethem
hemtot
totoproer
oproer
dreigde
te
brengen,
zooals
Multatuli
beweert,
blijkt
wel
hieruit,
dreigde te brengen, zooals Multatuli beweert, blijkt wel hieruit,
dat
hij op
ophet
hetgraf
graf
vandien
dien
ex.aarts.knevelaar ging
ging bidden
bidden
dat hij
van
ex,aarts,knevelaar
en offeren1
offeren 1 Zoo is
is het
het toch
tochook
ookeen
eenfeit
feitdat
dat
grafvan
vanden
den
en
hethet
graf
ouden,
afschuwelijken wreedaard
wreedaard Keizer
Keizer Amangkoe
Rat I in
in
ouden, afschuwelijken
Amangkoe Rat
reuk van
van heiligheid
heiligheid staat,
staat, een
een plaats
plaats van
vanbedevaart
bedevaartisisII
reuk
ons dit
ditverbazen,
verbazen, als
als de
denagedachtenis
nagedachtenis van
van Iwan
I wanden
den
Moet ons
Verschrikkelijke
den Russischen
Russischen moujik
moujikwordt
wordtvereerd
vereerd?
Verschrikkelijke door
door den
?
Het isis zoo
zoojuist
juistook
ookwat
watNuhout
Nuhoutvan
vander
derVeen
Veen(Nogmaals
(Nogmaals
Het
Irrigatie en
Landbouw op Java
Java blz.
19) zegt,
zegt, nl.
nl. dat
dat in
in de
de
Irrigatie
en Landbouw
blz. 19)
inlandsche maatschappij
maatschappij «andere
«andere opvattingen
opvattingen omtrent
omtrentmachts,
machtsinlandsche
engezag
gezagdiep
diepingeworteld
ingeworteldzitten.»
zitten.»Daarom
Daarombestrijdt
bestrijdt
uitoefening en
men
niet met
metkomedianterige,
komedianterige, hoogdravende,
hoogdravende, lawaaierige
lawaaierige
men die niet
aanklachten
van bewijs,
bewijs, maar
maar door
door een
een ernstig,
ernstig,
aanklachten zonder
zonder spoor
spoor van
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kalm, degelijk
degelijk en
van kennis
kennis van
van den
dentoestand
toestand en
en van
van de
de
kalm,
en van
Adat getuigend
getuigend optreden.
optreden.
Dat
er ininLebak,
Lebak, dat
datererininheel
heelNederlandsch
N ederlandsch Indië
Indië ge,
ge~
Dat er
kneveld werd,
als uitvloeisel
uitvloeisel van
van de
de Landsadat,
Landsadat, heeft
heeft de
de
kneveld
werd, als
Regeering natuurlijk
natuurlijk ook geweten,
geweten, maar
maar Zij
Zij heeft
heeft tevens
tevens ge,
ge~
Regeering
in dedeLebakzaak,
Lebakzaak, dat
Zij bereid
bereid was
wasklachten
klachten
toond, ook
ook in
dat Zij
werden die
diezoo
zooonbeholpen
onbeholpen voorge,
voorge~
over
knevelen, zelfs
zelfs alalwerden
over knevelen,
bracht als
Multatuli gedaan
laten onderzoeken
onderzoeken en de
de
bracht
als Multatuli
gedaan had,
had, te
te laten
Haardus
duskwalijk
kwalijknemen,
nemen,
schuldigen te straffen.
schuldigen
straffen. Kon
Kon men
men het
hetHaar
dat Zij,
Zij, even
even als
als ieder
iederverstandig
verstandig mensch,
mensch, die
die het
hetnaadje
naadjevan
van
dat
de
kous kende,
kende, nooit
nooithet
hetlogisch
logischverband
verband heeft
heeftkunnen
kunnen
de kous
vatten tusschen
tusschen de
deknevelarij
knevelarij waarvan
waarvan de
de Regent
Regent van
vanLebak
Lebak
vatten
door
verdacht werd
door Multatuli
Multatuli verdacht
en het,
het, uit
uiteigen
eigenbeweging,
beweging,
werd en
Multatuli verzoeken
verzoeken om
om ontslag
ontslag uit
uit ''ss Land dienst?
door Multatuli
dienst ? nooit
heeft kunnen
kunnen begrijpen
begrijpen welk
welk recht
dit laatste
laatste ontsproot?
ontsproot?
heeft
recht uit dit
Waarop had
had de
de Regeering
Regeering zich,
zich, ininverband
verband met
met de
de Le,
Le~
Waarop
baksche komedie,
komedie, dan
dan toch
toch moeten
moeten verantwoorden?
verantwoorden? welk
welk
baksche
recht had
had Zij
Zij nog
nogmoeten
moetendoen,
doen,aan
aanden
denambtenaar
ambtenaar die
die uit
uit
recht
zich zelven en
en ongemotiveerd,
ongemotiveerd, ontslag
ontslag uit
uit 's lands
dienst
had
zich
lands
had
Wilde Multatuli
Multatuliinderdaad
inderdaad eene
eeneverantwoording
verantwoording
gevraagd? Wilde
gevraagd?
van de
de Regeering,
Regeering, wilde
wildehijhijrechtsherstel
rechtsherstelhebben,
hebben,waarom
waarom
van
zich dan
dan niet
niet gewend
gewend tot
totdedeTweede
TweedeKamer,
Kamer, de
deMacht
Macht die
die
zich
Regeering nopen
nopen kon
konzich
zich
te rechtvaardigen?
Maar dit
de Regeering
te rechtvaardigen
? Maar
gebeurde
en we
weweten
wetenwaarom,
waarom,n1nl:: omdat
omdatde
deLebaksche
Lebaksche
gebeurde niet en
daad,
als zij
zij getoetst
getoetstware
waregeworden
gewordenaan
aande
deofficieële
officieëlestukken,
stukken,
daad, als
gebleken
zijn boerenbedrog
boerenbedrog van
van de
degrofste
grofstesoort,
soort,
gebleken ware
ware te zijn
dan apenkool
apenkooi!
niets dan
1
De onzin,
onzin, dien
dienMultatuli
Multatulizijnen
zijnenlezers
lezers teteslikken
slikken geeft,
geeft, isis
eenvoudig
onzin is
is gesleten
gesleten als
als IDEE
IDEE 1 ..
..
eenvoudig ontstellend
ontstellend en
en die
die onzin
Maar
het minst
minst erge
erge isis het,
het,dat
datdie
dieonzin
onzinvoortge,
voortge~
Maar niet
niet het
fraais aan
werkt heeft
heeft als
als een
eenzuurdeesem
zuurdeesem en
en o.
o. a.a. dit fraais
aan Mr.
Mr.
werkt
C. Vosmaer
Vosmaer in
in de
depen
pengaf
gaf(StudiEn
(Studiënover
overMultatuli's
Multatuli'swerken
werken
bI. 1)
1):: eWaarom
«Waarom is
is de
deMax
MaxHavelaar
Havelaar nooit
nooit de
deoorzaak
oorzaak van
van
bl.
Deaanklacht
aanklachtwas
wasopenlijk,
openlijk,
een ernstig
ernstig onderzoek
onderzoekgeweest
geweest?
(?)De
? (?)
bepaald (? ?),
stout, en
enop
opieder
iederander
andergebied
gebied dan
dan dat
dat der
der
bepaald
?), stout,
sti1~
staatkunde,
zóó iets
iets het
het stil,
staatkunde,ware
warehet
het onmogelijk
onmogelijkdat
dat op
op zóó
zwijgen bewaard
stilzwijgen, althans
althans het
het stil,
sti1~
zwijgen
bewaardwerd;
werd ;enen het
het stilzwijgen,
zitten,
bleef in
in acht
acht genomen
genomen door
door den
den landvoogd,
landvoogd, door
door het
het
zitten, bleef
ministerie, door
devertegenwoordiging,
vertegenwoordiging, door
door het
hetvolk
volk(11),
(J I),
ministerie,
door de
door
de deskundigen.
deskundigen. Want
Want—- ererbestaat
bestaatvrees
vrees om
omgroote
groote
door de
:zaken
vraagstukken aan
door te
te zetten
zetten tot
tot
zaken en
en vraagstukken
aantete vatten
vatten en
en ze door
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heen :
angst om recht
de oplossing;
recht te
te doen,
doen,dwars
dwars door
dooralles
alles heen:
oplossing ; angst
en dat
dat heet
heet politiek.»
politiek.»
en
toe.
We kunnen
kunnen Vosmaers vraag
beantwoorden en
en zijne toea
vraag beantwoorden
lichting verduidelijken
verduidelijken met
met zijn
zijneigen
eigenwoorden,
woorden,een
eenpaar
paarregels
regels
begrijpen (en
(en verkeerd
verkeerd ingelicht
ingelicht
geschreven : «Niet begrijpen
verder geschreven:
worden) voert
het ergste
ergste wat
watereris,is,namelijk
namelijktot
totden
denwaan
waan
voert tot het
dat men
men wel begrijpt
weet), en
en het
hetgevolg
gevolgis,is,toeschrijven
toeschrijven
begrijpt (en
(en weet),
dat
of spot
spotmet
metwat
watmen
menoverdrijving
overdrijving
aan
verkeerde bedoelingen,
aan verkeerde
bedoelingen, of
hetzachtste
zachtste oordeel
oordeel dat
dat men
men over
over Vosmaer's
noemt.» Dit isishet
noemt.»
VETH
uitspraak vellen kan,
want hij
hij moet
moet het
het stuk
stuk van
van V
ETH in
kan, want
DE GIDS
GIDS van 1860 gekend hebben,
hebben, waarin
waarin -— zooals we reeds
DE
zeiden, —
- het Regeeringsverslag van
van den Staat
Staat en
en het
het Beheer
Beheer
der KoloniEn
Koloniën over 1856 besproken
besproken en
en daaruit
daaruit gereleveerd
gereleveerd
wordt, dat onmiddellijk
onmiddellijk na
na Multatuli's aanklacht werkelijk een
wordt,
onderzoek
knevelarijen in
in het
hetRegentschap
Regentschap Lebak
onderzoek naar
naar de knevelarijen
plaats had,
had, dat
dat de
de Regent
Regenteen
eenscherpe
scherpeterechtwijzing
terechtwijzingontving,
ontving,
plaats
met aanmaning
aanmaning om
voor den
den vervolge van
met
om zich voor
van ongeoorloofde
handelingen
onthouden, terwijl
terwijl eenige mindere
mindere Hoofden
handelingen te
te onthouden,
afgezet.
werden afgezet.
Wordt het
het niet
nietmeer
meerenenmeer
meerduidelijk
duidelijkhoe
hoehet
hetmogelijk
mogelijk
Wordt
geweest is,
is,dat
datDE
DEMAN
MANVAN
VAN LEBAK
zijn rot
rot voet,
voeta
LEBAK.zoolang
zoolang op
op zijn
stuk
is kunnen
kunnen blijven
blijvenstaan,
staan, instede van
er glansrijk doora
van er
stuk is
door,
heen te
te zakken
zakkenl1.•.••
...
heen

De eenige keer
dat Multatuli
Multatuli in
in die
die 4:4 jaren recht gezocht, dat
keer dat
gewerkt heeft,
was, toen hij
hij zijn
zijn brief
brief aan den Gouverneur
hij gewerkt
heeft, was,
Generaal Duymaer
schreef (later
(later uitgegeven,
uitgegeven, gelijk
gelijk
Generaal
Duymaer van
van Twist schreef
bekend, onder den
den titel:
aan den
den Gouverneur
GouverneurGeneraal
Generaal
titel : Brief aan
bekend,
ruste). Maar
Maar het in
in dat
dat geschrift
geschrift recht vragen
vragen komt hierop
in ruste).
hierop
neer, dat
dat de
de op eigen
eigen verzoek
verzoek uit
uit 's Lands
dienst ontslagene,
ontslagene,
neer,
Lands dienst
de
bemiddeling inroept
inroept van
van den
den vroegeren Landvoogd
de bemiddeling
Landvoogd om
weder herplaatst
herplaatst te
te mogen worden.
worden.
Dit
is trouwens
trouwens niet
niet de
de eenige keer
dat hij
hij moeite
moeite doet
doet
Dit is
keer dat
voor
herplaatsing.
Toen
hij
zich
er
goed
en
wel
uitgewerkt
voor herplaatsing. Toen hij zich er goed en wel uitgewerkt
had, werd
werd weer
weer alle
alle moeite
moeite aangewend
aangewend om
er zich
zich op
op nieuw
nieuw
had,
om er
werken. In de
de Brieven
Brieven 1859 lezen
we:: «Ik
«Ik heb getracht
lezen we
in te werken.
weer in dienst
dienst tetetreden,
treden,ikikheb
hebaalmoezen
aalmoezen moeten aannemen.»
aannemen.»
weer
14:0). «Had
geen schulden,
schulden, dan
dan was
was ik liever schrijver
(blz. 140).
«Had ik geen
als de zaken
zaken staan
staan moet
moet ik
ik om
dan
Raad van
van Indië,
Indië, maar
maar zoo
dan Raad
zooals
den wille van
van het
het geld,
geld, eene betrekking
betrekking in Indië
Indië voortrekken.»
den
(blz. 14:7).
«Ik geloof dat
dat R(ochussen) wel
te bewegen
bewegen zou
zou
147). «Ik
wel te
lIl.
10
io
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zijn om
zijn
om mij
mijteteherstellen.»
herstellen.»(blz.
(blz.148).
148).e:Eigenlijk
«Eigenlijk moeten
moeten wij
wij
wenschen in goede
wenschen
goede omstandigheden
omstandigheden naar
naar Indië
Indië te
te gaan.
gaan. Dat
Dat
was het raisonnabelste.»
(blz. 153).
was
raisonnabelste.» (blz.
153).
Niet waar
waar?
datalles
allesklinkt
klinktheel
heelanders
andersdan
dan:
«Anders dienen
dienen
? dat
: «Anders
Maar ....
het zou
zou
dan
te Lebak,
Lebak, Excellentie,
Excellentie, kan
kan ikikniet
niet
dan te
1»1»Maar
. . het
later nog erger
later
erger worden1
worden 1
De uitgeefster
uitgeefsterder
derBrieven
Brieven«die
«diehem
hem zoo
zoogoed
goedkende»,
kende»,spreekt
spreekt
op
blz. 17
17van
vande
deBrieven
Brieven1859
1859zoo
zoojuist
juistvan
van:: «sints
«sints hij
hij de
de
op blz.
hoop
op herstel
herstel zijner
zijner carriére
carriére had
had opgegeven.»
opgegeven.» Die
Die hoop
hoop
hoop op
op
herstel zijner
zijner moedwillig
moedwillig verbroken
verbroken loopbaan
loopbaan toch,
toch, is
is de
de
op herstel
sprekendste zelf$veroordeeling
zelfiveroordeelingvan
van het
het «Offer
sprekendste
«Offer van
van Lebak.»
Lebak.»
Wil men
men eens
eenseen
een
traanzien,
zien,door
doordat
dat«offer»
«offer»naar
naar buiten
buiten
traan
geperst? «Beste,
geperst?
«Beste, beste,
beste, trouwe
trouwe Tine,
Tine, die
die zooveel
zooveellijden
lijdenmoet
moet
Arme
om
mijnentwil. Ja,
zou ook
ook wel
weldood
doodwillen
willenzijn
zijn. ....
om mijnentwil.
Ja, ik
ik zou
. Arme
Engel, uw
uw lot is
is wel
wel hard.»
hard.» (Br.
(Br. 1859
1859 bl.
bI. 91).
91).
Engel,
Nog
zijn er
er die
diebeweren,
beweren, dat
dat Tine
Tinealles
allesmooi
mooi en
en goed
goed
Nog zijn
heeft gevonden.
gevonden. Dat
Datcook»
«ook»spreekt
spreektanders
andersboekdeelen
boekdeelen1 1. ..
.
Bij
zijn verzoek
verzoek aan
aan Duymaer
Duymaer van
van Twist
Twistom
omherplaatsing,
herplaatsing,
Bij zijn
vergeet Multatuli
Multatuli geheel,
geheel. dat
dat hij
hij de
de Regeering
Regeering die
die hij
hij weder
weder
vergeet
dienen wilde, «verachtte»
«verachtte»; ; dat
persoon wiens
wiensbemiddeling
bemiddeling
dienen
dat de persoon
ingeroepen
aan de
de poort
poort van
vanzijn
zijnpaleis
paleishad
hadlaten
laten
ingeroepen werd,
werd, hem
hem aan
afwijzen;
was een
een«stumpert,»
«stumpert,»een
een«laaghartige»,
«laaghartige»,een
een
afwijzen ; dat
dat deze was
«ellendeling», een
«schelm», een
een «moordenaar
«moordenaar van
van zooveel
zooveel
«ellendeling»,
een «schelm»,
Saïdjahs» (Idee
onder wiens
wiens bestuur
bestuur «de
«demoordenaars
moordenaars
Saïdjahs»
(Idee 533), onder
den Assistent,resident
Assistent$residentCarolus
Carolusongestraft
ongestraftbleven»
bleven»; ;iemand
iemand
van den
die
die met
met geld
gelddedeNederlandsche
N ederlandschepers
persomgekocht
omgekochthad
had;~een
een
huichelaar,
missive op nieuw
nieuw gelasfte
gelastte wat
wathij
hij
huichelaar, die bij
bij geheime missive
bij openbaar
openbaar stuk had
had ingetrokken
ingetrokken (Max
(MaxHavelaar,
Havelaar,noot
noot133).
133).
was hij
hijgeheel
geheelvergeten,
vergeten,dat
dathij
hijdien
dienoucl,Landvoogd
oud$Landvoogdden
den
Ook was
23en
allervriendelijkst
blz.338)
338)
allervriendelijkstgeschreven
geschreven
23en Mei
Mei 1856
1856 (M.
(M.H.H.blz.
had:: «Uwe
«U we Excellentie
Excellentieheeft
heeftgesanctioneerd
gesanctioneerd:: het
het stelsel
stelsel van
van
had
misbruik van gezag,
gezag, van
van roof
roofen
enmoord,
moord,waaronder
waaronder de
de arme
arme
misbruik
Javaan gebukt
gebukt gaat.
gaat. DAt
Dàt schreit
schreit ten
tenhemel
hemelI1Er
Er kleeft
kleeft bloed
bloed
Javaan
uw
dus
ontvangen
indisch
aan
de
overgegaarde
penningen
van
aan de overgegaarde penningen van uw &Is ontvangen indisch
traktement,
traktement, Excellentiel»
Excellentie I»
verzoek om
om bemiddeling
bemiddeling isisverder
verderininzijn
zijnuitroep
uitroep:
Het verzoek
:
«Maar Excellentie,
Excellentie, anders
anders dienen
dienen dan
dan ikikdiende
diendeteteLebak,
Lebak,kan
kan
«Maar
D. v.v.T.T.om
omzich
zichzelven
zelven
niet,» (eene
(eene uitnoodiging
uitnoodiging dus aan
aan D.
ik niet,»
slag in
in het
hetaangezicht
aangezicht te
te geven),
geven), zoo
zooonzinnig,
onzinnig, dat
datieder
ieder
een slag
het geschrift,
geschrift, alalwas
washet
hetalleen
alleen
verstandig mensch
mensch begrijpt
begrijpt dat het
verstandig
daarom,
moest worden.
worden.
dàarom, wel gedeponeerd
gedeponeerd moest
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De logika
logika was
was weer
weer mijlen
mijlen ver
ver op den
den loop
loop en
en de
de kome,
komediant vierde
vierde hoogtij
hoogtij1I ....
..
Niettemin schrijft
schrijft Meerkerk
173): «Die
«Die brief
brief
Niettemin
Meerkerk (Multatuli
(Multatuli bI.
bl. 173):
had een
een gunstig
gunstig antwoord
antwoord verdiend,
verdiend, en
en ware
ware Van
Van Twist
Twisteen
een
had
man geweest,
antwoord gegeven.
gegeven. Dat hij
hij dit
dit niet
niet
man
geweest, hij
hij had
had dit antwoord
gedaan
heeft, is
is zijn
zijn allergrootste
allergrootste schande.»
schande.»
gedaan heeft,
oratorisch vuurwerk,
vuurwerk, waarbij
waarbij aan
aan dedemannelijkheid
mannelijkheid
Dit oratorisch
van den
den Heer
Heer Duymaer
Duymaer van
van Twist
Twistgetwijfeld
getwijfeld wordt,
wordt, ontstak
ontstak
van
Meerkerk vóór
de Vragen
Vragen des
des Tijds
Tijds van
van
Meerkerk
v6ór zijn
zijn artikel
artikel in
in de
Oktober
waarin hij
hij heel
heel anders
anders over
overMultatuli
Multatulispreekt.
spreekt.
Oktober 1910, waarin
Maar ....
«allergrootste schande»
spreekt
Maar
. . . . de <<allergrootste
schande»(elders
(elders bI.
bl. 165, spreekt
Meerkerk
van
een
«eeuwige
schande»)
staat
gedrukt,
is
door
Meerkerk van
«eeuwige schande») staat gedrukt,
door
tal van
van menschen
menschen gelezen,
gelezen, geloofd
geloofd en
enrondverteld1
rondverteld 1 Is
Is dàt
dàt
tal
geen schande
schande?? Ziehier
een der
der vele
vele gevallen
gevallen van
van het
het ver,
ver~
geen
Ziehier nu
nu een
heffen
heffen van
van Multatuli,
Multatuli, ten koste
eerlijke mannen,
mannen, die
die zich
zich
koste van
van eerlijke
te verwijten
verwijtenhadden
hadden1I
niets te
Duijmaer van
van wien
wienhet
heteen
een(ceeuwige
«eeuwigeschande»
schande»
van Twist, van
dat hij
hijMultatuli
Multatuliniet
nietgeholpen
geholpen
heeft,
trachttedaarentegen
daarentegen
heet dat
heeft,
trachtte
wel degelijk
degelijk Multatuli
Multatuli te
te steunen.
steunen. Op
OpMultatuli's
Multatuli's eigen
eigen ver,
ver_
zoek, en
en alle
alle hem
hemaangedanen
aangedanen hoon
hoonenensmaad
smaadvergetende,
vergetende, be,
bezoek,
v. T.
T.hem
hemeene
eenebetrekking
betrekkingtetebezorgen
bezorgen bij
bij den
den
proefde D. v.
proefde
consulairen
hem toen ff 50
50 cadeau,
cadeau, omdat
omdat Mul,
Mul~
consulairendienst
dienst en
en gaf
gaf hem
tatuli (aijn
«zijn beurs
beurs verloren
verloren had.»
Sandick, Leed
Leed en
en Lief
Lief
tatuli
had.» (Van Sandick,
bI. 239).
239).Multatuli
Multatuli geeft
geeftininIdee
Idee950
950natuurlijk
natuurlijk
uit Bantam,
Bantam, bl.
uit
eene
andere, eene
eene bespottelijk,makende
bespottelijk~makende lezing
lezing van
van het
hetgeval,
geval,
eene andere,
al erkent
erkent hij
hij niettemin
niettemin:: (dk
«Ik heb
hebgetracht
getracht weer
weer in
in dienst
dienst tete
al
treden, ik
hebaalmoezen
aalmoezenmoeten
moeten aannemen.»
1859
ik heb
(Br. 1859
aannemen.» (Br.
blz. 140).
140).
blz.
Wie van
van de
detwee
tweemen
mengelooven
geloovenmoet,
moet,is is
nietmoeilijk
moeilijk
Wie
niet
uit te
te maken
maken na
na alalden
denverkwikkenden
verkwikkend enafkeer
afkeervan
vanliegen,
liegen, dien
dien
genoten hebben.
hebben.
we genoten
«Rijm of rijm
rijm niet
niet !»
1» voegde
voegde de
de Heer
HeerLapidoth
Lapidoth eens,
eens, vol,
volHelikon~aspirant toe,
toe, die
die den
den
komen terecht,
terecht, een peuterenden
peuterenden Helikon,aspirant
komen
modernen smaak
smaak omtrent
omtrent rijm
rijm en
endooreenschommeling
dooreenschommeling van
van
modernen
jamben en trochaeën
trochaeën nog
nog meer
meermodemiseerde
moderniseerde door
door tempel
jamben
tempel
op kapel
doen rijmen.
rijmen. Den
Dengedachtengang
gedachtengang van
van den
den Heer
Heer
kapel te
te doen
vraagverstandig
verstandigofofvraag
vraagniet
nietII
Lapidoth volgende,
volgende, zeg
zeg ikik:
Lapidoth
: vraag
ik hiermede
hiermede niet
nietbedoel
bedoel:: vraag
vraag akelig
akelignederig,
nederig, isisnatuur,
natuur~
Dat ik
lijk. En
En toch
toch zou
zouMultatuli
Multatuli zelfs
zelfs tegen
tegen zoo
zooiets
ietsniet
nietopzien,
opzien,
lijk.
be~
gelijk hij
hij later
later bewijzen
bewijzen zou
zou door
door zijn
zijnrekest
rekestaan
aan den
den be,
gelijk
noemden Gouverneur,Generaal
Gouverneur-Generaal Mr.
Mij er, die
die openlijk
openlijk inin
noemden
Mr. P.
P. Mijer,
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;
de Tweede
Tweede Kamer
Kamer zijn
zijnwaarheidszin
waarheidszininintwijfel
twijfelhad
hadgetrokken
getrokken;
een
rekest waarin
waarin heel
heel geen
geensprake
sprakemeer
meerwas
wasvan
van«anders
«anders
een rekest
dienen
dan te Lebak
Lebak kan
kan ik
ik niet.»
niet.»
dienen dan
Het
doet
dan
ook
zeer
pijnlijkaan,
aan,tegenover
tegenoverzulke
zulke en
en
Het doet dan ook zeer pijnlijk
andere feiten,
iemand als
als Dr.
Dr. J.J. Prinsen
Prinsen J.
J. Lz.
Lz. in
in de
de Gids
Gids
andere
feiten, iemand
van
Mei 1910
1910(bl.
(bI.244),
244),te te
hooren
zeggen:
«Eenverstandig
verstandig
van Mei
hooren
zeggen
: «Een
man had
had immers,
immers, denkend
denkend aan
aan de brandkast
brandkast van
Twist
man
van Van Twist
(Dr. P.
P. bedoelt
bedoelt die
diebrandkast
brandkast waaruit
waaruit Multatuli
Multatuli ff 50 «aalmoes»
aannam)
zijn eigen
eigen portemonnaie,
portemonnaie, het
het uitgeschreeuwd
uitgeschreeuwd:: Ik
Ik
aannam) en
en zijn
zal
voortaan heel
heel zoet
zoetzijn
zijnExcellentie
Excellentie1»
1» Want
WantDr.
Dr.Prinsen
Prinsen
zal voortaan
waarlijk toch
dat er
er verstandige
verstandige menschen
menschen zijn,
zijn, die
die
weet waarlijk
toch wel,
wel, dat
eergevoel
die niet
nietschreeuwen
schreeuwenenendie
diehun
hunverzoek
verzoekniet
niet
eergevoel hebben, die
vergezeld doen
doen gaan
gaan van
vandedebelofte
belofte
heel
zoet
zijn?
Maar
vergezeld
omom
heel
zoet
tetezijn
? Maar
als
men, gelijk
gelijk Multatuli,
Multatuli, stout
stout geweest
geweest is, heel
heel erg
erg stout
stout en
en
als men,
wil terughebben
terughebben wat
wat men
men in
in zijn
zijn stoutigheid
stoutigheid drenzend
drenzend weg,
wegmen wil
schiet er
er niet
nietanders
anders over
overdan
dantetebeloven,
beloven,zoet
zoettetezijn.
zijn.
gooide, schiet
Ook kan
kan het
het Dr.
Dr.Prinsen
Prinsenniet
nietonbekend
onbekendzijn,
zijn, dat
dat in
in hooger,
hooger~
bedoeld rekest
rekest aan
aan den
den G.
G.G.
G.Mijer
Mijer(Multatuli
(Multatulischrijft
schrijftdiens
diens
bedoeld
naam liefst
Meijer), denzelfde,
in de
deTweede
TweedeKamer
Kamer
naam
liefst Meijer),
denzelfde, die
die in
zijne waarheidsliefde
waarheidsliefde inin zake
zake den
den Max
MaxHavelaar
Havelaar openlijk
openlijk
zijne
twijfel trok,
trok, waarvoor
waarvoor hij
hij door
door Multatuli,
Multatuli, volgens
volgensgebruik,
gebruik,
in twijfel
op
tijd, onder
onderverkeerde
verkeerdewedergave
wedergave van
vanhet
hetgesprokene,
gesprokene,
op tijd,
(<<Halve
waarheid isis onwaarheid»
onwaarheid» zegt Multatuli
Multatuli zelf) uitge,
uitge(«Halve waarheid
scholden
is, dedelaatste
laatstezich
zich
«met
bescheidenheidaanbeveelt
aanbeveelt
scholden is,
«met
bescheidenheid
voor
eenig antwoord»
antwoord» op
opzijn
zijnverzoek
verzoek «om
«om teteworden
worden her,
her.
voor eenig
plaatst in Nederlandsch
N ederlandsch Indischen
Indischen dienst»
dienst»:: dat
dathij
hijverzekert
verzekert
plaatst
dat «rang
«rang en
en inkomsten
inkomstenhem
hembetrekkelijk
betrekkelijkonverschillig
onverschilligzouden
zouden
zijn»,
(dus
benoeming
tot
Raad
van
Indië,
tot
Resident
van
zijn», (dus benoeming tot Raad van Indië, tot Resident van
Pasoeroean, met rappel
rappel van
vaninkomsten,
inkomsten,met
metgroot
grootvoorschot
voorschoten
en
Pasoeroean,
met den
den Nederlandschen
NederlandschenLeeuw,
Leeuw,dat
datalles
allesbehoefde
behoefdeniet
nietmeer)
meer);
;
dat
hij herplaatsing
herplaatsing vraagt
vraagt «om
zijn gezin te
te redden
redden uit
uit den
den
dat hij
«om zijn
nöod waarin
waarin het
het sedert
sedert jaren
jaren verkeert»
verkeert» (dus
niet om
om op
op te
te
nood
(dus niet
komen
voor den
denvertrapten
vertraptenJavaan)
Javaan);; dat
dat hij
hij belooft
belooft «stipte
«stipte
komen voor
plichtsvervulling» (dus niet
niet meer
meer dat
datlawaaierige
lawaaierige:: «Maar
«Maar Ex,
Explichtsvervulling»
cellentie"
dienen dan
dan ik
ikdiende
diendeteteLebak
Lebakkan
kanikikniet»)
niet»); ;
cellentie; anders
anders dienen
dat
ten slotte
slotte uitroept
uitroept:: «En
«En bovendien
bovendien...
ik heb
heb veel
veel ge,
gedat hij ten
. . . ik
en door
doorhet
hetlijden
lijdenvan
vanmijn
mijngezin
gezinvooral
vooral!»
(hetgeen
leden, in
in en
leden,
1» (hetgeen
in
gewoon Nederlandsch
N ederlandsch omgezet
omgezet isis:: ik
ikheb
hebals
alszoovelen,
zoovelen,
in gewoon
door de
de harde
harde levenservaring,
levenservaring, wier
wier bestaan
bestaanikikniet
nietvermoedde
vermoedde
heel
toen ik
ik dedeLebaksche
Lebakschedwaasheid
dwaasheid uithaalde,
uithaalde, geleerd
geleerd ....
toen
.... heel
zoet te
te zijn1).
zijn 1).
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En
Dr. Prinsen
Prinsen weet
weet toch
toch ook
ookwel,
wel,datdat
Multatulieens
eens
En Dr.
Multatuli
verstandig was,
toen hij
hij geld
geld noodig
noodig had
had van
van den
den
heel.. ..... . verstandig
heel
was, toen
Minister Pahud,
Pahud, dengene
dengene van
van wien,
wien, zooals
zooals bekend
bekend «niets
«niets te
te
Minister
verwachten
dan ook «nederig»
«nederig» verzocht
verzocht (<<
V er~
verwachtenvie1»,
viel», en
en hem
hem dan
(Ver,
trouw nooit iemand
iemand die
die nederig
nederig spreekt,
hij liegt»
liegt» zegt
zegt
spreekt, want
trouw
want hij
221), hem
hem zijn
zijn verzuim
verzuim van
vantelkens
telkenszijn
zijngaan
gaan naar
naar Indië
Indië
Idee 221),
uittestellen, te willen
willenverschoonen,
verschoonen,waarbij
waarbij«de
«deverzekering
verzekering
uittestellen,
wordt, dat
dat hij
hij niets
nietsliever
lieverwenscht
wenschtdan
dandoor
doorijverige
ijverige
gevoegd wordt,
pligtsbetrachting den
verkeerden indruk,
deze handeling
handeling
pligtsbetrachting
den verkeerden
indruk, dien deze
bij Uwe Excellentie
Excellentie heeft
heeftteweeg
teweeggebracht,
gebracht,uit
uittetewisschen»
wisschen»!
...
bij
I ...
Dr. Prinsen
Prinsen dat
dat alles
allesvergeten
vergeten?
Is Dr.
?
be~
Over Multatuli's
Multatuli's verdere
verdere bovenaangehaalde
bovenaangehaalde beweringen
beweringen be,
hoeven
we
niet
te
spreken;
ze
zijn
te
dwaas
om
los
te
loopen
hoeven
niet te spreken ; ze zijn te dwaas om los te loopen
en
zijn zelf,vergelijking
zelf~vergelijking met
met een
een misdadiger»,
«misdadiger»,—
- althans
althans in
in
en zijn
bedoelt,—- isiseen
eenzijner
zijnervele
velezijsprongen
zijsprongen
den
zin waarin
waarin hij het bedoelt,
den zin
naar
gebied van
van den
denkomediant
komediant;
wantniemand
niemandheeft
heefthem
hem
naar het gebied
; want
ooit als
als «misdadiger)),
«misdadiger», behandeld
behandeld en
cnzijn
zijnvierjarig
vierjarigarbeids,
arbeids~
ooit
veld geleek
geleek niets
niets op
op een
een bagno.
bagno.
veld
533 hadden
hadden we
wereeds
reedseen
eensoort
soortapologie
apologiegekregen,
gekregen,
In Idee
Idee 533
In
eene
redeneering
nl.
om
te
betoogen
dat
hij
opzettelijk
zoo
eene redeneering nl. om te betoogen dat hij opzettelijk zoo
langen tijd
tijd gewacht
gewacht heeft
heeftmet
methet
hetschrijven
schrijven van
van den
den Max
MaxHavelaar.
Havelaar.
Bij
die gelegenheid
gelegenheid constateert
constateert hij,
hij, dat
dat hij
hij alal dien
dientijd
tijdgeen
geen
Bij die
gemaakt. Publiek schandaal?
schandaal? neen,
heeft
neen, dat heeft
schandaal heeft gemaakt.
gemaakt, maar
maar later
hij zijn
zijn schade
schade dubbel
dubbel
hij toen niet gemaakt,
later heeft
heeft hij
en ddwars
ingehaald. Zijn
Zijn razen
razen en
entieren
tieren op
opDuymaer
Duymaervan
van
en
wars ingehaald.
Twist
en opopdede
meest
verdienstelijke personen,
personen, bijv.
bijv. op
op
Twist en
meest
verdienstelijke
Thorbecke,
hij een
eenpartijtje
partijtje grafschriften
grafschriften van
van zeer
zeer
Thorbecke, wien
wien hij
twijfelachtige
bekend.Maar
Maardaarmede
daarmedeniet
niet
twijfelachtige waarde
waarde wijdt,
wijdt, isis bekend.
tevreden,
hij bijv.
bijv. in
in Idee
Idee534,
534,naar
naaraanleiding
aanleiding van
van een
een
tevreden, zegt
zegt hij
te Amsterdam
Amsterdam gehouden
gehouden congres
congres in
in het
het paleis
paleis des
des Konings,
Konings,
te
en
bijgewoond door
door tal
talvan
vanvreemdelingen
vreemdelingen:: «Mijn
«Mijn eenig
eenig
en bijgewoond
voornemen bij
bij 't bestijgen
bestijgen der
tribune, was
was den
den congresleden
congresleden
voornemen
der tribune,
meetedeelen, dat
Nederland een
eenroofstaat
roofstaatis.»
is.»Elders
Elders(verg.
(verg.
meetedeelen,
dat Nederland
R. C.
C. d'Ablaing
d'Ablaingvan
vanGiessenburg,
Giessenburg,Persoonlijke
PersoonlijkeHerinneringen
Herinneringen
R.
door
Meersmans bI.
174) schrijft
schrijft hij,
hij, ook
ooknaar
naaraanleiding
aanleiding
door Meersmans
bl. 174)
van dat
dat congres
congres:: «Ik
«Ik kwam
kwam daar
daar niet
nietom
ommooi
mooitetepraten.
praten.
van
Europa te
zeggen hoe
hoe de
de Nederlanders
Nederlanders den
Ik kwam
kwam om
om aan
aan Europa
Ik
te zeggen
Javaan behandelen,
behandelen, of
of liever
lieverikikkwam
kwamopenlijk
openlijkconstateeren,
constateeren,
Javaan
dat zij
zij zwijgen
zwijgen als
als betrapte
betrapte dieven
dieven op
op alles
alleswat
watikiksedert
sedert
dat
heb.») Na
Na verteld
verteld te
te hebben,
hebben, dat
dat
vier jaren
jaren daarover
daarover gezegd
gezegd heb.»
vier
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hij telkens
hij
telkens gestoord
gestoord werd
werd «door
«dooreen
eendeel
deelder
derHollanders
Hollandersonder
onder
mijn
aan de
denationale
nationale eer
eermeende
meendeverpligt
verpligt te
te
mijn gehoor,
gehoor, die aan
zijn de
de nationale
nationale schande
schande bedekt
bedekt tete houden»,
houden», laat
laat hij
hij er
er op
op
zijn
volgen: : «Dit
heb ik
ikzelf
zelflang
langgewild,
gewild,maar
maarnu
nuniet
nietmeer.
meer.
volgen
«Dit heb
Ik zal
Ik
zal doen
doen wat
wat mijn
mijn Fancy mij
gelast
heeft.»
Onder
het
mij gelast heeft.» Onder het
aanhalen
passages uit
uit den
denMax
MaxHavelaar,
Havelaar, zei
zeiMultatuli
Multatuli
aanhalen van
van passages
toen
zulke ergerlijke
ergerlijke dingen
van Nederland,
Nederland, dat
dat een
een der
der
toen zulke
dingen van
buitenlanders de
onbeschaamdheid had
had uifteroepen,
uitteroepen, dat
dat de
de
buitenlanders
de onbeschaamdheid
vreemdelingen den
denindruk
indrukkregen
kregen:
«datzij
zij gastvrijheid
gastvrijheid hadden
hadden
: «clat
genoten van
van roovers.»
roovers.» En
En zulke
zulkeonbeschoftheden
onbeschofthedengeschiedden
geschiedden
genoten
in
het huis
huisdes
desKonings,
Konings,die
dievoor
voordat
datprettige
prettigecongres
congreszijn
zijn
in het
welwillend had
hadafgestaan
afgestaan!I
paleis welwillend
moderne praktijk
praktijk van
van er uit
uitgooien
gooien scheen
De moderne
scheen toen
toen nog
In dit
dit geval
gevalwel
weljammer!
jammer 1
niet
te komen.
komen. In
niet voor te
Juist dat
dat schandaal
schandaal verwekken,
verwekken, dat
dat als
alseen
eenkrankzinnige
krankzinnige
Juist
schreeuwen
alles en
en allen,
allen, heeft
heeft Multatuli
Multatuli zoo
zoo
schreeuwen en
en schelden
schelden op alles
antipathiek gemaakt
gemaakt en
en het
hetheeft
heeftgeen
geenenkel
enkelverstandig
verstandigmensch
mensch
antipathiek
ooit kunnen
kunnen overtuigen,
overtuigen, dat
dat Multatuli
Multatuli in
in eenig
eenigopzicht
opzichtgelijk
gelijk
had.
Dàt
noemt
deze
«niet
lezen
kunnen.»
had.
noemt deze «niet lezen kunnen.»

Wat
de apologie
apologie betreft,
betreft, zij
zij mist
mist niet
nietalleen
alleenalle
alleover,
over~
Wat de
tuigende kracht,
kracht, maar
weer een
een typisch
typischstaaltje
staaltje van
vanden
den
tuigende
maar zij
zij is weer
reinsten onzin.
onzin.
reinsten
«Als een
geduldig Javaan
Javaan (we
(we bevinden
bevinden ons
ons weer
weer op
op het
het
een geduldig
bekende komedianten,terrein),
komedianten-terrein), als
een geduldig
geduldigJavaan
Javaan had
had
bekende
als een
mij vier
vier jaren
jaren laten
latenmishandelen.
mishandelen. Vier
Vier jaren
jaren had
had ik
ik van
van
ik
ik mij
tot dag
daggestreden
gestredenmet
metkommer
kommervan
vanheden,
heden,met
metangst
angst voor
voor
dag tot
morgen, vóór
ik die
dierilling
rillingopwekte.
opwekte.Vier
Vierjaren
jarenlang
langwas
was
morgen,
v6ór ik
Sjaalman
en gesard
gesard door
door Droogstoppel,
Multatuli
Sjaalman bespot
bespot en
Droogstoppel, voor Multatuli
Havelaar's partij
partij tegen dien
dien Droogstoppel
Havelaar's
Droogstoppel opnam.»
Multatuli had
toen blijkbaar
blijkbaar de
de levenswijsheid
levenswijsheid nog
nog niet,
niet,
Multatuli
had toen
welke hem
hem circa
circa een
een half
half jaar
jaar voor
voor zijn
zijndood
doodaan
aanMarie
Marie
welke
Berdenis van
van Berlekom
Berlekom deed
deed schrijven
schrijven:: «Overdreven,
«Overdreven, een,
eenBerdenis
zijdige,
bijna had
had ik
ikgezegd
gezegd:: egoïste
egoïste Selbstschau
Selbstschau kan
kan in
in
zijdige, bijna
ziekelijkheid ontaarden.
wel voor,
voor, jejeeigen
eigensmart
smart
ziekelijkheid
ontaarden.Wacht
Wacht er
er uu wel
te zeften.
zetten. Om
Om je
je daarin
daarin te
te helpen
helpen kan
kan ik
ik je
je
voetstuk te
op 'n voetstuk
verzekeren, dat
die afgoderij
afgoderij allerbanaalst
allerbanaalst is,
en men
menzich
zich
verzekeren,
dat die
is, en
zeer zou
zou vergissen
vergissen als
alsmen
menmeende
meendeiets
ietsbijzonders
bijzonderstetekweeken,
kweeken,
zeer
te
vertroetelen, tete...aanbidden.»
aanbidden.»(Laatste
(Laatste periode
periode·bl.
bI. 294).
294).
te vertroetelen,
Dat schrijft
schrijft iemand,
iemand, die
diezichzelven
zichzelvenheeft
heeftvoorgesteld
voorgesteldals
als:
:
Multatuli,
de
man
die
veel
gedragen
heeft;
die
zelf
nooit
die
zelf
nooit
Multatuli, de man die veel gedragen heeft;
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anders gedaan heeft, dan bij elke gelegenheid
anders
gelegenheid jengelen
jengelenover
overeigen
eigen
smart
bijv. den
den dag
dag van
van de
deopvoeting
opvoeringvan
vanVorstenschool
Vorstenschool
smart en bijv.
April 1875)
1875) nog
nog zoo
zookomedianterig
komedianterig had
had gewaagd
gewaagd van
van «de
«de
(7 April
doornhagen
het leven»,
leven», waar
waar hij
hij door
doorwas
wasgegaan
gegaan en
en
doomhagen van
van het
waarbij
bekomen.» (Rössing,
Vanen
en
waarbij hij
hij «menige
«menige wonde
wonde had
had bekomen.»
Missing, Van
op de
de planken)
planken);; kortom
kortom die
dieheel
heelzijn
zijnleven
levenlang
langzijn
zijn«smart»
«smart»
als
uithangbord heeft
heeft gebruikt.
gebruikt.
als uithangbord
spreekt dan
dan ook
ook zoo
zooterecht
terecht(Het
(HetVaderland
Vaderland van
van
Walch spreekt
Mei 1910
1910no.
no.109,
109,eerste
eersteAvondblad)
Avondblad)van
van«den
«denhatende,
hatende,
7 Mei
die
de wél
wéltypisch,romantische,
typisch~romantische, en
enininzijn
zijn
tijd
succesrijke,
die de
tijd
succesrijke,
maar dan
dan ook
ook grove
grovesmakeloosheid
smakeloosheid had,
had, zich
zich op
op den
den band
band
maar
zijner
als den
denLUDER
LIJDER te annonceeren.»
annonceeren.»
zijner boeken als
mis.
De waarheid
waarheid is,
is, zooals
zooalswe
weweten,
weten,dat
datdie
dievier
vierjaren
jaren mishandeling, welke
hij als
als een
een geduldig
geduldigJavaan
Javaan gedragen
gedragen heeft,
heeft,
welke hij
nogal tal
tal van
vanafleidende
afleidendeenenpreftige
prettigemomenten
momenten hadden,
hadden, ge,
ge~
nogal
wijd aan
aan leIejeu,
jeu,lesles
belles
1 EnDroogstoppel
Droogstoppelkan
kanSjaalman
Sjaalman
wijd
belles
1 En
in
engesard
gesard hebben,
hebben, want
want niet
niet
in dien
dien tijd
tijdonmogelijk
onmogelijk bespot
bespoten
alleen dat
dat hij
hijdiens
diensafwisselende,
afwisselende,duistere
duistereadressen
adressen niet
niet zou
zou
alleen
geweten
hebben, maar
maar Droogstoppel
Droogstoppel bestond
bestond toen
toen ook
ook nog
nog
geweten hebben,
niet. Immers
Immers het
het Lebaksche
Lebaksche standje
standje was
waseen
eenplaatselijk
plaatselijk ge,
ge~
niet.
beurtenisje, dat
altijd zou
zou gebleven
gebleven zijn,
zijn, als
als het
het niet
niet na
na
beurtenisje,
dat het altijd
vierjarigen boemeltocht
boemeltocht met
met paukenslag
paukenslagenentrompetgeschefter
trompetgeschetter
vierjarigen
rondgebazuind en tot
tot Koloniaal Vraagstuk
Vraagstuk omgegoocheld was.
was.
rondgebazuind
En dan
dan 1 Waarom «vier
«vier jaren
jaren van,clag,tot,dag
van~dag.tot~dag gestreden
gestreden met
met
kommer van
heden, met
met angst
angst voor
voor morgen.»?
morgen.»? Er
Er had
had aan,
aan~
kommer
van heden,
gepakt
moeten worden.
worden. Dit
Dit heeft
heeft Kneppelhout
Kneppelhout ook zoo
zoo in,
in~
gepakt moeten
gezien toen
hij tot
tot Huet
Huetzei
zei:
«Hetligt
ligtniet
nietopopmijn
mijnweg
weg
gezien
toen hij
: «Het
een
Nederlander te
te ondersteunen
ondersteunen alleen,
alleen,omdat
omdathij
hij stijl
stijl heeft.»
heeft.»
een Nederlander
(verg.
Meerkerk,
Multatuli
bI.
203).
(verg. Meerkerk, Multatuli bl. 203).
Ook Potgieter
Potgieter hield
hield zich
zich verre
verre van
van Multatuli,
Multatuli, hij
hij die
die vol
vol
Ook
deernis
voor Tine,
Tine,deze
dezejarenlang
jarenlangfinancieel
financieel gesteund
gesteund heeft,
heeft,
deernis voor
hetgeen
wist, want
want hij
hijschrijft
schrijftaan
aanden
den«leugenaar»
«leugenaar»
hetgeen Multatuli wist,
Busken Huet
Mei 1910
1910 bl.
bI. 268)
268):: «Als
«Alsnu
numijn
mijnbeste
beste
Busken
Huet (Gids Mei
maar uithoudt.
Zij isis zeer
zeer lijdend,
lijdend, en
en ik
ik ben
ben erg
erg
vrouw 't maar
uithoudt. Zij
ongerust. Die school
school gaat
gaatbankroet.
bankroet. Ze
Zeklaagt
klaagtover
overkoude,
koude,en
en
ongerust.
gebrek
comfort. Mogt ge
ge den
den Heer
HeerP(otgieter)
P(otgieter)een
eenwenk
wenk
gebrek aan
aan comfort.
oogenblik niet
niettetevertragen,
vertragen,
kunnen geven
Godsnaam op
op 't oogenblik
kunnen
geven in Godsnaam
juist nu, doe 't dan.»
«'tVerdraaide
Verdraaide zieltje»
zieltje» van
vanPotgieter
Potgieter
clan.» et
scheen
nogal recht
recht tetezijn1
zijn 1
scheen dus nogal
Er kon aangepakt
gezondheid was
was er
er en
en
aangepakt worden,
worden, want
want de
de gezondheid
vrouwen
de gaven
gaven waren
waren rijkelijk
rijkelijk toebedeeld.
toebedeeld. In plaats
plaats van
van vrouw
en
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kinderen
kinderen drie
drie jaren
jaren lang
lang op
opschobberdedonk
schobberdedonk bij
bijanderen
anderen in
in
kwartieren, had hij
hij moeten
moeten bedenken,
bedenken,«dat
«datdedeeerste
eersteplicht
plicht
te kwartieren,
van een
een man,
man, —
- om
om de
dewoorden
woordenvan
vanRoosevelt
Roosevelttetebezigen,
bezigen,—
van
betreft hemzelven
hemzelven en zijn
zijn gezin
gezinen
enhij
hijkan
kandien
dienniet
nietvervullen,
vervullen,
betreft
dan door
door zijn
zijn levensonderhoud
levensonderhoud tetewinnen
winnen en
enaan
aan de
dezijnen
zijnen
dan
het onmisbare
onmisbare te
te verschaffen
verschaffen voor
voor stoffelijk
stoffelijk welzijn».
welzijn». Dus
Dus
het
geen leenen
leenen van
van geld
geld van
van den
denkroeghouder,
kroeghouder, of
of van
van den
den
geen
picolo, geen
geen zakgeld
zakgeld van
van prostituées,
prostituées, geen
geengeluibak,
gelui bak.maar
maar
picolo,
werken.
Hoeveel sympathieker
sympathieker klinken
klinken daartegenover
daartegenover de
de woorden
woorden
van Enrico
Enrico Toselli
Toselli (Mari
(Mari d'Altesse,
d'Altesse, bl.
bI. 196)
196):: «Nul
«Nul ne
nepeut
peut
van
que j'aie
j'aie fait
fait quoi
quoi que
que ce
ce soit
soit qui,
qui, de
de près
près ou
ou de
deloin,
loin,
di re que
dire
eût pu être
être contraire
contraire ma
à ma
dignité
d'artiste,capable
capablededegagner
gagner
efit
dignité
d'artiste,
"ie et
et celle
celle de
desasafamille.»
famille.»
sa vie
sa
Doch er
er zat
zat geen
geen fut
futininMultatuli,
Multatuli,daarentegen
daarentegen heel
heel veel
veel wind!
wind!
Doch
Als men
Multatuli~
men Multatuli
Multatuli wilde
wilde helpen,
helpen, zooals
zooals bijv.
bijv.de
deMultatuli,
Commissie, waarin
waarin mannen
mannen zaten
zaten als
als Prof.
Prof. Kern,
Kern, Wertheim,
Wertheim,
Commissie,
Prof. Quack
Quack (uit
(uit dankbaarheid
dankbaarheid een
een «uiligen
«uiligen babbelaar»
babbelaar» ge,
ge.
Prof.
noemd) en
en Stieltjes,
Stieltjes, luchfte
luchtte hij
hijallerlei
allerleionzinnige
onzinnigegevoelig,
gevoelig_
noemd)
heden, als
als gevolg
gevolgvan
vanbespoftelijken
bespottelijkeneigenwaan,
eigenwaan, zoodat
zoodat het
het
heden,
eind was,
was, dat
dat men
men zich
zichterugtrok.
terugtrok. Had
Had hij
hij werk
werkdat
datgoed
goed
eind
betaald werd,
stuurde hij
hij door
door onverschilligheid
onverschilligheid de
dezaak
zaak
betaald
werd, dan stuurde
in 't honderd.
honderd. Zoo
bijv. had
had zijn
zijn vriend
vriend Mr.
Mr. H.
H. des
des Amorie
Amorie
Zoo bijv.
(Sama,
van
der Hoeven
Hoeven hem
hem geholpen
geholpenaan
aaneen
eenrelatie
relatie met
met De (Sama.
van der
Locomotief. Hij
Hij zou
zou om
om de
deveertien
veertien dagen
dagen een
een
rangsche) Locomotief
causerie
zenden en
en zou
zoudaarvoor
daarvoorontvangen
ontvangenf f1000
1000per
perjaar,
jaar,
causerie zenden
waarvan
maanden hem
vooruit betaald
betaald werden.
werden. Dus
Dus
waarvan drie
drie maanden
hem vooruit
voor
26 brieven
brieven f f1000.
1000.De
Debetaling
betalingenenbehandeling
behandelingwaren
waren
voor 26
dus
meer dan
dan royaal.
royaal. Maar
Maarhijhijverzuimde
verzuimde kopie
kopie tetesturen,
sturen,
dus meer
gelijk
het heet
heet:: «meegesleept
«meegesleept inineen
eenmaalstroom
maalstroomvan
vanzorgen.:0
zorgen.»
gelijk het
Soit!
Maar men
men zou
zou dan
dandenken
denken dat
datererexcuses
excusesgemaakt
gemaakt
Soit Maar
werden.
«Dekker stelde
stelde zich
zich telkens
telkens voor
voor aan
aan den
den
werden. Doch
Doch «Dekker
Heer
van Kesteren,
Kesteren, den
den Hoofdredacteur
Hoofdredacteur van
van het
het blad,
blad, te
te
Heer van
schrijven
verzuim goed te
te maken,
maken, maar
maar hij
hij kwam
kwam er
er
schrijven om
om zijn
zijn verzuim
niet
toe.» Het
Het eind
eindwas
wasdat
dateeneen
ander
hemverving.
verving.(Br.
(Br.
niet toe.»
ander
hem
bI. 8).
8).Dus
Duseen
eengemakkelijke
gemakkelijke inkomst
inkomst van
vanf
1870-1875 bl.
f 1000,
weggegooid uit
uit slordigheid
slordigheid en
engeniale
genialeluiheid.
luiheid.En
Entoch
tochschrijft
schrijft
Wintgens:: .«...
bleef
ik zwervend,
meermalen
hij
aan Mr.
Mr. Wintgens
hij aan
. . bleef
ik zwervend,
meermalen
neerteleggen, vaak
vaak niet
niet in
in
geen
plaats hebbende
hebbende om
om 't hoofd
hoofd neerteleggen,
geen plaats
Dit
is
staat
om
mijn
kinderen
't
noodige
voedsel
te
geven.
voedsel
te
geven.
is
't
noodige
staat
mijn kinderen
de letterlijke waarheid,
geen
phrase.»
(id.
id.
bI.
89).
waarheid, geen phrase.» (id. id. bl. 89).

WAAROM DE MAX
MAX HAVELAAR
HAVE LAARGESCHREVEN
GESCHREVEN WERD.
WERD.
WAAROM

153

En als
En
als Funke
F unke bezwaar
bezwaar maakt
maakt tegen
tegen het
het drukken
drukken van
van de
de
inderdaad
door haat
haat ingegeven
ingegeven klapper,
klapperinderdaad zoutelooze,
zoutelooze, alleen
alleen door
mansrijm~grafschriften
Thorbecke, hooren
hooren we
we
mansrijm,grafschriftenop
opden
den Minster
Minster Thorbecke,
(id.
bI. 168)
168):: «Ik
«Ik heb
heb wel
welwat
watanders
andersverricht
verricht dan
dan dat
dat
(id. bl.
Onder de
de Thorbeckse
Thorbeckse absentie
absentievan
vaneerlijkheid,
eerlijkheid,
mannetje.
mannetje. Onder
moet ik, die
die altijd
altijd nu
nusedert
sedertdrie
drieenendertig
dertigjaar
jaarals
alsman,
man,zeer
zeer
moet
zwaar
steeds het
het goede
goede beoogde,
beoogde,werken
werkenom
om
zwaar gewerkt
gewerkt heb,
heb, en
en steeds
geen honger
honger te lijden1
lijden 1 En
En dikwijis
dikwijls leed
leedikikhonger.
honger. En
En één
één
geen
wapen
zou te
te laag
laag staan
staan om
omde
deprincipes
principesaantetasten
aantetasten die
die dat
dat
wapen zou
veroorzaken?? En
allerlei smeerlappen
smeerlappen zijn
zijn ministers,
ministers, of
ofwaren
waren
veroorzaken
En allerlei
merci 1»
dat 1! merciI»
Deed Multatuli
Multatuli zijn
zijn bewonderaars
bewonderaars eindelijk
eindelijk de
de eer
eer aan
aan van
van
de
huldeblijkgiften, —
- die
die veiligheidshalve
veiligheidshalve inineen
eenlijfrente
lijfrente
de huldeblijkgiften,
werden
omgezet, —
- wel te
te willen
willenaanvaarden,
aanvaarden, dan
dangeschiedde
geschiedde
werden omgezet,
het
op deze
deze fijne
fijne wijze
wijze:: In
In1882
1882gelukte
gelukteeindelijk
eindelijkeen
eender
der
het op
vele aangewende
aangewende pogingen
pogingen voor
voor een
een «Nationaal
«Nationaal Huldeblijk.»
Huldeblijk.»
vele
Men kreeg,
kreeg, f f20000
20000 bij
bij elkaar
elkaar en
en·Multatuli
Multatuli ontving
ontving een
een lijf,
lijf~
Men
rente van
70 en
en zijne
zijne vrouw
vrouw van
van f f50
50per
permaand.
maand. Hoe
Hoe
rente
van f 70
werd dit
dit door
doorbetrokkenen
betrokkenen opgenomen
opgenomen?
Multatuli spreekt
spreekt
werd
? Multatuli
bI. 258
258 e.v.)
e.v.)van
van «'n ouwemannig pensioentje»
pensioentje»
(Br.
Laatste Per.
Per. bl.
(Br. Laatste
waar hij
schitterend huldeblijk
huldeblijk verwachtte».
verwachtte». Verder
Verder heet
heethet
het
waar
hij «'n
en schitterend
mij voor
voor gebrek
gebrek lijden
lijden beveiligt.
beveiligt. Hoog.
Hoog=
pensioentje dat
dat mij
«n pensioentje
stens
redelijk te
te blijven
blijven leven
levenmoet
moetikikvoortgaan
voortgaan met
met
stens1I Om
Om redelijk
vertellinkjes
lijfrente vindt
vindt hij
hij dan
dan ook
ookeen
een
vertellinkjes schrijven.»
schrijven.»Die
Die lijfrente
«armzalige
een «vernederende
«vernederende taxatie.»
taxatie.» In
In het
hetkort
kort
«armzalige taxatie,»
taxatie,» een
tal
van dergelijke
dergelijke fijne
fijne uitlatingen
uitlatingen schrijft
schrijft hij
hij «in
«in zeer
zeer ver,
ver~
tal van
trouwelijken brief.»
weduwe geeft
geeft die
diedankbare
dankbarebrieven
brieven
trouwelijken
brief.» En zijn weduwe
aan
openbaarheid prijs,
prijs, vermoedelijk
vermoedelijk als
als kiesch
kieschbewijs
bewijsvan
van
aan de openbaarheid
eigen dankbaarheidl
dankbaarheid I

Multatuli in
in datzelfde
datzelfde Idee
Idee533
533deze
dezetwee
tweepiramidale
piramidale
Als Multatuli
onzin
vragen tot
Idee verheft
verheft:: «Meent
«Meent men
men dat
datikikwelvaart,
welvaart,
onzinvragen
tot Idee
huiselijk geluk,
mijn toekomst,
toekomst, het
het geluk
gelukder
dermijnen,
mijnen, alles
huiselijk
geluk, mijn
opofferde om 't Nederlandsche
Nederlandsche Volk
Volk tetetrakteeren
trakteeren op
op'n
mooi
opofferde
'n mooi
boek?? Om 't pleizier van
van 't't vertellen
vertellen?»
en daaraan
daaraan toevoegt
toevoegt::
boek
?» en
geweest
«Zou ik
ik zoolang
zoolang gewacht
gewacht hebben,
hebben, als
als 't mij
mij ware
ware te doen geweest
om opgang?»,
opgang?»,dan
danantwoorden
antwoordenwij
wij:
neen natuurlijk
1 natuurlijkniet,
niet,maar
maar
: neen!
hetdedevraag:
vraag:waarom
waarom
dàt
niet. Doch wél
wèl isishet
clAtisis de
de vraag
vraag ook
ook niet.
jarenverboemeld,
verboemeld, alvorens
alvorens de
demisstanden
misstanden te
te
hebt ge
ge circa
circa44:jaren
hebt
openbaren
te bestrijden,
bestrijden, welke
welke z66
zóóergerlijk
ergerlijkheetten,
heetten,dat
dat ge
ge
openbaren en
en te
zoogenaamde groote
groote offer,
offer, dat
datgegedaarvoor
daarvoorgebracht
gebrachthebt,
hebt,
het zoogenaamde
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gerechtvaardigd
formidabele onzin
onzin en
en
gerechtvaardigdachttet
achftet? ?Want
Want het
het isis formidabele
onwaarheid, als
18Januari
Januari
onwaarheid,
als ge
geininuw
uwrekest
rekestaan
aanden
denKoning,
Koning,van
van18
1860,
(Gids Mei
Mei1910
1910bl.bI.188)
188)schrijft
schrijft:
«Langgenoeg
genoeg heb
heb
1860, (Gids
: cLang
ik mij
mij in
inmijn
mijnstreven
strevenlaten
latenterughouden
terughouden door
door de
deziellooze
ziellooze
maar
geen begrip
begrip hebben
hebben
maar lastige
lastige tegenwerking
tegenwerking dergenen
dergenen die geen
van iets
iets hoogers
hoogers dan
danzó6veel
zóóveeltraktement
traktement 's maands, of z6s5,
zóó~
van
veel bevordering
in z66veel
veel
bevordering in
zóóveel tijds.
tijds. Lang
Lang genoeg,
genoeg, ja,
ja, te lang
heb ik
ik me
melaten
latenbelemmeren
belemmeren en
enverstrikken
verstrikken door
door de
de spinne,
spinne~
heb
webben(?
I) van
van de
deministriele
ministrielekommiezerij.»
kommiezerij.»
webben(?1)
En
wat dien
dien aopgang»
«opgang» betreft,
betreft, waarom
waarom het
hethem
hem niet
niet tete
En wat
doen
was, we
weherinneren
herinnerenMultatuli
Multatulihetgeen
hetgeenhij,
hij,zich
zichherzie,
herzie~
doen was,
nend, in een
een zijner
zijner brieven
brieven schreef:
schreef: (dk
«Ik wil
wilalleen
alleenden
dennaam
naam
nend,
Multatuli stichten
moet in 33 maanden
maanden de
de held
held van
vanden
den
Multatuli
stichten en
en ik
ik moet
dag wezen.
ik inindrie
driemaanden
maandenniet
nietberoemd
beroemd ben,
ben, schrid
schriifik
ik
wezen. Als ik
geenernstige
ernstigestrijd,
strijd,maar
maar zucht
zucht naar
naar beroemd,
beroemd~
meer 1» Dus,
Dus, geen
niet meerl»
naar eopgang»I.
«opgang» l.
heid, naar
En als
als Multatuli
Multatuli in
in dedeBrieven
Brievenzegt,
zegt,dat,
dat, indien
indien hij
hij voor
voor
En
manuscriptvan
van
BRUID
DAARBOVEN slechts
beetje
het manuscript
zijnzijn
BRUID
DAARBOVEN
slechts een beetje
kreeg en
en wat
watnaam
naamerermede
medemaakte,
maakte,hijhijlater
laterm.eer
meerzou
zoukunnen
kunnen
bedingen, dan
vinden we
we clAt,
dàt, uit
uit het
het oogpunt
oogpunt van
van een
een
bedingen,
dan vinden
schrijver heel
menschelijk, heel
heelbegrijpelijk,
begrijpelijk, heel
heelnatuurlijk.
natuurlijk.
heel menschelijk,
schrijver
Maar wie voor
voor de
derechtvaardigheid
rechtvaardigheid van
van eene
eene zaak
zaak opkomt
opkomt en
en
Maar
daarvoor «alles»
of er
er voor
voor zijn
zijn ge,
ge~
daarvoor
ealles» opofferde,
opofferde, vraagt
vraagt niet
niet of
schrift
wat meer
meer of
ofminder
mindertetebedingen
bedingenzal
zalzijn
zijn;
stelt zijn
zijn
schrift wat
; stelt
heilige ver,
verschrijven
afhankelijk van
«beroemdheid». De heilige
schrijven niet
niet afhankelijk
van eberoemdheicl».
uiten, al
al zou
zou een
een nieuw
nieuw
ontwaardiging uit zich, moet
zich uiten,
moet zich
offer
gevolg moeten
moeten zijnI
zijn! Maar
Maar er
er was
wasbij
bijMultatuli
Multatuli geen
geen
offer het gevolg
grein
heilige verontwaardiging
verontwaardiging van
van de
deechte
echtesoort
soortaanwezig.
aanwezig.
grein heilige
was komedianterigheid
komedianterigheid!I Want
Want uit
uit de
de dagen
dagen der
der wording
wording
Alles was
van den Max
Max Havelaar
Havelaar zijn
zijn de
de woorden
woorden:: eIk
«Ik wil
wilmijn
mijnnaam
naam
van
niet
op de
deaffiches
afficheshebben
hebben(nl.
(nI.naar
naaraanleiding
aanleiding van
van de
de op,
op~
niet op
voering
vanDE
DEBRUID
BRUIDDAARBOVEN),
DAARBOVEN), want
voering van
wantdaar
daarmen
menin
in Holland,
Holland,
dom genoeg,
genoeg, dikwijls
dikwijlseen
eenvooroordeel
vooroordeelheeft
heefttegen
tegenmenschen
menschen
dom
misschienlater
laterweer
weerininbetrelc
betrek~
die frivole
frivole dingen
dingenschrijven,
schrijven, en ik misschien
king komen
komen zal
zal (ik
(ikcurs.),
curs.), daarom
onder een
een anderen
anderen
daarom wil
wil ik onder
king
naam
gespeeld worden.»
worden.» En
EndedeMax
MaxHavelaar
Havelaar
naam gedrukt
gedrukt of gespeeld
verscheen niet
onder den naam
naam Douwes
Douwes Dekker,
Dekker, maar
maar onder
onder
verscheen
niet onder
Multatuli, het
pseudoniem waaronder
waaronder het
het
het pseudoniem
pseudoniem Multatuli,
het pseudoniem
het
«frivole»
stuk
gespeeld
zou
worden
1
«frivole» stuk gespeeld zou worden !
slap 1hoe
hoeakelig
akeligslap
slap!
nogslapper
slapper dan
dan de
delater
laterslap
slap
Hoe slap!
1 nog
tegen
Multatuli aanvallende
aanvallende Verbruggel
Verbrugge 1.....
tegen Multatuli
...
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Hoe
vindt men
men ook
ook die
diecombinatie
combinatie van
van frivool stuk
stuk en
Hoe vindt
Multatuli? De
Havelaar=Multatuli,
De onverbrekelijke eenheid Max Havelaar.Multatuli,
Multatuli?
dus o6k
oókweer
weereen
eenlegende
legende! 1. ...
is dus
..
Terecht
zegt dan
dan ook
ookMeerkerk
Meerkerk (Vragen
(Vragen des
des Tijds,
Tijds, Okt.
Okt.
Terecht zegt
1910):
biezondere liefde
voor de
de inlanders
inlanders is bij
bij Mul,
Mul~
1910) : «Van
«Van biezondere
liefde voor
tatuli nooit
nooit sprake
sprakegeweest.
geweest.Spijt
Spijtdedetalrijke
talrijkeoratoriese
oratoriese zins,
zinstatuli
wendingen
de Max
MaxHavelaar
Havelaar ook
ookniet
nietgeschreven
geschreven in
in het
het
wendingen is
is de
belang der
der inlanders,
inlanders, maar
maar, . om
uitkomst te
te brengen
brengen in de
de
belang
om uitkomst
ellende van
van den
den schrijver
schrijver en
en diens
diens gezin.»
gezin.» —
- en,
en, voegen
voegen wij
wij
ellende
er
bij, als
als pleidooi
pleidooi in
in eigen
eigen zaak.
zaak.
er bij,
Ook zoo
zoo juist
juistzegt
zegtMeerkerk
Meerkerk (id.)
(id.):: «Dekker
«Dekker wist
wist zelf
zelf dat
dat
Ook
zijn
manier~van~doen niet
verdedigen was,
was, en
enheeft
heeftzijn
zijn
zijn manier,van,doen
niet te
te verdedigen
leven na
na Lebak
Lebak er
er aan
aan besteed
besteed en
en gewijd
gewijd om
om tetedoen
doen uit,
uit~
leven
schijnen,
den grond
grond der
der zaak
zaak gelijk
gelijk had.»
had.»
schijnen, dat
dat hij
hij toch
toch in den
Voor dat
doen uitschijnen
uitschijnen van
zijn gelijk
gelijk heeft
heeft hij
hij de
de
dat doen
van zijn
waarheid
verdraaid, dikwijls
zelfs den
dennek
nekgeheel
geheelomgedraaid,
omgedraaid,
waarheid verdraaid,
dikwijls zelfs
'doen uitschijnen
uitschijnen van
van zijn
zijn gelijk,
gelijk, heeft de
de Max
Max
en door dat
dat 'doen
Havelaar voor een
een zeer
zeergroot
grootdeel
deelmedegewerkt
medegewerktaan
aande
deellende
ellende
Havelaar
van
Multatuli en
en van
van zijn
zijn gezin.
gezin. Dat
Dat boek
boek heeft
heeft zijn
zijn hoofd
hoofd
van Multatuli
op hol
holgebracht
gebracht;; hij
hij heeft
heeftzich
zichonzinnige
onzinnigeillusiën
illusiëngeschapen,
geschapen,
welke niet
niet vervuld
vervuld zijn
zijn en
enhet
hetook
ookniet
nietkonden
konden worden
worden en
en
welke
de gevolgen
gevolgen zijn
zijngeweest
geweestovermoedigheid,
overmoedigheid,teleurstelling,
teleurstelling, ver,
ver...
bittering, armoede, verhoogd zenuwlijden, waanvoorstellingen
waanvoorstellingen ...
biftering,
«De
toestand van irritatie
«De toestand
irritatie (prikkeling, verbittering) en exaltatie
exaltatie
waarin
intermitteerend, maar
maar toch
tochdagelijks
dagelijks min,of,meer
min~of~meer
waarin hij intermitteerend,
verkeerde, grensde
grensde soms
soms aan
aan het
het waanzinnige
waanzinnige of
ofoverschreed
overschreed
verkeerde,
eventueel
grens. Vervolgingswaanzin
Vervolgingswaanzin zoowel
zoowel als
als groot,
groot~
eventueel die
die grens.
heidswaanzin
is
bij
hem
waar
te
nemen
geweest,»
zegt
Marie
heidswaanzin is bij hem waar te nemen geweest,» zegt Marie
Multatuli's leven
en 44).
44).
Anderson
Anderson (Uit
(Uit Multatuli's
leven bI.
bl. 43 en
Multatuli
kan in
inlater
later jaren
jaren praten,
praten, verzinnen,
verzinnen, schelden
schelden en
en
Multatuli kan
razen
wil, de
de Max
MaxHavelaar
Havelaar is en blijft
razen zooveel
zooveel hij
hij wil,
blijft een
pleidooi voor eigen
eigen kwade
pleidooi
kwade zaak
zaak 1J

o0
Daarom krijgen
allereerst de met
met de
deHavelaarszaak
Havelaarszaak als
als
krijgen we allereerst
zoodanig niets
niets tetemaken
makenhebbende
hebbendetendenzieuse,
tendenzieuse,lasterlijke,
lasterlijke,
zoodanig
perfide~onware verhalen
betreffende Multatuli's
Multatuli's verblijf
verblijf ter
ter
perfide,onware
verhalen betreffende
Sumutra's
die niet
nietanders
anderszijn
zijndan
danzelfverdediging.
zelfverdediging.
Sumutra's Westkust,
Westkust, die
Kem~
Daarom alleen
alleen dan
dan ook,
ook, moest
moest de
deResident
ResidentBrest
Brestvan
van Kem,
Daarom
die een
eeneervol
eervolverleden
verledenhad,
had,een
eenachtenswaardig
achtenswaardigman
manwas
was
pen, die
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en
en als
als Resident
Resident van
van Madoera getoond
had een
een flink
flink bestuurder
bestuurder
getoond had
te zijn,
zijn, voorgesteld
voorgesteld worden als
een onbeteekenende zwakke~
als een
zwakke,
ling,
die, om
om dedeklachten
klachtengesmoord
gesmoord te krijgen,
Multatuli
ling, die,
krijgen, Multatuli
te kunnen
kunnen be,
be~
verzocht zijne brieven
brieven terug
terug te
te nemen «om
«om ze te
schouwen als
schouwen
als niet
niet geschreven»;
geschreven» ; die, om geen bewijsstukken
in
zijn archief
archief tetehebben,
hebben,welke
welketegen
tegenhem
hemzouden
zoudenkunnen
kunnen
in zijn
getuigen, steeds
wilde «aboucheeren» en
dan de
de klagers
klagers ver~
steeds wilde
en dan
ver,
ried
aan den
den Regent,
Regent, op wiens
wiens last
last ze vervolgens werden afge~
ried aan
afge,
ranseld (?) of vermoord;
vermoord ; die uit'
ranseld
uit. gemakzucht, -— zooals
zooals Multa~
Multa,
tuli oorspronkelijk
beweerde -,
uit lagen
lagen wellust,
wellust,
oorspronkelijk beweerde
—, maar
maar ook
ook uit
gelijk hij
-— gelijk
hij in
in later
later jaren
jaren zeide, —
- den
Regent ontzag en zich
den Regent
niet schaamde
schaamde om
om dezen
dezen met
met geld
geld om
om te
te koopen en
aan te
te
niet
en aan
zetten tot vergiftiging.
vergiftiging.
zeften
Aan die
die schandelijke,
schandelijke, leugenachtige
leugenachtige beschuldigingen
beschuldigingen heeft
Aan
SUJMERING
ontstaan te
te danken,
danken, SUJMERING,
ons voor~
SLIJMERING zijn
zijn ontstaan
SLIJMERING, die
die ons
voor,
gesteld
wordt als
als de
de type
typevan
van den
den indischen Resident dier
dier
gesteld wordt
dagen,
langzaam, berekenend,
berekenend, gemakzuchtig,
uit
dagen, langzaam,
gemakzuchtig, steeds
steeds er
er op uit
te «schipperen»
«schipperen» en
en zich
zichtetebesparen
besparen«de
«deonaangename
onaangename
om te
taak, de Regeering te bemoeilijken
taak,
bemoeilijken met een ongunstig bericht»
bericht» ;;
vertegenwoordigende «den
«den geest
geestder
der Oost,Indische
Oost~Indische ambtenaren»,
ambtenaren»,
vertegenwoordigende
uit vrees
vrees voor
voor vergiftiging hun
die slechts
slechts leugens
leugens gaven
gaven 11 en
en uit
verzaakten;; «de
zeer onderdanige
onderdanige dienaar»
dienaar» van
van «den
«den
plicht verzaakten
«de zeer
geest des
des Gouvernements», welke
«niet wilde
wilde dat
dat er
er Recht
geest
welke «niet
Recht
1. Ziehier
een sterk
sterk geval
geval van
vanbeschuldigen
beschuldigen zonder
zonder bewijs.
bewijs. In
Inden
denMax
Max
Ziehier weer
weer een
(bI. 225)
225) breekt
breekt Multatuli
Multatuli o.a.
O.a. de
de officiëele
officiëele staten
staten af.
af. Zoo
Zoobeweert
beweert hij,
hij, dat
dat
Havelaar
Havelaar (bl.
een zekere
zekere soort
soort dier
dier staten
staten uit de residentiën
residentiën op
op Java,
Java, meer
meer rijst
rijst uitgevoerd
volgens een
uitgevoerd
zijn naar
naar andere
andere residentiën
residentiën op Java,
Java, dan er
er in deze
laaste was
was ingevoerd
de
zou zijn
deze laaste
ingevoerd uit
uit de
eerstbedoelde
dadelijk treft
treft het,
het, van
vanMultatuli
Multatulizulk
zulk eene
eene
eerstbedoelderesidentiën
residentiënop
op Java.
Java. Al
Al dadelijk
meerInlantlers
Inlantierslaat
laatmishandelen,
mishandelen,
beschuldiging te
te moeten
moetenhooren,
hooren,omdat
omdathijzelf
hijzelf5050
%,%meer
dan er
er Inlanders
Inlandersaanwezig
aanwezigwaren
waren(zie
(zie
mijn
artikel
in DE
NIEUWEGIDS
GIDSvan
vanJuli
Juli1910).
1910).
mijn
artikel
in DE
NIEUWE
Maar wat
was eenvoudiger
eenvoudiger geweest
dan een
een paar
paar van
van die
diezich
zichtegensprekende
tegensprekende
Maar
wat was
geweest dan
ofverwijzen
te verwijzen
naar
officiëele
plaatswaar
waarzijzij
staten
als bewijs
bewijs over
overteteleggen,
leggen,
staten als
of te
naar
de de
officiëele
plaats
te
vinden zijn,
zijn, want
wantalleen
alleendààr
dààrheeft
heeftMultatuli
Multatulizezekunnen
kunnenraadplegen.
raadplegen. Noch
Noch het
het
te vinden
danook
ookininden
denMax
MaxHavelaar
Havelaar
een,
noch het
hetandere
anderegebeurt
gebeurtnatuurlijk!
natuurlijk 1Maar
Maar er
erstaat
staatdan
een, noch
in dit boek, schoon
(bI. 225):
225): «Het
«Het isismijn
mijn voornemen
voornemen niet
niet deze
deze bewijzen
bewijzen te
te leveren
leveren in
(bl.
niet uit
uit de
dehand
handzal
zalleggen,
leggen,zonder
zondertetegelooven
gelooven dat
dat ze
ze
ik vertrouw
vertrouw dat
dat men
men 't niet
ik
bestaan.»
Dat Multatuli
Multatuli van
van oordeel
oordeel was,
was,dat
datde de
Max
Havelaarinderdaad
inderdaadgeen
geenbewijzen
bewijzen
Dat
Max
Havelaar
ook uit
uit het
hetvolgende.
volgende. InIneen
een
brief
aan
Vosmaervan
van2525April
April 1874
1874
bevat, blijkt
blijkt ook
bevat,
brief
aan
Vosmaer
(Deel 11bl.
bI.307
307e. e.v. v.
van
Verz.
Werken),
lezen
«Toen
Havelaarverschenen
verschenen
van
de de
Verz.
Werken),
lezen
we we:
: «Toen
dede
Havelaar
op uitdagingen
uitdagingen om
om te
te bewijzen
geschreven had.
weet hoe
hoe
was, hoopte
ik op
bewijzen wat
wat ik geschreven
had. Ge weet
was,
hoopte ik
die achterbleven.»
achterbleven.» (Brutaal
hij hier
hier dus
dus de
demoordende
moordendebeschuldigingen
beschuldigingen
(Brutaal weg
weg loochent
loochent hij
lion enenvan
van
den
Bantamschentijdgenoot.
tijdgenoot.Zie
Ziemijne
mijnevorige
vorigebijdragen).
bijdragen).«Reeds
"Reeds
van Lion
van
den
Bantamschen
vanhet
hetvan
van
Hasselmanafkomstig
afkomstiggeheeten
geheeten
lang,
vervolgt hij,
hij, zou
zou ik
ik ën
èndaarvan
daarvan (nl.
(nI.van
lang, vervolgt
Hasselman
van den
den Resident
Resident B.
B. v.v.K.)
K.) ën
ènvan
van
vuile
praatje omtrent
omtrent de
erotische neigingen
neigingen van
vuile praatje
de erotische
=ijn (Hasselmans)
(Hasselmans) rapport
rapport over
den toestand
toestand ininhet
hetLebaksche
lebakschewerk
werkhebben
hebbengemaakt,
gemaakt,
zijn
over den
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geschiedde, maar
maar slechts
slechts dat de uiterlijke
uiterlijke toestand
toestandrustig
rustig bleef»
(noot 128);
iemand die
die «moordenaars
«moordenaars en
dieven de
dehand
hand
128); iemand
en dieven
boven
het hoofd hield»
hield» (noot
(noot 182).
182).
boven het
Alleen
wille van
van het
hetpleidooi
pleidooimoest
moesthet
hetleverabsces
leverabsces van
van
Alleen ter wille
den
Assistent~Resident Carolus,
Carolus, eene
eene vooral
vooralvroeger
vroeger typisch,
typisch~
den Assistent,Resident
indische,
veel voorkomende
voorkomende doodsoorzaak,
doodsoorzaak, opgeblazen
opgeblazen worden
worden
indische, veel
tot eene
eene vergiftiging,
vergiftiging, ofschoon
ofschoon daarvoor
daarvoor zelfs
zelfs geen
geenschijn
schijn van
van
vermoeden
worden bijgebracht,
bijgebracht, om
te komen
komen
vermoeden kon
kon worden
om zoodoende te
tot Multatuli's
Multatuli's buitengewone
buitengewone plichtsvervulling.
plichtsvervulling. Carolus
Carolus was,
was,
heette
het, vergiftigd,
vergiftigd, omdat
omdat hij
hijde
deknevelarij
knevelarij der
der Hoofden
Hoofden
heette het,
tegenging.
Havelaar, zoo wordt
wordt ons
onsverteld,
verteld,deinsde
deinsde
tegenging. Maar
Maar Havelaar,
evenmin
als Carolus
Carolus terug
terug om
om zijn
zijn plicht
plicht te
te doen.
doen. Multatuli
Multatuli
evenmin als
vreesde geen
geen vergift
vreesde
vergift (hetgeen
(hetgeen in
in de
deAanteekeningen
Aanteekeningen en
en Op,
Op~
helderingen
de uitgaaf
uitgaaf van
van 1875
1875 blz.
blz. 346
346 heet:
heet: het
hettrot,
trot~
helderingen bij
bij de
seeren
den gifdood
gifdood voor
voor mij,
mij, voor
voormijn
mijntrouwe,
trouwe,dappere
dappere
seeren van
van den
vrouwen
voor ons
onslief
liefkind»),
kind»),zijn
zijncollegas
collegas wel.
wel.Hij
HijI1Mul,
Mul~
vrouw
en voor
tatuli 1I die
zijn plicht
plichtdeed
deedonder
onderbuitengewone
buitengewoneomstandig,
omstandig~
tatuli
die zijn
heden, werd
werd berispt
berisptenengestraft
gestraftmet
meteene
eeneverplaatsing.
verplaatsing. Maar
Maar
heden,
de collegas
collegas «onderdanige
«onderdanige dienaren
dienaren van
van den
den geest des
des Gouver=
Gouver.
nements»,
geest niet
nietwilde,
wilde,dat
daterer
Recht
geschiedde»
welke geest
Recht
geschiedde:o
nements», welke
(eedverkrachters dus),
«ieder het oog
oog op
op eigen wel~
(eedverkrachters
dus), hadden
hadden «ieder
wel,
stand
stand alleen,
alleen, op
op bevordering,
bevordering, op
op pensioen»,
pensioen», en
en vroegen
vroegen niet
niet
«hoeveel Javanen
Javanen men
men om
otIl dat
datdoel
doelte te
bereiken,straffeloos
straffeloos
«hoeveel
bereiken,
laten uitplunderen
uitplunderen en
envermoorden»,
vermoorden»,(hetgeen
(hetgeenbeteekent,
beteekent,
moest laten
zij uit
uit eigenbelang
eigenbelang de bevolking
bevolking overleverden
overleverden aan
aan de
de roof,
roof~
dat zij
dat
en moordzucht
moordzucht der
der Hoofden).
Hoofden).
en
de 'weg
·weg was
was bereid
bereid voor
voor de
de«meer
«meer dan
dan dertig
dertig
En zie1
zie 1 de
En
onderdanen» die
die mishandeld
mishandeld en uitgezogen werden»
werden»
millioenen onderdanen»
in
door der
der ambtenaren
ambtenaren vrees
vrees voor
voor vergiftiging
vergiftiging??Neen
door
Neen1 .1... in
Naam
N aam des
des Konings
Konings van
van Nederland1
Nederland 1
Ach1
Achl Ach1
Ach 1 wat
wat zat
zat Fancy
Fancy toch
toch altijd
altijd Logos
Logos in
in den
den weg
weg
zij een
een onzin1
onzin 1
wat debiteerde
debiteerde zij
en wat
als men
men 't oordeel
oordeel over de
de Havelaarszaak bad
had gelieven te
te laten
laten afhangen
afhangen van
van bewijs.
bewijs.
De taktiek is geweest
geweest mij
mij niet tot
tot bewijs
bewijs toe
toe te
te laten.
laten.Hoe
Hoedit
ditzij,
zij.bewijzen
bewijzenwerden
werden
gevraagd en
ik zat
zat met
met m'n
m'n pleidooi.»
pleidooi.»
niet gevraagd
en ik
Een pleidooi
pleidooi zonder bewijzen
bewijzen1I Armzaliger
Armzaliger en onbeholpener
onbeholpener kan
kan het
het niet
niet1I Maar
toen
aam te pas
toen het
het in
in zijn
zijn kr
kraam
pas kwam,
kwam, schreef
schreefhij
hijaan
aanden
denKoning
Koning(Brief
(Briefvan
van 18
Januari 1860,
1860, Gids Mei 1910
1910 blz. 189):
189): ccIk
,<Ik ben in
in staat
staat tetebewijzen
bewijzen wat ik
ik zeg. Doch
niet
niet in
in dit
ditschrijven
schrijven (nl.
(nI. in den
den brief),
brief), geloof
geloof ik
ik dat
dat te
te moeten doen. Ik lever
lever dat
dat
in een
eenwerkje
werkjedatdat
ik gereed
maakte
druk.» (nl.
(nI. den Max
Max Havelaar).
bewijs in
bewijs
ik gereed
maakte
voorvoor
den den
druk.»
te worden
worden?
Is het
het niet
niet weer
weer om misselijk te
?
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wetboek,waarvan
waarvanDr.Dr.
Meyer
in DE
zijnANTHITHESE
DE ANTHITHESE
Het wetboek,
Meyer
in zijn
AANVAARD I, ZOO
zoo mooi zegt
zegt:: «Wij
«Wij hebben
hebben maar
maar één
één wetboek
wetboek
AANVAARD
dat isishet
hetwetboek
wetboekder
derLogica
Logicaenenalle
alleandere
anderewetboeken
wetboeken
en dat
moeten daarmede
daarmede als
als met
metdedeGrondwet
Grondwetininovereenstemming
overeenstemming
moeten
worden gebracht,»
gebracht,» had Multatuli
Multatuli blijkbaar
blijkbaar nooit
nooit bij
bij de
dehand.
hand.
worden
had trouwens
trouwens voor
voorhem
hemgeen
geenwaarde.
waarde. Daarom
Daarom kon
kon hij
hij
Het had
dan ook,
ook, o.o.a.a. ininIdee
Idee528,
528,zoo
zoo
triumfantelijkuitroepen
uitroepen;; «Ik
«Ik
dan
triumfantelijk
gewoonteteschrijven
schrijven naar
naar den
den indruk
indruk van
van 't oogenblik»,
oogenblik»,
ben gewoon
tegen~
wat zeggen
zeggen wil,
wil,van
vandaag
daagz45(5,
zóó, morgen
morgen zíis
zus en
en precies
precies tegen,
overgesteld I1 Vermoedelijk
van schaarschte
schaarschte van
van het
het
overgesteld
Vermoedelijk als
als gevolg van
artikel
logika
in
eigen
provisiekamer,
schreef
hij
aan
Mr.
Van
artikel
in eigen provisiekamer, schreef hij aan Mr. Van
- den
denGelukkige,
Gelukkige,die
diegerekend
gerekendwerd
werdtetebehooren
behooren«onder
«onder
Hall, —
weinigen die
die lezen
lezen kunnen.»
kunnen.» (Br.
(Br. 1870-1875
1870-1875blz.
blz.244)
244)—-:
de weinigen
:
«Dit kan
kan ikikiningemoede
gemoede
getuigen,
mijn
hartspringt
springtvan
vanvreugd
vreugd
«Dit
getuigen,
mijn
hart
gedachten~werking ontwaar.»
ontwaar.» (id. bl.
bI. 180).
180).
als ik
iklogische
logischegedachtenowerking
op, als
Ter verduidelijking
verduidelijking hoe
dat mishandelen
mishandelen en
en uitzuigen
uitzuigen toe,
toe~
Ter
hoe dat
ging, werd,
werd, zonder
zondereenig
eenigverband
verbandmet
methet
hetvoorafgaande
voorafgaande en
en
ging,
daarom dan
dan ook
ookmet
metdeze
dezeaaneenrijgings,frase
aaneenrijgings_frase:: «We
«We zullen
zullen
daarom
Havelaar nu eenigen
eenigen tijd
tijdaan
aandie
diedroefheid
droefheidenenzijn
zijnmoeielijken
moeielijken
Havelaar
arbeid overlaten,
overlaten, om
om den
den lezer
lezerdedegeschiedenis
geschiedenisteteverhalen
verhalen
arbeid
van den
den Javaan
Javaan (bedoeld
(bedoeld wordt
wordt den
den Lebakker)
Lebakker) Saïdjah
Saïdjah in
in de
de
van
de
dessah Badoer»,
Badoer»,dedeSaïdjahvertelling
Saïdjahvertellingtusschengeschoven.
tusschengeschoven.
de dessah
Deze was
was dan
dan ook
ookniet
nieteeneen
uitvloeisel
van«een
«eengefolterd
gefolterd
Deze
uitvloeisel
van
gemoed dat
dat geen
geen onrecht
zij was
was niet
niet ontstaan
ontstaan uit
uit
duldt» ; zij
onrecht duldt»;
gemoed
zij
liefde voor,
voor, uit medelijden
medelijden met
verdrukten Javaan
Javaan;; zij
met den verdrukten
was
niet geinspireerd
geïnspireerd door
doorheilige
heiligeverontwaardiging
verontwaardiging over
over
was niet
wanbestuur;
al lang
lang in
inportefeuille,
portefeuille, want
want zij
zij was
was de
de
wanbestuur ;zij
zij lag
lag al
vrucht
van de
de lonken
lonken enenvan
vanwat
watererdan
dangewoonlijk
gewoonlijk volgt,
volgt,
vrucht van
van
een veile
veilecafé,chantantodeerne
café.chantant.deerne I1Immers
van een
Immersop
op bI.
bl. 108
108 van de
(De Max
MaxHavelaar
Havelaar verschenen),
verschenen), lezen
lezenwe
weMultatuli's
Multatuli's
Brieven
Brieven (De
casino heeft
bekentenis: :«Die
Estelle van
van 't casino
heeft me de
de Saïdjah,
Saïdjah~
bekentenis
«Die Estelle
geschiedenis
schrijven.. ..
te lang
langom
omuitteleggen
uittel eggen. ...maar
maar
geschiedenis doen schrijven
. . te
't is zoo.».
zoo.». Dus
Dusweer
weerzoo'n
zoo'ntusschentijdsche
tusschentijdschebroodzoekerijI
broodzoekerijl
Zoo
ook isishet
hetin die
in die
Saïdjahgeschiedenisvoorkomend
voorkomend
Zoo ook
Saïdjahgeschiedenis
lied:
«Ik weet
weet niet
nietwaar
waarikiksterven
stervenzal
zalenz.»
enz.»een
eenprodukt
produkt
lied : «Ik
Lu-rjuKu,
verve~opwekkende beminnelijkheden
beminnelijkheden van
van LUTJUKU,
van
de verve,opwekkende
van de
alias
Fräulein Ottilia
alias FrHulein
Ottilia Cos.
«Gij vrouwen,
wier gemoed
gemoed trilde
trilde bij
bijde
deklaagtonen
klaagtonen van
van
vrouwen, wier
Saïdjah,
type der
der slagtofferen
slagtofferen van
van het
het onregt,
onregt, waartegen
Saïdjah, een
een type
Max Havelaar
Havelaar strijdt,»
strijdt,» riep
riep een
eender
derbewonderaars
bewonderaars uit
uit (Meers,
(Meers.
De
arme
I
hij
was
heel
niet
op
de
hoogte
van
mans
bI.
15).
mans bl. 15). De arme 1 hij was
niet op de hoogte van
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feest 1J Hij
Hij vermoedde
vermoedde heel
heel niet
niethet
hetaandeel
aandeelvan
vanEstelle's
Estelle's
het feest
Ottilia's lonkenspel
lonkenspelalsalsanderszins,
anderszins,ininhethet
slachtoffertype
en Ottilia's
slachtoffertype
van het
het onrecht
onrecht 11 Hij
Hij wist
wisttrouwens
trouwens niet
nieteens
eensdat
datSaïdjah
Saïdjah
van
als type
type van
vanden
denInlander
Inlanderook
ook
onwaarisis;
datdie
dieSaIdjah
Saïdjah
als
onwaar
; dat
evenveel lijkt
lijkt op
opeen
eendessaman
dessamanuituithethet
eenzamebinnenland
binnenland
evenveel
eenzame
of
of op
opeen
eentot
totBataviaschen
Bataviaschen«djongosy
«djongos»verworden
verwordeneenvoudigen
eenvoudigen
inlander van
van de
de oedik,
oe dik,alsalsdede
effektieveMultatuli
Multatulilijkt
lijktop
op
inlander
effektieve
dien der
der legende
legende 11 De
«europeesche lezer»,
wiens on,
on~
dien
De eeuropeesche
lezery, op
op wiens
wetendheid de
de gansche
ganscheMax
MaxHavelaar
Havelaarspeculeert,
speculeert, smult
smult aan
aan
wetendheid
poëzie; maar
maar zij
zijdie
dieIndië
Indiëenen
den
Inlanderkennen,
kennen,krijgen
krijgen
de poëzie;
den
Inlan.der
bij die,
die, inindichterlijke
dichterlijkewoorden
woordenvervatte
vervatteschildering
schildering van
van den
den
bij
gemoedstoestand van
gewezen ecljongosz,
«djongos», (bediende)
(bediende)een
een
gemoedstoestand
van den gewezen
of
zij
rijst
met
een
vork
moeten
eten.
gevoel
gevoel of zij rijst met een vork moeten eten.
wille van
vanhet
hetpleidooi
pleidooiwordt
wordtgeinsinueerd,
geinsinueerd,dat
datDuymaer
Duymaer
Ter wille
van
derder
ekommiezerij»,
van Twist
Twist aan
aanden
denleiband
leibandliep
liep
«kommiezerij»,dat
dathij
hij
zijn plichten
plichten van
van Landvoogd
Landvoogd niet
niet kende
kende en
en dat
dat hij
hij was
was een
een
zijn
huichelaar, die
het geheim gelastte
doen, wat
wat hij
hij publiek
publiek
gelastte te doen,
huichelaar,
die in het
had ingetrokken,
ingetrokken, een
een elaaghartige
«laaghartige schelmy,
schelm», die met
met geld
geld de
de
had
N ederlandsche pers
pers omkocht,
omkocht, om
omhet
hetmisdrijf
misdrijfder
dervergiftiging
vergiftiging
Nederlandsche
van Carolus
Carolus te
te verzwijgen
verzwijgen; ; dat
dat Pahud,
Pahud, iemand
iemand van
van wien
wien
van
niets
te verwachten
verwachten viel,
viel, medeplichtig
medeplichtig was
was aan
aan het
het in
in den
den
niets te
doofpot
stoppen van
van dat
datzelfde
zelfdemisdrijf
misdrijfvan
vanvergiftiging
vergiftiging
doofpot stoppen
waarvan nb
Duijmaer van
van Twist
Twist iets
iets hebben
hebben
waarvan
nbJInoch
noch hij,
hij, noch
noch Duijmaer
kunnen
weten, omdat
omdat Multatuli,
Multatuli, zooals
zooals hij
hij zelf
zelfbeweert,
beweert, er
er
kunnen weten,
voorzichtigheidshalve
wetenschap van
vanverzwegen
verzwegenheeft;
heeft;dat
dat
voorzichtigheidshalve de wetenschap
de Inlandsche
Inlandsche Hoofden
Hoofdengiftmengers
giftmengerswaren
waren1J
Er
wordt
schamper
gesproken
van
«de routine
routine van
vanachter,
achterEr wordt schamper gesproken van «de
houdendheid
menschenvrees (bI.
van «wie in
in een
een
houdendheid en
en menschenvrees
(bl.243)
243) en
en van
aanval
dwaasheid geloofd
geloofd had
had dat
dat er
er Recht
Recht in
in 't land was»
aanval van
van dwaasheid
(bI.
237);; er
er wordt
wordtminachtend
minachtend gepraat
gepraat van
van «den
«den geest
geest der
der
(bl. 237)
Oost-Indische
ambtenaren», dien
hij, Multatuli1
Multatuli 1 niet
niet bezat
bezat
Oostandische ambtenarenv,
dien hij,
(bI.
316);; den
den collegas
collegas wordt
wordtaangewreven
aangewreven een
een onafgebroken
onafgebroken
(bl. 316)
leugengeest
er wordt
wordt gelasterd
gelasterd dat
dat «de
«deofficiëele
officiëeleberichten
berichten
leugengeest en
en er
van
de beambten
beambten aan
aan het
hetGouvemement
Gouvernementen
endus
dus ook
ookde
de daarop
daarop
van de
gegronde
rapporten aan
Regeering in
in 't Moederland
gegronde rapporten
aan de Regeering
Moederland voor
't grootste
belangrijkste gedeelte
onwaar zijn
(bI. 225).
225).
grootste en belangrijkste
gedeelte onwaar
zijn (bl.
Als gewoonlijk
gewoonlijk volgt
volgthet
hetwalgingwekkend
walgingwekkendpraatje
praatje:: eIk
«Ikweet
weet
dat
deze beschuldiging
beschuldiging gewichtig
gewichtig is,
is, doch
dochik
ikhoud
houddie
diestaande,
staande,
dat deze
en
voel me
mevolkomen
volkomen ininstaat
staathaar
haar met
metbewijzen
bewijzen tetestaven».
staven».
en voel
Maar
altijd ontbreekt
ontbreekt het
hetbewijs
bewijstot
totden
denhuidigen
huidigendag
dag!
Maar als altijd
1
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Multatuli
Multatuli kon
kon trouwens
trouwens de
debeschuldiging
beschuldigingniet
nietbewijzen,
bewijzen,alal
Wantniet
nietalleen
alleendraagt
draagtzij,
zij,—- en
enbij
bij
hij ook
ook nog
nog zoo.
zoo.Want
bluft hij
voorbaat! —
- het
hetbrandmerk
brandmerk van
van de
de leugen
leugenenenvan
vanden
deniaster,
laster,
voorbaat
omdat zij
zij onzinnig
onzinnig isisdoor
doorhaar
haaralgemeenheid
algemeenheiden
enuitgebreid,
uitgebreid$
omdat
grootsteen
enbelangrijkste
belangrijkstegedeelte
gedeeltederder Regee,
Regee$
maar het grootste
heid, maar
niet langs
langshet
hetverwarde
verwardeNatalsche
Natalsche kas,
kas$
ringsrapporten ging niet
ringsrapporten
beheer, langs
langs de geld
geld tetekort
kortkomende
komendeadministratie
administratie van
van den
den
beheer,
Secretaris$Vendumeester van
ver$afgelegen Menado,
Menado, langs
langs
Secretaris,Vendumeester
van het ver,afgelegen
zes maanden
maanden politieuitoefening
politieuitoefening te
te Ambon,
Ambon, langs
langs de
deenkele
enkele
de zes
archief$bestuur der
der afdeeling
afdeeling Lebak.
Lebak. Bovendien
Bovendienwaren
waren
maanden archief,bestuur
jaar geleden
geleden publiciteit
publiciteiten
encommunicatiemiddelen
communicatiemiddelenop
opverre
verre
50 jaar
puntwaarop
waaropzijzijthans
thansstaan
staanenenbehoorde
behoorde
na niet
niet op
op het
hetpunt
na
openbaring door
door de
deRegeering
Regeeringvan
vanofficiëele
officiëelerapporten
rapportentot
tot
de openbaring
zeldzaamheden. Niettemin
Niettemin heeft
heeftdie
dieafschuwelijke
afschuwelijkeleugen
leugen
de zeldzaamheden.
jaar lang
lang voortbestaan,
voortbestaan, van
van bewonderaar
bewonderaar op
opbewonderaar
bewonderaar!
50 jaar
«Maar, zegt
zegt Multatuli
Multatuli in
in zijn
zijn Voorbericht
Voorbericht bij
bij de
de 5e
5euitgave
uitgave
«Maar,
alles isis alzoo
alzoogebleven
gebleven tot
tot op
op
der Ideeën,
Ideeën, —
- maar
maar .....
der
. . . dit
dit alles
dezen dag!
dag! Behoudende
Behoudendeleugens,
leugens,liberale
liberaleleugens,
leugens,rechtleerige
rechtleerige
dezen
moderne leugens,
leugens, philantropische
philantropischeleugens,
leugens,kansel,katheder,
kansel$katheder$
en moderne
....
»
kerk$kamer$club$krant$en
straatleugens
kerk,kamer,club,krant,en straatleugens .»
af~
Waarom, vragen
vragen wij,
wij, zouden
zouden Multatuli's
Multatuli's verkwikkende
verkwikkende af,
Waarom,
keerigheden van
leugen op
op dien
diendoor
doorhem
hemgestelden
gestelden regel
regel
keerigheden
van leugen
maken?
eene uitzondering
uitzondering maken
?
Van
«leugenachtige rapporten»
den
Van «leugenachtige
rapporten»spreekt
spreekteen
eenman,
man, die
die den
«europeeschen
wijsmaakt, dat
dathij,
hij,nauwelijks
nauwelijkster
terplaatse
plaatse
«europeeschen lezer» wijsmaakt,
aangekomen,
den nacht,
nacht,moederziel
moederzielalleen,
alleen, reizen
reizenondernam
ondernam
aangekomen, in den
langs
hem totaal
totaal onbekende,
onbekende, niet
niet van
vanwegwijzers
wegwijzersvoorziene,
voorziene,
langs hem
verlaten,
stikdonkere, vaak
onbegaanbare (het
West$
verlaten, stikdonkere,
vaak onbegaanbare
(het was
was West,
uren ver
ver gelegen
gelegen en
en tetevoren
voren
mouson)
wegen, naar
naar dessas
des sas 20 uren
mouson) wegen,
nooit door hem
hem bezocht
bezocht;; maar
maar die in
in werkelijkheid
werkelijkheid nooit
nooit op
op
tournée
voortdurend zat
zat tetemuffen
muffen ininzijn
zijnarchief
archief en
en
tournée ging,
ging, voortdurend
bovendien
vergiftiging had,
dat hij
hij den
den
bovendien zoo'n
zoo'n vrees
vrees voor
voor vergiftiging
had, dat
Regent
den meesten
meesten spoed
spoedverwijderd
verwijderdtrachfte
trachttetetekrijgen,
krijgen,
Regent met den
ver$
zoodra
hij van
van den
den Djaksa
Djaksa vernam,
vernam, dat
dat zijn
zijn voorganger
voorganger ver,
zoodra hij
giftigd
zou zijn
zijn geworden
geworden op
opaanstoken
aanstokenvan
vandien
dienRegent
Regent1J •••
giftigd zou
T
er wille
wille ook
ook van
van het
het pleidooi
pleidooi voor
voor eigen
eigen zaak
zaak is de
de sol,
sol~
Ter
dateneer
Michiels bevuild,
bevuild, door
door hem
hem aan
aan te
te wrijven
wrijven laf,
laf~
dateneer van
van Michiels
hartigheid
en uitlokking
uitlokkingvan
vanvijandelijkheden,
vijandelijkheden,waarvoor
waarvoorhij
hijzijn
zijn
hartigheid en
klein
troepje liet vermoorden
hemlasterlijk
lasterlijk
(M. H. noot 99); isis hem
vermoorden (M.
klein troepje
ten
laste
gelegd
een
schandelijk
uitoefenen
van
pressie
op
ten laste gelegd een schandelijk uitoefenen van pressie op
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en achterhouding
achterhoudingvan
vanbescheiden,
bescheiden,welke
welkede
deRegeering
Regeering
getuigen en
is hem
hem toegedicht
toegedichtmedeplichtigheid
medeplichtigheid
had
behooren te
te kennen
kennen;; is
had behooren
aan verduistering
verduistering van
van een
eenonecht
onechtkind
kind«waartoe
«waartoeeen
eenambtenaar
ambtenaar
aan
slechts (1)
(I) gesuspendeerd was
was om
om de
de gelegenheid
gelegenheidtetescheppen
scheppen(11)
(I !)
den adsistent,resident
adsistent~resident van
van de
deplaats
plaatsteteverwijderen,
verwijderen, teneinde
teneinde
zijn voorgenomen
voorgenomen onderzoek
onderzoek naar
naar de
deverdwijning
verdwijningvan
van dat
dat kind
kind
zijn
voorkomen, ofofalthans
althansteteverschuiven
verschuiven tot
tot een
eentijdstip
tijdstip dat
dat
te voorkomen,
de zaak
zaak moeilijker
moeilijker zou
te helderen
helderen zijn.»
zijn.»
zou op te
had inderdaad
inderdaad niet
niet smeriger
smeriger kunnen
kunnen insinueeren,
insinueeren,
Asmodée had
want: : «Michiels
in waarheid
waarheid een
een groot
groot man
geweest. Zijn
Zijn
want
«Michiels is in
man geweest.
naam worde
worde steeds
steeds met
met diepen
diepeneerbied
eerbiedgenoemd
genoemddoor
dooriederen
iederen
naam
Nederlander», zegt
dr. Kielstra
Kielstra (Tijdspiegel
(Tijdspiegel 1893, bl.
bI. 389).
Nederlander»,
zegt dr.
De daad
daad van
vanMultatuli
Multatuliisisteteonwaardiger,
onwaardiger,omdat
omdat volgens
volgens
388) : «Den
dr. Kielstra
Kielstra (id. bl.
bI. 388):
generaal Michiels
Michiels niet
niet het
het
« Den generaal
dr.
minste verwijt
verwijt kan
zijne houding
houding ten
ten opzichte
opzichte van
van
minste
kan treffen
treffen in zijne
Dekker;; en van
van dezen
dezen wel
wel kan
kan worden
worden gezegd
gezegd dat,
dat,
Douwes Dekker
een toevalligen
toevalligen samenloop
samenloop van
van omstandigheden,
omstandigheden, hij
hij den
den
door een
dans gelukkig
het gebeurde,
gebeurde, wel
wel
dans
gelukkigontsprong.
ontsprong.Wat
Watmen,
men, na
na het
hebben mogen
mogenverwacht,
verwacht,—- dat
datis,is,dat
datDekker
Dekkerover
overzijn
zijn
zoude hebben
verblijf ter
ter Westkust
Westkust van
vanSumatra
Sumatra eenvoudig
eenvoudig had
hadgezwegen,
gezwegen,
verblijf
in plaats van
van zijn
zijn voorgangers
voorgangers en
zijn chef
een slecht
slecht dag,
dag~
inplaats
en zijn.
chef in
in een
licht te
te stellen.»
stellen.»
licht
Toch
spreekt Joost
Joost van
van Vollenhoven
Vollenhoven in
in zijn
zijn Multatuli
Multatuli en
en
Toch spreekt
congé (bl.
(bI. 4)
4) van <des
«les calomnieuses
son Lieutenant,
Lieutenantcalomnieuses accusations de son
Gouverneur (sicl),
général Michiels1»
Michiels !»
Gouverneur
(sic!), leIe général
ter wille
willevan
vanhet
hetzelfpleidooi
zelfpleidooiwerd
werderervan
vande
deRegeering
Regeering
Ook ter
Laatste Periode bl.
bI. 142),
142), dat
datZij
Zijwilde
wildedat
datklachten
klachten
gelasterd (Br. Laatste
(<<Vandoodzwijgen
doodzwijgenwas
wasgeen
geen
over knevelarij
knevelarij gesmoord
gesmoord werden
werden («Van
gebeurde niet
nietonder
onderDuymaer
Duymaervan
van
Twist» schrijft
sprake. Dat gebeurde
Twist»
de
Heer Van
Van Sandick
Sandick volkomen
volkomen terecht
terecht in zijn
zijn Leed
Leed en
en Lief
Lief
de Heer
uit Bantam
Bantam bl.
bI. 201.
201.Ten
Tenovervloede
overvloedeherinneren
herinneren wij
wij aan
aan het
het
uit
geval
van den
den Regent
Regent en
enandere
andere Hoofden
Hoofdenvan
vanKendal)
Kendal);;dat
dat
geval van
Zij
verlangde rapporten,
rapporten, welke
welke steeds
steeds gewagen
gewagenmoesten
moesten van
van
Zij verlangde
«rustige
rust», waarom
waarom dan
dan ook
ook«de
«deknevelarij
knevelarijder
derJavaansche
J avaansche
«rustige rust»,
bevolking
haar Hoofden
Hoofden een
eenelement
elementuitmaakte
uitmaaktevan
van ons
ons
bevolking door haar
tot een
een regeering=
beheer» waarom,
beheer»
waarom,«diefstal,
nliefstal, moord
moord en
en roof tot
regeering.
systeem werden»
(Idee 937)
937);; werd
werd er
er gesproken
gesproken van
van de
de «mede,
«medesysteem
werden» (Idee
plichtigheid van een
een bedorven
bedorven Nederlandsch
NederlandschBestuur.»
Bestuur.»
plichtigheid
Ter
wille van
van het
hetpleidooi
pleidooivoor
vooreen
eenkwade
kwadezaak
zaak
moest
Ter wille
moest
hethet
Gouvernementsbesluit
Maart 1856 No. 34, (de Bruyn
Gouvernementsbesluit van 23 Maart
Bruyn
III.
11
iii.
ii
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Prince Off.
OJJ. Bescheiden
Bescheiden 1900
1900bl.bI.151)
151)
waaruit
duidelijkhethet
Prince
waaruit
duidelijk
omdedeaanklacht
aanklachtvan
van
Multatuli,
onbestemd
blijktom
streven blijkt
Multatuli,
hoehoe
onbestemd
en
onrijp ook,
ook,dadelijk
dadelijkte te
doen
onderzoeken.
zoodat
hem
gelast
en onrijp
doen
onderzoeken,
zoodat
hem
gelast
werd:
«Alsnog
de
zoodanige
openingen
en
mededeelingen
werd : (‹Alsnog de zoodanige openingen en mededeelingen te te
doen.
met betrekking
betrekkingtottotdede
door
beweerde
onregtmatige
doen, met
door
hemhem
beweerde
onregtmatige
handelingen van
waartoe
handelingen
van het
hetinlandsch
inlandschbestuur
bestuurininLebak
Lebakalsals
waartoe
hij
staat is,»
is,» alsook
alsookhet
hetGouvernementsbesluit
Gouvernementsbesluit van
van1111De.
De~
hij in staat
cember 1856
No. 17
17 (Gids
Mei 1910
1910 bl.
bI. 217)
217) waarbij de
de
(Gids Mei
cember
1856 No.
Regent van
vanLebak
Lebaken
enverschillende
verschillendeinlandsche
inlandscheHoofden
Hoofdengestraft
gestraft
Regent
naar aanleiding
aanleidingvan
vanMultatuli's
Multatuli'aanklacht,
s aanklacht,
opzettelijk
werden, naar
opzettelijk
in
den Max
MaxHavelaar
Havelaarverzwegen
verzwegenworden
worden;
moest
tot de
de
in den
;
moest er
er tot
Lebakkers gezegd
worden: : agaat
«gaat en
en lijdt,
lijdt, want
want het
hetbestuur
bestuur
Lebakkers
gezegd worden
wil dat
dat gij
gij gekneveld
gekneveld wordtz
wordt»;; moest
moest tegen
tegen beter
beter weten
wetenin,
in, de
de
leugen rondgebazuind
rondgebazuind worden,
worden, dat
dat eerst
eerst de
deverschijning
verschijning van
van
leugen
den Max
Max Havelaar
Havelaar tot
tot onderzoek
onderzoek bracht
bracht en dwong
dwong (zie
(zie o.a.
o.a.
den
Aanteekeningen en
Ophelderingen bI.
353 en
en noot
noot 170)
170) en
en
Aanteekeningen
en Ophelderingen
bl. 353
dus de
derechtvaardigheid
rechtvaardigheid en
eneerlijkheid
eerlijkheid van
van het
hetBestuur,
Bestuur, dat
dat
dus
dadelijk een onderzoek
onderzoek gelastte,
gelastte, omgezet
omgezet worden
wordeninineen
eenvrees
vrees
dadelijk
een boek.
boek.En
Enalsof
alsofdede
Havelaaraanklacht iets
iets zoo
zoobuiten,
buiten~
voor een
Havelaaraanklacht
gewoons was,
was, dat
dat een
eenResident
Residentmet
metzijne
zijneambtenaren
ambtenaren het
het
gewoons
varkentje niet
wasschen, wordt,
wordt,natuurlijk
natuurlijk uitsluitend
uitsluitend
varkentje
niet konden wasschen,
ter wille
wille van
van het
hetpleidooi,
pleidooi,dedesuper,belachelijke,
super.belachelijke,onware
onwarevoor,
voor.
ter
eigen
stelling
dat de
deGouverneur
GouverneurGeneraal
Generaal in
stelling gegeven, dat
in hoogst eigen
persoon, ter
ter plaatse
plaatse de
kwestie isis gaan
gaan onderzoeken,
onderzoeken, iets dat
dat
persoon,
de kwestie
gebeurt!
nooit gebeurt
i . ...
. . 11

o0
Kan er
al het
het bovenstaande
bovenstaande nog
nog wel
wel een
eenoogenblik
oogenblik
Kan
er na
na al
ofde
deoorsprong
oorsprongvan
vanahet
«hetschandelijk
schandelijk en
en
worden getwijfeld,
getwijfeld, of
worden
fijn
gesponnen samenraapsel
samenraapsel van
en valsche
vals<:he aan,
aan.
fijn gesponnen
van leugens
leugens en
tijgingen» dat
Havelaar heet,
het door
doorMultatuli
Multatuli
tijgingen»
dat Max
Max Havelaar
heet, is
is het
zelfpleidooi en
en
willen
rechtpraten van
zijn kwade
kwade zaak
zaak;; isiszelfpleidooi
willen rechtpraten
van zijn
niets anders
anders?
?
Ten sloftel
slotte JMultatuli
Multatulidiedie
zelf
vier
jarenwachtte
wachttealvorens
alvorenszijn
zijn
zelf
vier
jaren
te schrijven,
schrijven, dat
dat hij
hij volgens
volgens eigen
eigenbewering
beweringinineen
eenpaar
paar
boek te
533snoeft
snoeft:
«Datik
ik
maanden heeft
Idee 533
maanden
heeft afgemaakt,
afgemaakt, en
en die
die in Idee
: aDat
zoo bizonder
bizonder mooi
mooi schrijven
schrijven kon,
kon, wist
wistikikalalvijfien,twintig
vijf.en.twintig
zoo
1. Reeds
in 1846 (Br. 1846-1859, blz. 39) maakte
maakte hij
G. G.
G.
hij Tine
Tine wijs
wijs dat
dat de
de G.
Reeds in
van zeer
zeer
Merkus voor hem naar
naar Sumatra
Sumatra zou zijn
zijn gegaan.
gegaan. Hij
Hij schreef
schreefhaar:
haar: «ik
ctik wist van
Z. Ex.
Ex. van
van plan
plan was
waszelf
zelfnaar
naarSumatra
Sumatra te gaan,
gaan, maar
maar hij
hij stied!»
stierf I» Het
Het was
was
nabij dat
dat Z.
nabij
hij had het
het zichzelven
ingeblazen I
werkelijk
want hij
zichzelven ingeblazen!
(czeer nabij», want
werkelijk van «zeer
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jaren vroeger,»
vroeger,» schrijft
schrijft in
in 1861,
1861,gedurende
gedurendezijn
zijnberucht
beruchtproces
proces
jaren
Lennep, aan
aanzijn
zijnadvokaat
advokaatMr.
Mr.J.J.Faber
Faber(Br.
(Br.bl.
bI.204)
204):
met Van Lennep,
:
«Ik had
had die uitgave
uitgave (de M.H.
M.H. nl.)
nl.) met
metgroot
grootongeduld
ongeduld tege,
tege~
«Ik
moet gezien
gezien;; het
het verdroot
verdroot me
me dat
dat eene
eene zaak
zaak van
van zoo
zoo groot
groot
moet
alge~
gewigt (en
hoe men
men het ook
ook opvafte
opvatte tevens
tevens van
van groot
groot alge,
gewigt
(en hoe
meen
belang) zoo
zoo traag
traag werd
werd behandeld.»
behandeld.»
meen belang)
Een zaak
zaak van
van «zoo
«zoo groot
groot gewigt»
gewigt» en
en van
van«groot
«grootalgemeen
algemeen
Een
belang»
die men
men vier,
jaren onder
onder zich
zich houdt,
houdt,
vier, zegge vier
vier jaren
belang» die
maar die,
als het
het boek
boekdienst
dienstmoet
moet doen,
doen, niet
nietenkele
enkele
maar
die, als
maanden wachten
wachten kan
kan 1I Men
Men ziet
ziet het
het I1 overal
overal komt
komt het
het plei,
plei~
maanden
dooi
om den
den hoek
hoek kijken
kijken I I Zoo
juist zijn
zijn dan
dan ook
ook de
de
dooi om
Zoo juist
woorden van
van Meerkerk
Meerkerk (Multatuli
(Multatuli bl.
bI. 247)
247):: «Hij
«Hij heeft
heefthet
het
woorden
diepe,
innige gevoel
gevoelvan
vanteteLebak
Lebakonrechtvaardig
onrechtvaardigbehandeld
behandeld
diepe, innige
te
zijn, nooit
nooit bezeten.
bezeten. Hij
Hijwas
wasniet
niettot
totininhet
hetdiepst
diepstzijner
zijner
te zijn,
ziel gekrenkt,
gekrenkt, verontwaardigd,
verontwaardigd, omdat
er onrecht
onrecht gedaan
gedaan was.
was.
omdat er
Indien
Dekker zielsovertuigd
zielsovertuigd was
was geweest
geweest van
van de
deondrage,
ondrage~
Indien Dekker
lijke
ellende der
der Javanen,
Javanen, indien
indienmedelijden
medelijden met
metdie
diearme
arme
lijke ellende
bevolking
Lebak zijn
zijn ziel
ziel had
hadverteerd,
verteerd, zou
zouhet
hetmisdadig
misdadig
bevolking van Lebak
Het lag
lag ook
ook vol,
vol~
geweest zijn
vier jaren
jaren lang
lang te
te zwijgen.
zwijgen. Het
geweest
zijn vier
strekt
zijn karakter
karakter onrecht
onrecht te dulden
dulden en
endan
danmaar
maartete
strekt niet
niet in zijn
ZWIJgen.»
zwijgen.»
En het
het sterkste
sterkste bewijs
Max Havelaar
Havelaar niet
niet anders
anders
En
bewijsdat
dat de
de Max
dan een
een produkt
produkt van
vanhet
hetmeest
meestonvervalschte
onvervalschteeigenbelang,
eigenbelang,
is dan
is wel
wel het
hetfeit,
feit,datdat
Multatulihet
hetfameuse
fameuseboek
boekhad
hadwillen
willen
is
Multatuli
dooddrukken
als de
deMinister
MinisterRochussen
Rochussenhem
hemResident
Residentmaakte
maakte
dooddrukken als
(speciaal
van Pasoeroean,
Pasoeroean, dat
datden
den
Europeeschenambtenaar
ambtenaar
(speciaal van
Europeeschen
de
hoogste kultuurprocenten
kultuurprocenten opbracht)
opbracht) en
en hem
hemrappel
rappel van
van
de hoogste
pensioen,
groot voorschot
voorschot (om
(om zijn
zijn schulden
schulden tetebetalen)
betalen)
pensioen, een groot
en den
den Nederlandschen
N ederlandschen Leeuw
Leeuwbezorgde
bezorgdeI1
Brieven bevestigen
bevestigen het,
het, dat
dat de
deMax
MaxHavelaar
Havelaar isis een
een
De Brieven
pleidooi voor
voor eigen
eigen zaak,
zaak, een
een middel
middel om aan
aan geld
geld te
te komen
komen
pleidooi
en
krediet te behouden.
behouden. Ziehier
Ziehier wat
wat zij
zij tetelezen
lezengeven
geven:
en krediet
:
beproeven mij
mij een
eenkring
kringtetescheppen,
scheppen,die
diepartij
partij voor
voor
zal beproeven
«Ik zal
mij neemt.»
neemt.»
mij
God geef
geef
boek moet
moet ons
ons er
er boven
boven op
op helpen.
helpen. God
«Dat boek
radikaal.»
«Zeg niet
niet te
te veel
veelaan
aanJan
Jan(M's
(M'sbroer)
broer)dat
datikikopgang
opgangmaken
maken
om den
den broode.»
broode.»
wil om
nu denken
denken over
overde
demanier
manier om
om de
degeestdrift
geestdrift te
te
moet nu
«Ik moet
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brengen op het
hetpunt
puntwaar
waar ik
ik het
hethebben
hebben wil
wilen
endan
dan:: geld.
geld.
brengen
Praatjes neem
niet aan.»
aan.»
Praatjes
neem ik niet
«Mijn boek
boek isisonze
onzegeschiedenis,
geschiedenis,maar
maarverhaald
verhaald op
op eene
eene
manier
die
treffen
moet.»
manier
treffen moet.»
«N adat ik dat
dat boek
boek had
hadovergeschreven
overgeschreven als
als laatste
laatste poging
poging
«Nadat
herstel onzer
onz,er positie.»
positie.»
tot herstel
Havelaar is
begin daartoe»
daartoe» (nl.
(nI. voor
voorzijn
zijn«reha,
«reha.
«Mijn Havelaar
is een begin
bilitatie»).
bilitatie»).
«Hier is strijd
strijd voor
voor vrouw
vrouwen
kind.»
«Hier
en kind.»
mij en
en u,
u, voor
voorons,
ons,die
diebeestachtig
beestachtig
schrijf voor
voor mij
«Omdat ik schrijf
mishandeld zijn.»
zijn.»
houdt in zich
zich een
een soort
soort van
van verdediging.
verdediging. Als
Als
boek houdt
«Mijn boek
dat gij
gij mij
mij
gij (nl.
(nI. Tine)
Tine) spreekt.
spreekt. over
gij
overmijn
mijnwerk,
werk,zeg
zeg dan
dan dat
gezegd hebt,
hebt, dat
dat het
het mijn
mijn plicht
plichtwas
wastegenover
tegenoverzooveel
zooveellaster
laster
gezegd
mij te
te doen
doenkennen,
kennen, en
endat
datikikvan
vanmij
mijzelven
zelvengoeds
goedszeggen
zeggen
mij
mag en
en moet,
moet, goeds
goedsdat
datwAár
wáár is,
is,dewijl
dewijlzooveel
zooveelellendelingen
ellendelingen
mag
kwaad van
van mij
mij zeggen,
zeggen, dat
dat niet
niet waar
waar is.
is. Dat
Dat gij
gij mij
mij gezegd
gezegd
kwaad
hebt, verplicht
verplicht te zijn
zijn de
de zaken
zaken bij
bij den
den naam
naam te
te noemen,
noemen, en
en
hebt,
dat men
men mij
mij niet
niet kwalijk
kwalijk nemen
nemen mag,
mag, dat
dat ikikmij
mijininde
dehoogte
hoogte
dat
steek,
dat het
het mijne
mijne verdediging
verdediging isisenenhet
heteenige
eenigemiddel
middel
steek, want dat
om mijne
mijne vrouw
vrouwen
kinderen weer
weer te
te zien.
zien. Ik
Ik zeg
zeg dit
dit nu
nu
om
en kinderen
reeds, omdat
omdat ik
in mijn
mijn boek
boek dien
dienHavelaar
Havelaar voorstel
voorstel als
als zeer
zeer
reeds,
ik in
miskend» 1.
is in
inden
denvorm
vormvan
vaneen
eenkaraktemoman
karakter-romanof
ofeene
eene
boek is
«Mijn boek
vertelling
protest tegen
tegen onze
onzeellende.»
ellende.»(Ongeveer
(Ongéveeréén
éénjaar
jaar
vertelling een protest
1. Ongenietbare, weerzinwekkende
weerzinwekkende zelflof eene
eene verdediging!
wijze
verdediging I Alsof zulk een wijze
van verweer,
verweer, feiten, welke
doen, ja,
ja,
welke men
men tegenover
tegenover hem
hem aanvoerde,
aanvoerde,ooit
ooitkon
kon tete niet
niet doen,
ooit eenige waarde
kon, zelfs
zelfstegenover
tegenoverpraatjes.
praatjes.Het
Hetisisweer
weer een karakteristiek
waarde hebben kon,
stelt hij elders
staaltje
gemis aan
aan logika. Die zelflof stelt
elders gelijk
absoluut gemis
staaltje van Multatuli's absoluut
met bewijzen
bl. 92).
bewijzen (Br. 1859 bI.
Aan dat
dat volmaakt
volmaakt gemis van begrip
begrip wat
danken we het
het van
van onzin
onzin over,
overwat bewijs
bewij s is,
is, danken
vloeiende Lothario-Barbertje-tooneel,
waarmede Max
Max Havelaar opent.
Lothario.Barbertje,tooneel, waarmede
Op
bI. 112 van
de Brieven
Brieven 1859 lezen
we:: mIk
«Ik beweer
mijn boek
boek niets
niets
beweer dat
dat ik
ik in
in mijn
lezen we
van de
Op bl.
de waarheid,
waarheid, maar toch
men dat
dat weer
weer gebruiken
gebruiken als
als een
eenpretext
pretext om
ommij
mij
zeg
toch zal men
zeg dan de
wapen mij
mijdaartegen
daartegendoor
dooreen
eenmotto,
motto, (1 ik curs.),
curs.), waarin
waarin
toch
ongelijk te
te geven.
geven. Ik wapen
toch ongelijk
bewijzen (ik
(ik curs.)
iemand
moord beschuldigd
beschuldigd is, zich
zich verdedigt
verdedigt door
door te
te bewijzen
curs.) dat
iemand die
die van moord
Dan wordt
wordthij
hijvrijgesproken
vrijgesprokenvan
vanden
denmoord,
moord,maar
maarde
derechter
rechter
hij
braaf mensch is.
is. Dan
hij een braaf
zegt:
hangen omdat
omdat gij
gij zoo
zoo ingenomen
ingenomen zijt met u zelf
zelf;; het past u niet
toch moet je hangen
zegt : toch
uzelf braaf te noemen.»
bewezen, dan
Kan
men zich
zich grooter onzin denken? Had Multatuli
Multatuli inderdaad
inderdaad bewezen,
dan zou
Kan men
verving het bewijs en daarom
zijn zelflof
onnoodig zijn
geweest, maar
maar de
de zelflof verving
daarom
zijn geweest,
zelflof onnoodig
was
Multatuli rijp
rijp voor
voor «ophanging.» Maar
bij Lothario was
bewijs van
van zijn
zijn
was het bewijs
Maar bij
was Multatuli
onschuld
overtuigend voorhanden
de levend-aanwezige
(waaruit
Barbertje, (waaruit
levembaanwezige Barbertje,
onschuld overtuigend
voorhandenin
in de
trouwens
zijn braaf_menscherigheid
blijkt), en daarom is
de bewering,
bewering, dat
dat hij
hij
niet blijkt),
is de
braaf,menscherigheid niet
trouwens zijn
niettemin
afgrijselijke onzin.
zijn er nog
onzin. Toch zijn
niettemin opgehangen werd «wegens eigenwaan» afgrijselijke
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later wordt
wordt (Minnebrieven
(Minnebrieven bl.
bI. 111)
111) «'t kleine
Tielsche Cou,
Cou~
kleine Tielsche
later
rantje»
geprezen tegenover
tegenover de
de«Kiezers»,
«Kiezers», omdat
omdat het
het«begre,
«begre~
rantje» geprezen
heeft, hoe
geen spraak
spraakbehoorde
behoordetete zijn
zijn van roman.
roman=
hoe hier geen
pen heeft,
lezerij,
van '1*
'T RECHT
RECHT DER NATIE
OP
KENNIS VAN
VAN DE
DE
NATIE
OP KENNIS
lezerll, maar
maar van
WAARHEID!»)
WAARHEID I»)
«Het is
is een
een protest
protest tegen
tegen onze
onzepositie
positieevenals
evenals«de
«deHut
Hutvan
van
Oom Tom»
Tom» tegen
tegen de
deslavernij.»
slavernij.»
«Als mijn
mijn werk
werk goed opgenomen
opgenomen wordt,
wordt, doen
doen zij
zij (n.l.
(n.l. de
de
Regeering)
uit vrees,
vrees, wat
wat zij
zij niet
niet zouden
zouden doen
doen
Regeering) wellicht
wellicht dan
dan uit
regtvaardigheid».
uit regtvaardigheid».
«Mijn
zal ook
ook een
eenantwoord
antwoordzijn
zijnaan
aanVan
VanHeeckeren
Heeckeren
«Mijn boek zal
en
Mevrouw Bekking».
Bekking».
en Mevrouw
«Ik
ben dank
dank schuldig
schuldig aan
aan Van
VanHeeckeren.
Heeckeren. Hij
Hijheeft
heeft
«Ik ben
mij de
de gal
gal doen
doen overloopen.
overloop en. Je
Je zult
zult zien
zien dat
dat hij
hij ook
ook
mij
een
tik krijgt.
krijgt. De
Detijd
tijdvan
vanzachtheid
zachtheidisisvoorbij:*
voorbij» (Br.
(Br. 1859,
1859,
een tik
bI. 100).
100).
bl.
«Laat
Heeckeren naar
naar de
dehel
helloopen.
Ookhem
hemen
enzijns
zijns
«Laat Van Heeckeren
loopen. Ook
boek»
gelijken
mijn boek.»
gelijken antwoord
antwoord ik
ik in mijn
«Het isis eigenlijk
eigenlijk een
eenverdediging
verdedigingvan
van mij.»
mij.v
«Ik geloof
geloof dat
dat mijn
mijn boek
boek ons
ons aan
aan brood
brood zal
zal helpen,
helpen, want
want
«Ik
dat
daarna dadelijk
dadelijk geld
kunnen krijgen.»
krijgen.» (Twee
(Twee jaar
jaar
dat ik daarna
geld zal kunnen
later,
toen
de
zaken
anders
stonden,
zou
het
luiden
Br.
1860
later,
de zaken anders stonden, zou het luiden — Br. 1860
bI. 220
220 —
-: : «Ik heb
heb den
denMax
MaxHavelaar
Havelaarniet
nietgeschreven
geschreven om
om
bl.
te winnen.»)
winnen.»)
geld te
«Let
hier goed
goed op.
op. Ik
Ik ben
beneen
eendeugniet,
deugniet, een
eenpropre
propre
«Let hier
à
rien, een
een dief
diefenz.
enz. enz.
enz. Op
Op alaldie
diedingen
dingen antwoord
antwoord ik in
in
A rien,
mijn boek.»
mijn
«Jan,
weetdat
datalles
alleswat
watmen
menEduard
Eduardverwijt
verwijtlaster
laster is;
is;
«Jan, ik weet
Het
eenige
maar
omdat
ik
zoo
arm
ben,
ben
ik
de
zwakste.
maar omdat ik zoo arm ben, ben de zwakste. Het eenige
wij nog
nogbezitten
bezittenzou
zouzijne
zijnebekwaamheid
bekwaamheidzijn.
zijn. Diárom
Dáárom
wat
wat wij
eens vooral
vooral op
op alal
heb
ik hem
hemgezegd,
gezegd, dat
dat het
hetzijn
zijn plicht
plicht isis eens
heb ik
man die
die Barbertje
Barbertjeniet
nietvermoord
vermoordhad
hild
toch
kinderlijke zielen, die gelooven in den
den man
enen
toch
opgehangen werd.
werd.
Zooals bekend
bekend hebben
hebben we,
we, deels
deels aan
aan die
dieprachtige
prachtige «verdediging» in
den Max
Max
in den
Havelaar. deels
de Fransche uitspraak
uitspraak:: «La plupart des hommes se fait un piéclestal
piédestal
Havelaar,
deels aan de
te danken
danken Idee
Idee 254:
om zich
zich zelf
zelftetebe%
be.
de ses
ses fautes» (Br.
(Br. tot 1846 bI.
bl. 177) te
254 : «Moed
«Moed om
schuldigen
verkeerdheden, isis vrij
Maar zeldzamer
zeldzamer isis de moed
moed zich
zich zelf
zelf
schuldigen van
van verkeerdheden,
vrij gewoon.
gewoon. Maar
te
prijzen.» Zich
Zich beschuldigen
beschuldigen van
van werkelijke
volstrekt niet
niet «vrij
te prijzen.»
werkelijke verkeerdheden
verkeerdheden isis volstrekt
gewoon'»;; integendeel
komt het
het hoogst
hoogstzelden
zeldenvoor.
voor.Maar
Maarafgescheiden
afgescheidenhiervan,
hiervan,ieder
ieder
gewoon»
integendeel komt
die zijn
zijn gezond
gezond verstand
verstand raadpleegt
raadpleegt en
en wat
watlevenswijsheid
levenswijsheid bezit,
bezit, weet
weet dat
dat die
die uit.
uit%
die
spraak (als
zoovele andere
Multatuli) niet
niet deugt,
deugt, want
want de
deervaring
ervaringleert
leert ons:
(als zoovele
andere van
van Multatuli)
ons :
Spreek
noch kwaad.
kwaad.
Spreek van u zelven
zelven goed noch
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laster te antwoorden.
antwoorden. Als
Alsgij
gijnu
nukwalijk
kwalijkneemt,
neemt,dat
dathij
hij
dien laster
hij niet regt
regt heeft
heeft van
van
zichzelf
verheft,moet
moetik
ik uu vragen
of hij
zichzelf verheft,
vragen of
zichzelven het
het goede
goedetetezeggen
zeggen
waaris,is,alsalszooveel
zooveelanderen
anderen
zichzelven
datdat
waar
dat niet
niet waar
waar is?»
is?»
zich het
het regt
regt geven
geven het
hetkwade
kwade tetezeggen
zeggen dat
zich
welke Multatuli
Multatuli aan
aanTine
Tineopdroeg
opdroegtot
totbroer
broerJan
Jan
(Woorden welke
zeggen.)
te zeggen.)
geloof dat
dat mijn
mijn boek
boek ons
onsredden
redden zal.»
zal.»
«Ik geloof
«Ja, zeker,
zeker, het boek
boek isispersoneel.
personeel.Maar
Maarhebben
hebbende
depersonen
personen
«Ja,
Moet ik
ik
die ik
ik aantast
aantast u en
en mij
mij en
enonze
onzekinderen
kinderengespaard?
gespaard? Moet
niet kogels
kogels laden
laden op
op mijn
mijn geweer
geweer en
en goed
goed mikken
mikken als
als het
het tete
niet
om vrouw
vrouwen
kinderen te
te redden
redden van
van de
de ellende
ellende
doen is
doen
is om
en kinderen
verzonken zijn
zijn door
door de
deschuld
schuldvan
vande
depersonen
personen
waarin zij
waarin
zij verzonken
die ik
ik aantast?»
aantast?»
mij veel
veelwaard
waardgeweest
geweestals
alsgij
gijtijd
tijdhadt
hadtkunnen
kunnen
«'t Was mij
vinden
vinden om
om mij
mijomstandig
omstandigteteschrijven
schrijvenwelke
welkeimpressie
impressie mijn
mijn
op Jan
Jan gemaakt
gemaakt heeft.
heeft. Niet alleen
alleen als
alsletterkundig
letterkundigpro,
pro~
boek op
(datbok)
'ook) maar
maar vooral als
als pleidooi
pleidooivoor
voor miin
mijn zaak.»
zaak.»
dukt (dat
«Ik pleit
pleit voor
voor mijn
mijn leven,
leven, voor
voor vrouw
vrouwen
kind.»
«Ik
en kind.»
boek is
is een
een antwoord
antwoord aan
aan·de
demenschen
menschendie
diegeld
geldvan
van
«Mijn boek
ons hebben
hebben moeten.»
moeten.»
«Het moet
moet overal
overal gelezen
gelezen worden
worden als
als lectuur
lectuur van
van ver,
ver~
«Het
maak.»
luidde het
het (Br.
(Br. 1862-1863,
1862-1863,bl.
bI.195)
195):: «God
«God
(Reeds in
1863 luidde
(Reeds
in 1863
wist dat
dat ik
ik 't niet
niet had
had geschreven,
geschreven, noch voor
voor mijn
mijn genoegen,
genoegen,
wist
van wien
wien ook.»
ook.» En
En inin1875
1875hooren
hooren we
we
noch voor
voor 't genoegen
genoegen van
noch
(bI. 346
346 van
van de
deAanteekeningen
Aanteekeningen en
enOphelderingen)
Ophelderingen):: «Zeker,
«Zeker,
(bl.
men
had zich
zich bij
bij de
de lectuur
lectuur «geamuzeerd»
«geamuzeerd» en
er niet
niet
men had
en dacht
dacht er
aan
of
ontveinsde
te
begrijpen
dat
niet
ik
op
middel~
op
middel,
aan — ontveinsde te begrijpen — dat niet
baren leeftijd m'n
m'n loopbaan,
loopbaan, die
dieschitterend
schitterend beloofde
beloofdete
te worden,
worden,
baren
opgaf tot
tot vermaak.
vermaak. De
Demeeste
meestelezers
lezersschenen
schenen tetemeenen
meenen dat
dat
ik mij
mij en
endedemijnen
mijnenhad
hadblootgesteld
blootgesteldaan
aanarmoede,
armoede,vernedering
vernedering
en dood,
dood,om
omhun
hun'n'nprettig
prettig
lektuurtjeteteverschaffen.»
verschaffen.»Kan
Kan men
men
lektuurtje
zich
tegenspraak met
met den
den brief,
brief,uitbundiger
uitbundiger onzin
onzin voor,
voor~
zich feller tegenspraak
stellen ?)
En
wat zegt
zegt men
men ten
ten slofte
slotte van
van deze
deze bekentenis
bekentenis?? «Nu
«Nu ik
ik
En wat
nadenk vind
vind ikikzelf
zelfhet
hetboek
boekaardig,
aardig,om
omdedemanier
manier
er
over nadenk
er over
ietsdroogs
droogsenenonbelangrijks
onbelangrijks(mijn
(mijnstrijd
strijdmet
met het
het
waarop
waarop ik iets
Gouvernement)
iets gemaakt
gemaakt heb
heb dat
dat ook
ookvoor
vooruitspan,
uitspan~
Gouvernement) tot
tot iets
ningslektuur
weten intusschen
intusschen dat
dat als
als een
een
ningslektuur kan
kan dienen.»
dienen.» (Wij weten
ander
die «uitspanningslektuur»,
«uitspanningslektuur», die
die«lektuur
«lektuurvan
vanvermaak»
vermaak»
ander die
Maardit
ditisiseerst
eerstlater,
later,
mooi
vond, hij
hij een
een «ellendeling»
«ellendeling» was.
was.Maar
mooi vond,
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toen aan
aan de
de goe,gemeente
goe.gemeente moest
moestworden
wordenwijsgemaakt,
wijsgemaakt, dat
datde
de
Havelaar den
den strijd
strijd aanvaardde
aanvaardde voor
voor den
denmishandelden
mishandelden
Max Havelaar
Javaan. Later
ook:: «Ik
weet nog
nog altijd
altijd niet
niet hoe
hoe
Javaan.
Laterheet
heet het
het dan
dan ook
«Ik weet
diep het
het door
doordedevan
van
Twistenuitgestrooide
uitgestrooidepraatje
praatje «dat
«dat ik
ik
diep
Twisten
had geschreven»,
geschreven», wortel
wortel heeft
heeftgeschoten.»)
geschoten.»)
roman had
maar 'n roman
(Aant. en
en Oph.
Oph. bl.
bI. 351).
351).
(Aant.
vermaak!Uitspanningslektuur
UitspanningslektuurI !en
endat
dateen
een boek,
boek,
Lektuur van vermaak
door Mr.
Mr. van
van Deventer
Deventergenoemd
genoemd«een
«eenstrijdkreet
strijdkreet van
van het
het
door
gefolterd gemoed
gemoed dat
dat onrecht
onrecht niet
niet dulden
dulden kan,
kan, een
een te
te velde
velde
gefolterd
trekken tegen
tegen verzaking
verzaking door
doorhet
hetGouvernement
Gouvernementvan
vanzijn
zijnplicht
plicht
trekken
tot bescherming
bescherming van
van de
de inlandsche
inlandsche bevolking
bevolking tegen
tegenwillekeur
willekeur
ook)>>
van wien
wien °old»
van
En
En dan
dan zijn
zijnstrijd
strijd(1)
(1) met
met het
hetGouvernement,
Gouvernement, met
met als
als slot
slot
fameuse «Offer»
«Offer»;; de
de Lebaksche
Lebaksche zaak
zaak waarvoor
waarvoor hem nooit
het fameuse
recht is gedaan,
gedaan, hem
hem «den
«denVertegenwoordiger
Vertegenwoordigervan
vande
dezaak
zaak der
der
recht
Javanen» (Indrukken
bI. 4)
4) eene
eene zaak waarbij hij
Javanen»
(Indrukken van
van den
den dag bl.
«beestachtig mishandeld»
mishandeld» is,
is, dat
datFancy
Fancyhem
hemgelastte
gelasttedaar,
daar.
zoo «beestachtig
aan dedeverachting
verachtingvan
van
Vreemdeling
over
denden
Vreemdeling
over
voor Nederland aan
geven ....
IETS DROOGS, IETS
IETS ONBELANGRIJKS1...
ONBELANGRIJKS! ...
te geven
.... IETS
Ditzelfde vinden
zijn, in
indedeAmsterdamsche
Amsterdamsche
Ditzelfde
vinden we
we terug
terug in
in zijn,
10 December
December 1859
1859 opgenomen
opgenomen artikel.
artikel. We
We lezen
lezen
Courant van
Courant
van 10
daar:
het noodig
noodigis,
is,zal
zalikikdedebijzonderheden
bijzonderheden van
van die
die
daar : «Als
«Als het
excentrieke handeling
handeling(i.(i. c.) openbaar
openbaar maken,
maken, doch
doch liever
liever
zeer excentrieke
bleef ik
ik hiervan
hiervan verschoond,
verschoond, omdat
omdat ik,
ik, waar
waar ik
ikpogen
pogen zal
zal
bleef
groote
zaken te
te behandelen,
behandelen, de kleinere
kleinere wensch
wenschvoorbij
voorbijtete
groote zaken
gaan.» (i. c.
Br. 1860
1860 bl.
bI. 39).
39).
gaan.»
c. Br.
Maar.
hij nog
nogniet
nietuitgekreten
uitgekretenvoor
voorden
denridder,
ridder.
Maar .... . toen
toen was hij
lijken beschermer
beschermer van
vandederechten
rechtenvan
vaneene
eenevertrapte
vertraptebevolking
bevolking;
;
toen
was hij
hijnog
nogniet
nietHavelaardol
Havelaardolgemaakt
gemaaktdoor
doormartelaars,
martelaars.
toen was
krans,
nog niet
niet
krans, waarheidsnimbus
waarheidsnimbus en
en afgodendienst;
afgodendienst ; toen
toen was nog
over
hem gekomen
gekomen de
de Havelaarroes,
Havelaarroes, —
- welke,
welke, als
als elke
elke roes,
roes,
over hem
bij
het ontwaken
ontwaken zou
zouteleurstellen,
teleurstellen,—
- en
en die
die hem
hem voorspiegelde
voorspiegelde
bij het
rechtsherstel,
bovenal de
de groote
grootemacht,
macht,
rechtsherstel,rijkdom,
rijkdom,eer,
eer, doch
doch bovenal
afhad
hadtoegelachen
toegelachen in
inden
den
welke
hem al van
van zijn
zijn jonge
jonge jaren
jaren af
welke hem
vorm
van een
een Indisch
Indisch wereldrijk,
wereldrijk, waarover
waarover hij
hij met
met een
een gewij,
gewij.
vorm van
zigden (juister
(juister afgeschaften)
afgeschaften) Burgerlijken
Burgerlijken Stand
Stand zou
zouheerschen
heerschen
als
Keizer, te
te midden
midden van
vaneene
eeneeere,garde
eere.gardezelf,uitgekozen
zelf.uitgekozen
als Keizer,
mooie
Amazonen «de
«de Kinderen
Kinderen van
van Insulinde»,
Insulinde), met
met op de
de
mooie Amazonen
eereplaats
Mimi, die er,
er, ieder
ieder in
in
eereplaats naast
naast hem
hem Tine,
Tine, Sietske
Sietske en
en Mimi,
haar
tijd, den
denvoorrang
voorrang hadden
haddengekregen
gekregen en
en dus
dusdat
datzaakje
zaakje
haar tijd,
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vermoedelijk zelve
uit te
te vechten
vechten 1;
1; toen
toen twijfelde
twijfeldehij
hij
vermoedelijk
zelve hadden
hadden uit
nog aan
aan de
dewaarde
waardevan
vanzijn
zijngeschrift,
geschrift,zoodat
zoodathij
hijaan
aanTine
Tine
zelf nog
jammer dat
zelf niet
niet weet
weet ofofmijn
mijnwerk
werk
schreef:
«Het isis jammer
schreef: <<Het
dat ik
ik zelf
komt mij telkens zoo onbeduidend
onbeduidend voory;
voor»;
wat waarde
waarde heeft. Het komt
toen was
was hij
hij nog
nogeerlijk
eerlijk in
inde
dekenschetsing
kenschetsingvan
vanden
denaard
aardvan
van
toen
zijn boek1
boekt
zijn
1. Voor
zijn tijdgenooten was
het gelukkig
gelukkig dat Multatuli
Voor zijn
was het
Multatuli nooit Imperator is ge.
ge,
ze zouden
zouden de
de Nero,periode
Nero.periode hebben beleefdl.
«Ja, zegt
de
want ze
beleefd 1 . «Ja,
worden, want
zegt hij,
hij, als
als ik de
had gekregen
gekregen waarnaar ik
uit bestwil
bestwil (11)
zou ik
ik honderde
macht
ik uit
( 11) gestreefd
macht had
gestreefd heb,
heb, zou
koppen
laten vallen.
vallen. Misschien
Misschien duizenden.» (Laatste
bI. 331.)
koppen hebben laten
(Laatste Periode bl.
De koppen
koppen welke
welke het
het eerst
eerst ininhet
hetColosseum
Colosseumvan
vanhet
hetKeizerrijk
Keizerrijk Insulinde zouden
gevallen zijn,
zijn, kunnen
kunnen we
we met
met groote zekerheid
zouden die
die geweest
geweest
gevallen
zekerheid aangeven.
aangeven. Ze
Ze zouden
zijn van
van::
zijn
Duymaer van
Twist;;
moordenaar Duymaer
van Twist
den schelm en moordenaar
wellusteling en dieven en
en moordenaars
moordenaarsbeschermenden
beschermenden Brest
Kempen;;
Brest van Kempen
den wellusteling
den lafaard,
lafaard, zijn troep
vermoordenden en onechte
kinderenverdonkeremanenden
verdonkeremanenden Michiels ;
troep vermoordenden
onechte kinderen
bevuilenden Van Vloten, (die
volkje behoort'nden,
(die hem
hem trouwens
trouwens voor
voor
den tot zulk volkje
behoorenden, bevui/enden
den
9/10 gekeeld had)
had);;
schoeljes Van Lennep, Van Golstein en
De Brauw;
de schoeljes
en De
Brauw ;
Veth ;
onbeschaamd.valschenellendeling
ellendeling Veth;
den laaghartig.oneerlijken, onbeschaamdwalschen
het mannetje
mannelje Thorbecke;
Thorbecke ;
leugenaar en
en ellendeling
ellendeling Rochussen;
Rochussen ;
den hansworst, leugenaar
leugenaar, métierschnjver
métierschrijverenenartikelfabrikant
artikelfabrikant Busken Huet;
Huet ;
den leugenaar,
ziellje Potgieter
Potgieter ;;
het verdraaide zieltje
pronkjuweel van
vanonbeduidendheid
onbeduidendheid en allerordinairst
bureaumannelje Pahud;
allerordinairst bureaumanneye
Pahud ;
het pronkjuweel
den vervloekten droogstoppel
droogstoppel Hoboken;
Hoboken ;
en echten
echten smous
smous d'Ablaing van Giessenburg;
den canaille
Giessenburg ;
canaille en
mil/ioen uit
uitden
denJavaan
Javaangeperst
geperst
hebbenden
fortuinzoeker Fransen van de
de Putte
Putte;;
hebbenden
fortuinzoeker
den 3 millioen
lomperd Heemskerk
Az.;;
den lomperd
Heemskerk Az.
en kleinen
kleinen Loudon;
Loudon ;
den onnoozelen en
knoeier Hasselman;
Hasselman ;
den knoeier
den uiligen babbelaar
babbelaar Prof. Quaek;
Quack ;
Professor in
in twiffelvrees
twijfelvreesenenbuitenissigheid
buitenissigheid Oosterzee
den Professor
Oosterzee ;;
citeer.zondeboken
enEngelschen
Engelschentrompetter
trompetter Stuart
Mill;;
den citeetwondebok
Stuart Mill
kwakzalver,kapellenvanger,
kapellenvanger,en en
hagedissenuitteekenaar Wallace (Wal.
hansworst, kwakzalver,
hagedissenuitteekenaar
(Wal,
den hansworst,
lace heeft hem
gewond);;
hem ten doode gewond)
kinderachtigen Darwin;
Darwin ;
den kinderachtigen
gewetenloozenwaarheidsverkrachter
waarheiclsverkrachter Mac Auley;
Auley ;
den gewetenloozen
den verzenmaker
verzenmaker Beets;
Beets ;
Hugo;;
den faiseur Victor
Victor Hugo
den oppervlakkigen. halfwijzen
halfwijzenofof
oneerlijkenkwakzalver
kwakzalver Renan;
oneerlijken
Renan ;
van de
demeest
meestambachtelijke
ambachtelijkesoort
soort Scribe;
den schrijver van
Scribe ;
zijn broek
broekhalenden
halenden Goethe
den pazie
poèzie uit zijn
Goethe ;;
Oefl
Maar daar
binnen, dat
dat Mr.
Mr. van
van Deventer
Deventer in de
deNieuwe
Nieuwe
Maar
daar schiet
schiet mij
mij gelukkig
gelukkig tete binnen,
niet geheel
geheel onjuist,
onjuist, gezegd
gezegd heeft
heeft:: «Soms
Courant» van
van 16 April 1910, naar
naar het
het blijkt niet
Courant»
Multatuli onrechtvaardig
onrechtvaardig in
oordeel over
over sommige
curs.).
sommige personen.» (ik
was Multatuli
in zijn oordeel
(ik curs.).
We zijn
zijn er
er nog
nog niet1
nietl
zijn gekomen
gekomen de onthoofding
onthoofding van
van de
de trage en
en laaghartige
laaghartige
zou zijn
Als tusschenspel zou
Indische ambtenaren
ambtenaren en
alle dominés binnen het
het Keizerrijk,
Keizerrijk, in hun
hun kwaliteit van
Indische
en van alle
ensluipende
sluipendemaatschappijbedervers,
maatschappijbedervers, en
alle Hoogleeraren
zoogenaamde
en van alle
H o o gleeraren der zoogenaamde
tuig en
hoog
escholen als
alsjeugdbedervers;
jeugdbedervers ;
ho
og escholen
Kinderen van
van Insulinde» onder
slingeren van
van kIe.
Als apotheose zouden «de
«de Kinderen
onder het slingeren
kle,
krijgszangen in de
de gemoederen
gemoederen van
van de
de arme martelaren, hebben kunnen
wangwettende krijgszangen
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En . ..
. . hij
hij heeft
heeft er
er blijkbaar
blijkbaar nooit
nooit aan
aan gedacht
gedacht dat
dat Nemesis
Nemesis
eenmaal zou gaan
gaan rommelen
rommelen in
in officiëele
officiëelepaperassen
paperassen van
van Clio
Clio
eenmaal
en die
die zou
zoupubliceeren,
publiceeren, opdat
opdathet
hetden
den
«nazaat»duidelijk
duidelijk
en
«nazaatz
worden zou,
het hoog
hoog verheven
verheven «Lebaksche
«Lebaksche Offer»
Offer» van
van
worden
zou, dat het
nul en
engeene
geenewaarde
waardeisis;; dat
datde
deMax
MaxHavelaar
Havelaarisiseen
eentendenfieus,
tendentieus,
ignobel pleidooi
pleidooi ten
ten behoeve
behoeve van
van een
een verdacht
verdacht zaakje
zaakje;; dat
dat
ignobel
jaren lang
lang rechtschapen
rechtschapen menschen,
menschen, onverdiend
onverdiend op de
de meest
meest
50 jaren
ergerlijke, meest weerzinwekkende,
weerzinwekkende, maar
maarvooral
vooralmeest
meestonrecht,
onrechtergerlijke,
vaardige wijze
den modder
modder zijn
zijn gesleurd,
gesleurd, door
doorden
denman
man
vaardige
wijze door den
die de
de wereld
wereld wijsmaakte
wijsmaakte dat
dat hij
hijopkwam
opkwam voor
voorRecht
Rechten
en
die
Waarheid.
heeft hij
hij nooit
nooitkunnen
kunnendenken,
denken,dat
datzijne
zijneweduwe
weduwehaar
haar
Ook heeft
fijn-gevoel van
slaap zou
zou sussen
sussen door
doorverkeerde
verkeerde
fijn,gevoel
vanvrouw
vrouw in
in slaap
toepassing van
het, met
met veel
veelbegrip
begripvan
vanonderscheiding
onderscheiding tete
toepassing
van het,
door haar
haar aangehaalde
aangehaalde woord
woord van
van Prosper
ProsperMérimée
Mérimée::
aanvaarden, door
Madame, que
quelalagrandeur
grandeurdes
deshéros
hérosvéritables
véritablesn'est
n'est
«Observez, Madame,
nullement atténuée
atténuée par,
par, Ie
récit de
de leurs
leursfaiblesses,
faiblesses, voire
voire mane
même
nullement
le récit
leurs vices»,
vices»,en
enniet
nietzou
zoukunnen
kunnenofofniet
nietzou
zouwillen
willenbegrijpen,
begrijpen,
de leurs
zin van
van het
hetdoor
doorhem
hem(Multatuli)
(Multatuli)
aanMarie
MarieBerdenis
Berdenis van
van
den zin
aan
bI.
308):
«Men
Berlekom
geschrevene
(Br.
Laatste
Periode,
Berlekom geschrevene (Br. Laatste Periode, bl. 308) : «Men
nooit waar
waar schrijverij
schrijverij belandt
belandt!I Ik
Ik heb
hebdaarvan
daarvantreurige
treurige
weet nooit
ondervinding.
dom niet
niet inintetezien
ziendat
datuiting
uitingzoo
zoodikwijls
dikwijls
ondervinding. Hoe dom
de
kleur der
derstemming
stemmingaanneemt
aanneemt jegens
jegens de
de persoon
persoon tot
tot wie
wie
de kleur
ze gericht
gericht is,
is, enendat
dathet
hetererniet
nietop
opaan
aanzou
zoukomen
komendie
diestemming
stemming
te stellen
stellen voor
voor 'n grof publiek.»
publiek.»
bloot te
Zoo
ook heeft
heefthijhijnooit
nooit
kunnen
veronderstellen dat
dat die
die
Zoo ook
kunnen
veronderstellen
«echte
liefde ininbleeker
bleekerlicht»,
licht»,dat
datMarie
MarieBerdenis
Berdenis van
van Ber,
Ber«echte liefde
lekom
zelve, zijne
zijne onmiddellijk
onmiddellijk daarop
daarop volgende
volgendeuitlating
uitlating::
lekom zelve,
«0,
m'n lief
liefkind,
kind, behoef
behoef ik
ik je
je nog
nog tetezeggen
zeggen dat
dat deze
deze op,
op«0, m'n
merking uu niet
niet aangaat.
aangaat. Maar
Maar ook
ook zonder
zonder een
een wil,
wil, je
je kunt
kunt
merking
weten waar
waar 'n brief later
later terecht
terecht komt»
komt» (Br.
(Br. Laatste
Laatste Per.
Per.
niet weten
bI. 308)
308) zoo
zooweinig
weinigzou
zoueerbiedigen,
eerbiedigen,dat
datverschillende
verschillendezijner
zijner
bl.
aan
haar gerichte brieven,
brieven, met haar
zijn uitgegeven.
uitgegeven.
haar wil zijn
aan haar
genieten
van een
een groot
groot waterfeest,
waterfeest, waarbij
waarbij verdronken
verdronken zouden
zijn geworden
geworden het
het
genieten van
zouden zijn
Raafstaat, de
de Diefl
Dief! ...
Nederlandsche
enNederland,
Nederland, de
NederlandscheVolk
Volkals
als zijnde
zijnde «Vee»
Wm) en
de Roofstaat,
Verder
zou door
door Nero,Multatuli
Nero~Multatulialal
dadelijkzijn
zijnafgeschaft
afgeschaftdedeBurgerlijke
BurgerlijkeStand,
Stand,
Verder zou
dadelijk
om
jonge meisjes
meisjes te
te helpen
helpen zich
zich «in
«in een
eenkindje
kindjeteteverdubbelen»;
verdubbelen»; het
hetNederlandsch
Nederlandsch
om jonge
«cette
nom Hollandaisy
Hollandais» ;; terwijl
aan het
het
«cette langue
langue détestable
&testable qui
qui a nom
terwijl tot
tot gangbare
gangbare talen
talen aan
Hof van
van den
denImperator
Imperatorzouden
zoudenzijn
zijnverkIaard
verklaard de
de talen,
talen, waarin
waarin door
door heel
heeltoevallige
toevallige
omstandigheden,
Max Havelaar
Havelaar niet
niet door
doorzijn
zijnschrijver,
schrijver, gelijk
gelijk het
het plan
plan was,
was, isis
omstandigheden, de
de Max
kunnen
Europeesche talen
en de
de vele
vele
kunnen worden
worden vertaald,
vertaald,nl.
nl. de
de weinige
weinige Europeesche
talen die
die hij
hij kende
kende en
die
hij zou
zou hebben
hebbenkunnen
kunnenleeren,
leeren, alsook
alsookdedevele
vele
Oosterschetalen
talen
waaroverhij
hij
die hij
Oostersche
waarover
beschikte,
het Maleisch,
Maleisch,Javaansch
JavaanschofofSoendaneesch
Soendaneesch(wat
(wathetzelfde
hetzelfdeisisvolgens
volgensMultatuli),
Multatuli),
beschikte, het
Alfoersch,
Battaksch ...
een paar
paar talen.
talen.
Alfoersch, Boegineesch,
Boegineesch, Battaksch
. . . en
en nog een
...
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Kortom, Multatuli
Multatuli die
dieuitriep
uitriep(id.
(id.bl.bI.309)
309): «En
: «Enzie,
zie,eenniaal
eenmaal
Kortom,
chapître aanroerend
aanroerend over het
het gevaar
gevaar van
vanbriefschrijven,
briefschrijven, voel
voel
't chapitre
me verlamd»,
verlamd», heeft
heeft nooit
nooitkunnen
kunnenvermoeden
vermoeden dat
datzijne
zijne
ik me
tot publiek
publiekdomein
domeinzou
zoumaken
makenhet
hetonvervreemdbaar
onvervreemdbaar
weduwe tot
eigendom
zijner
kinderen,
zijne
«épanchementen»
tegenover
eigendom zijner kinderen, zijne «épanchementen» tegenover
zijne intime
intime brieven
brieven aan
aan zijne
zijne vrouw,
vrouw, welke
welkebevestigen
bevestigen
Tine, zijne
zouden dat
dat «de
«de Strijdkreet
Strijdkreet voor
voor de
de rechten
rechten van
van den
den mis.
mis~
zouden
handelden Javaan»
is 1...
. . . 11
handelden
Javaan» een
een legende is]

o
0
omkooping en
en het
het tegen
tegen alle
alle recht
recht in
insteunen
steunen van
van den
den
De omkooping
van Lebak
Lebak;; de
de vergiftiging
vergiftigingvan
vanden
denAssistent,Resident
Assistent~Resident
Regent van
Carolus en
de onwil
onwilvan
vanhethet
Bestuurom
omklachten
klachtenwegens
wegens
Carolus
en de
Bestuur
knevelarij te
onderzoeken en
en te
te straffen,
straffen, vormen
vormen tetesamen
samen het
het
knevelarij
te onderzoeken
fundament waarop
waarop het
het zelfpleidooi,
zelfpleidooi, de Max
Max Havelaar,
Havelaar, rust.
rust.
fundament
Maar dat
dat fundament
fundament is, evenals
evenals de
de bijkomende
bijkomende steunsels,
steunsels, o.a.
o.a.
Maar
ergerlijke verhalen
verhalen over
over den
denGouverneur
Gouverneur Michiels,
Michiels, door
door
de ergerlijke
en door
door rot
rot van
van leugen
leugen en
en laster.
laster. Vandaar
Vandaar dat
dat de
de Max
Max Ha,
Ha~
en
geen
cent
waard
en
bovendien
een
velaar
als
zelfpleidooi
geen
cent
waard
en
bovendien
een
zelfpleidooi
velaar als
schandelijk
is.
schandelijk immoreel
immoreel boek is.
ook in
inIndië
Indiëbestaande
bestaande
Over de, in alle Oostersche landen, dus ook
ongerechtigheden
Veth getuigt
getuigt het!
het! —
ongerechtigheden leert
leert het
het werk
werk -— ook
ook Veth
Om die
diereeds
reedsbekende
bekendeafpersingen
afpersingenaan
aandedekaak
kaak
niets nieuws.
nieuws. Om
niets
te stellen
stellen ware
wareallerminst
allerminst noodig
noodiggeweest
geweesteen
een«samenweefsel
«samenweefsel
van
leugens en
enlaster».
laster».Daarom
Daaromverdient
verdient de
deMax
MaxHavelaar
Havelaar
van leugens
geen aandacht.
aandacht.
als aanklacht
aanklacht ook geen
boekheeft
heeftdan
danook
ookalleen
alleenopgang
opganggemaakt
gemaakt als
als lefter,
letter~
Het boek
kundig
product en daaruit
daaruit alleen
alleen is te
te verklaren,
verklaren, dat
dat over
over alal
kundig product
die elkander
elkander tegensprekende
tegensprekende beweringen,
beweringen, over
over alal die
dietastbare
tastbare
onwaarheden,
den achterklap
achterklap isis heengelezen!
heengelezen !....
onwaarheden, zelfs
zelfs over den
..
Mr.
van Deventer
Deventer heeft,
heeft, sprekende
sprekende uit
uit eigen
eigen naam
naam en
en in
in
Mr. van
De Max
Max
den
geest van
van medebewonderaars,
medebewonderaars, ons toegeroepen
toegeroepen:: De
den geest
Havelaar
een strijdkreet
strijdkreet van
van het
hetgefolterd
gefolterd gemoed,
gemoed,dat
dat
Havelaar is
is een
onrecht
dulden kan
kan;; dat
datmet
metvoorbijgang
voorbijgangvan
vanpersoonlijke
persoonlijke
onrecht niet dulden
ook al
al
overwegingen,
aanbindt tegen
de logen, ook
overwegingen,den
den strijd
strijd aanbindt
tegen de
mocht
worden vergoelijkt
vergoelijkt door
geheele wereld.
wereld. Aan
Aan
mocht deze
deze worden
door de geheele
heilige verontwaardiging,
verontwaardiging, aan
aan heftig
heftig gevoeld
gevoeldmedelijden
medelijdendankt
dankt
het
de bezieling,
bezieling, die
diehet
heteen
eeneereplaats
eereplaatsheeft
heeftverzekerd
verzekerd
het boek de
Tine liet hij
1. Zich
daarover beklagen
hij niet
niet mogen.
mogen. "Van
hij vroeger
vroeger bij
bij zijn
zijn
aVan Tine
Zich daarover
beklagen zou
zou hij
vriendinnen
bekenden brieven
brieven circuleeren.» (Uit MuItatuJi's
Marie
Multatuli's leven» door Marie
vriendinnen en
en bekenden
Anderson
bI. 34).
Anderson bl.
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in
de letterkunde
letterkunde van
van alle
allevolken
volken;
aandie
dietwee
tweemachtige
machtige
in de
; aan
factoren
zijn groote
groote ethische
ethische beteekenis voor
factoren dankt
dankt het
het tevens zijn
Hetheeft
heefteen
een
halveeeuw
eeuwdoorstaan,
doorstaan,
Nederlandsche Volk.
Volk. Het
het Nederlandsche
halve
zonder
van zijn
zijn glans
glansen
enfrischheid
frischheidteteverliezen.
verliezen.Multatuli
Multatuli
zonder iets van
had een
eensprekenden
sprekendenkaraktertrek
karaktertrek:: verkwikkenden
verkwikkenden afkeer
afkeer van
van
leugen
en onrecht
onrecht;; met
onverschrokkenheid trok
velde
leugen en
met onverschrokkenheid
trok hij
hij te
te velde
verzaking van
van een
eender
derfundamenteele
fundamenteelebeginselen
beginselen van
van ons
ons
tegen verzaking
Indisch
regeeringsbeleid: : den
plicht tot
tot beschenning
bescherming der
der in,
in..
Indisch regeeringsbeleid
den plicht
landsche
willekeur van
van wien
wien ook
ookenenaarzelde
aarzelde
landsche bevolking
bevolking tegen willekeur
niet
zijn toekomst
toekomst ten
tenoffer
offertetebrengen
brengenaan
aanzijn
zijnovertuiging.
overtuiging.
niet zijn
Hij was
was een
een man
manmet
meteen
eenontvankelijk
ontvankelijkgemoed,
gemoed,van
vanverheven
verheven
zielenadel, bezield
met gevoel
gevoel van
van innige
innigedeernis
deernismet
met den
den
zielenadel,
bezield met
verongelijkten inlander.
inlander. '1
Wij antwoorden
antwoorden op
op grond
grondvan
vanalalhet
hetvoorgaande
voorgaande:: Als
Als men
men
Multatuli eeren
eeren wil,
wil,laat
laatmen
mendan
danuitsluitend
uitsluitendbetrachten
betrachten het
het
Multatuli
woord
Heer Dekking
Dekking (Meinummer
(Meinummer 1910
De
woord van
van den
den Heer
1910 van
van De
Ploeg): : «Een
de
Ploeg)
aEen verstandige
verstandigebloemlezing
bloemlezinguit
uit Multatuli
Multatuli zou
zou de
figuur
dezen, in
in elk
elkgeval
gevalzeer
zeerbizonderen
bizon derenauteur,
auteur,helder
helder
figuur van
van dezen,
en stevig
literatuur
nageslacht
en
stevig ininonze
onze
literatuurvoor
voorhethet
nageslachtneerzetten.»
neerzetten.»
Maar laat
vooral denken
denken aan
aan het,
het, op
op Multatuli
Multatuli zelven
zei ven
Maar
laat men
men vooral
toepasselijk
Idee
63,
zooals
hij
dit
later,
en
terecht,
«herzien»
toepasselijk Idee 63, zooals hij dit later, en terecht, «herzien»
heeft:
Jezus gezegd
gezegd heeft
heeftbeslaat
beslaatgeen
geenhalf
halfvel
vel
heeft : «'t
(et Schoone
Schoone dat Jezus
druks.» Ook moet
moetde
debloemlezer
bloemlezerzich
zichherinneren
herinneren het
het woord
woord
druks.»
van Dr.
Dr. de
deVooys
Vooys(De
(De
invloed
van
Multatuli'sletterkundig
letterkundig
van
invloed
van
Multatuli's
«De betekenis
betekenis van
van Multatuli's
Multatuli's geschriften
geschriften ininzijn
zijn
werk
enz.):: (dDe
werk enz.)
veel grooter
grooter dan
dan de
deblijvende
blijvendewaarde.»
waarde.»
tijd
tijd is veel
ditalles
alleszij,
zij,dede
bewonderaarsmogen
mogenMultatuli
Multatulials
als
Maar hoe dit
Maar
bewonderaars
literator zoo hoog
hoogverheffen
verheffenals
alszijzijwillen,
willen,
datisiseen
eenkwestie
kwestie
literator
—- dat
omtrentzijne
zijneverdiensten
verdienstenen
endeugden
deugden
van smaak,
smaak, doch
dochlaten
latenzijzijomtrent
met betrekking
betrekking tot
totIndië,
lndiè·, in Godsnaam
Godsnaam zwijgen
zwijgen !I Want in
in dit
dit
opzicht spreken
spreken feiten, onloochenbare
onloochenbare feiten,
feiten, zoo afschuwelijk
afschuwelijk
niet mag
magworden
wordentoegelaten
toegelatendatdat
Nederland,
lndiè',
dat niet
Nederland,
dat dat
Indië,
dat dat
eerlijke, verdienstelijke,
verdienstelijke, rechtschapene
rechtschapenemannen
mannenworden
worden
bespat
eerlijke,
bespat
door den
den modder
moddervan
vanHavelaar
Havelaarenen
Multatu li.
Multatuli'.
Het moet
moet dan
dan ook
ookbepaald
bepaaldeene
eenevergissing
vergissingzijn,
zijn, dat
dat een
een
Het
deel van
van het
het vee,
vee,2
datininMultatuli's
Multatuli'sdagen
dagenleefde
leefdeininden
den
deel
2 dat
Roofstaat
aan de
de zee
zee tusschen
tusschen Oost
OostFriesland
Friesland en
en de
deSchelde
Schelde
Roofstaat aan
1. Door
1.
Mr. v. D.
D. isishet
hetbovenstaande
bovenstaandeniet
niettegelijk
tegelijkeneninindedeaangegeven
aangegeven volg.
Door Mr.
volg,
orde gezegd.
is door
door mij bijeengevoegd
uitspraken, voorkomende
voorkomende in
in zijn
zijn ver,
ver,
orde
gezegd. Het is
bijeengevoegd uit uitspraken,
schillende artikelen.
artikelen.
2. ,xIk
2.
«Ik heb
geen woorden
woorden voor
voor mijne
mijne minachting
minachting van
van 't Hollandsch volk,
heb geen
volk, 't't is
1861 bl.
bi. 136).
136).
vee.»
(Er. 1861
vee.» (Br.
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of graasde
graasde op
op den
dengordel
gordelvan
vansmaragd
smaragd—,-,enenwaaronder
waaronderman,
man.
nelijke exemplaren
exemplaren zijn
wier namen
namen in
in het
hetRundveestamboek
Rundveestamboek
nelijke
zijn wier
een
eerste plaats
plaats innemen,
innemen, —
- zich
zich vereenigden
vereenigden om
om den
den Max
Max
een eerste
Havelaar
zijn uitgangspunt
uitgangspunt eener
eener huldiging.
huldiging.
Havelaar te
te doen zijn
En
ergerlijk mag
mag het
het genoemd
genoemd worden,
worden, dat
dat een
eenoverigens
overigens
En ergerlijk
zeer
sympathiek fonds,
dat in
in de
deeerste
eerste plaats
plaats toch
toch wel
wel zal
zal
zeer sympathiek
fonds, dat
beoogen,
Inlander in
te boezemen
boezemen eerbied
eerbied voor
voor den
den
beoogen, den
den Inlander
in te
Roofstaat en den
den Dief;
Dief;sympathie
sympathievoor
voorhet
hetNederlandsche
Nederlandsche Vee
Vee
Roofstaat
en liefde
liefde voor
vooracette
«cettelangue
langue&testable
détestablequi
quia anom
nomHollandais»,
Hollandais»,
de
naam gegeven
gegeven isisvan
vaniemand,
iemand,die
diealleen
alleenuit
uithaat,
haat,wraak,
wraak,
de naam
gekwetste
eigenbelang, zijn
zijn Vaderland
Vaderland en
en tal
tal van
van
gekwetste ijdelheid
ijdelheid en eigenbelang,
achtenswaardige
hetslijk
slijkheeft
heeftgesleurd,
gesleurd,
achtenswaardige Nederlanders
Nederlanders door
door het
ook in
in het
hetBuitenland
Buitenland1lOok,
om Multatuli's
MultatuZi' seigen
eigenwoorden
woordentete
Ook, om
gebruiken, schreit
schreithet
hetten
tenhemel,
hemel,datdat
«Christelijke»
Regeering
gebruiken,
dede
c<Christelijkez
Regeering
Nederlandaan
aandat
datfonds
fondsniet
nieteene
eenesubsidie
subsidiegeweigerd
geweigerd
heeft,
van Nederland
heeft,
zoo lang dit
ditniet
nietzijn
zijn
tegenwoordigen
naam
wenscht
te wijzigen.
zoolang
tegenwoordigen
naam
wenscht
te wijzigen.
Doch willen
willendedebewonderaars
bewonderaarsinindat
datopzicht
opzichtniet
nietuitscheiden
uitscheiden;
Doch
;
gaan
zij voort
voort luide
luide in
inMultatuli
Multatulitetebewonderen,
bewonderen,teteverheffen
verheffen
gaan zij
onverdiend verguisd
verguisd
en te
te huldigen
huldigen 11 datgene waardoor anderen onverdiend
en
en
belasterd worden,
worden, dan past
past het
het antwoord
antwoord:: Neen, de
de Heer
Heer
en belasterd
heeft ongelijk,
ongelijk, groot
groot ongelijk!
Havelaar,
Van Deventer heeft
ongelijk 1 De
De Max Havelaar,
verre van
van niets
nietsaan
aanglans
glansenen
frischheidverloren
verlorentetehebben,
hebben,
wel verre
frischheid
draagt
daarentegen het
het door
doorLion,
Lion,den
denBantamschen
Bantamschen tijdgenoot,
tijdgenoot,
draagt daarentegen
«Officiële Bescheiden»
Bescheiden» enz.,
enz., diep,ingedrukt
diep.ingedruktbrandmerk
brandmerkvan
van
de (‹OfficiEle
den
laster, de leugen
leugen en
ende
delaaghartigheid
laaghartigheid;; het
het isis geen
geen strijdden laster,
strijd.
kreet voor
voor een
een algemeen, maar
een partijdig
partijdig pleidooi
pleidooi voor
maar een
kreet
eigen belang,
belang, ten
ten behoeve
behoeve waarvan
waarvan het
het wemelt
wemelt van
van opzette,
opzette.
lijke
onwaarheden, van
van onbewezen
onbewezen en
enonbewijsbare
onbewijsbare schande,
schandelijke onwaarheden,
lijke beschuldigingen
beschuldigingen en
enlasterlijke
lasterlijke aantijgingen.
aantijgingen. De
Deschrijver
schrijver
lijke
was
iemand die
die zijn
zijn Vaderland
Vaderland in
in den
denVreemde
Vreemdeen
entegenover
tegenover
was iemand
Vreemdelingen door het
het slijk
slijk heeft
heeftgesleurd
gesleurd;; een
eenman
manzonder
zonder
Vreemdelingen
zeden
stelsel, die er
er ((bijzondere
«bijzondere begrippen
begrippen van
van zedelijkheid
zedelijkheid op
op
zedenstelsel,
na hield»
hield» 2;
uitsluitend op
opindrukken
indrukken reageerde
reageerde en
en zich
zich
die uitsluitend
2 ; die
na
1. Het bewonderen,
bewonderen, verheffen
verheffen en
en huldigen
huldigen van
vanMultatuli
Multatuli ten
ten koste
koste van
vanrecht
rechten
en
waarheid scheidt
weer Dr. de
de Vooys
Vooys (De
(Deinvloed
invloedvan
vanMulta
Multa.
waarheid
scheidt inderdaad
inderdaadniet
nietuit.
uit. Nu
Nu weer
(bI. 5).
5). Hij
Hijschrijft
schrijft:
«deuitgeworpen
uitgeworpenambtenaar
ambtenaar door de
de
tuli's
letterkundig werk
werk enz. (bl.
tuli's letterkundig
: «de
geestdrift voor
voorwaarheid
waarheidenenrecht,
recht, plotseling
plotseling de
degeniale
genialeschrijver.»
schrijver.»InIndat
datkorte
kortezinnetje
zinnetje
geestdrift
welbedacht,
bedacht, dat
dat die
die «geestdrift
onjuistheden 1 IEn
«geestdrift voor
3 onjuistheden
En dan
dan1 1heeft
heeftDr.
Dr. d.
d. V. wel
waarheid en recht,»
ter wille van
van den
den boemeltocht,
boemeltocht, 44 jaren
jaren lang
lang opgezouten
opgezouten is,
is, bf
Of
bf ter
recht,» Of
waarheid
dat
zij 4 jaren
jaren noodig gehad
gehad heeft
heeft om
om geboren
geboren te worden?
worden? Dus
DusbfOfeen
eenvrij
vrijtamme,
tamme,
dat zij
onschuldige
gr.estdrift, àf
Of er
er eene
eenevan
vanongekend
ongekendlange
langezwangerschap
zwangerschap11
onschuldige geestdrift,
2.
bijv. «De
«De zedelijkheid
zedelijkheid van
van privaat
privaatpersonen
personenisismeerendeels
meerendeelslafhartigheid,»
lafhartigheid.»
2. bijv.
ver,.
(Idee 328).
328). Het
bewijs voor
voor die
dieuitspraak
uitspraak is
is schitterend
schitterend 11 Men leze verder zijn ver,
Het bewijs
leidingsbrieven aan
Mimi; de
de brieven
brieven aan
aan zijne vrouw
over zijne vieze amouretjes
amouretjes ;
vrouw over
aan Mimi;
zijn naveltheorie,
naveltheorie. enz.
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tegensprak;; die
die telkens
telkensfautieve
fautievepraemissen
praemissenstelde
stelde
voortdurend tegensprak
verkeerde conclusiën
conclusiën trok,
trok, dus onzin
onzin vertelde
vertelde en
en dit
dit ook
ook
en verkeerde
vaak deed
deed zonder
zonder praemisse
praemisse of
ofconclusie
conclusie;; die
dieaanviel,
aanviel,niet
nietuit
uit
vaak
doordachte overtuiging,
overtuiging, maar
maar uit
uiteigenbelang,
eigenbelang, haat
haat en
en
goed doordachte
eenman
manzonder
zonderernst,
ernst,zonder
zonderwaarheidsliefde,
waarheidsliefde,
wraakzucht 11;; een
zonder zin
zin voor
voordankbaarheid
dankbaarheidenenrechtvaardigheid
rechtvaardigheid;; zonder
zonder
zonder
begrip van
vanlogika
logika;
zonderfijn
fijngevoel,
gevoel,zonder
zonderzielenadel,
zielenadel,
eenig begrip
; zonder
zonder deernis
deernis voor
voor wie
wie hem
hem weerstonden,
weerstonden, niet
niet aanbaden
aanbaden of
of
zonder
bewonderden;; zonder
zondereerbied
eerbiedvoor
voorde
detalenten,
talenten,de
dedeugden
deugden
niet bewonderden
grootheid van
vananderen
anderen;
iemand die
die geen
geengezag
gezagerkende,
erkende,
de grootheid
; iemand
omdat gezag
gezag in
inzich
zichsluit
sluittucht,
tucht,waarvoor
waarvoor hij
hij niets
niets voelde
voelde 2;
omdat
iemand die
alles offerde
offerde aan
aan zijn
zijn «genie»
«genie»;; een
een man
man ten
ten slotte
slotte
iemand
die alles
zonder principes,
principes, dus zonder
zonder karakter
karakter! ...
Waal-,..
iemand heeft
heeft niet
niet het
het recht
recht te
poseeren voor
voor Waar
Zoo iemand
te poseeren
heidszoeker, voor Verbeteraar van
vanIndische
Indischetoestanden
toestanden;
; niet
heidszoeker,
recht te
te beoordeelen
beoordeelende
demoraliteit
moraliteit van
van de
de Indische
IndischeRegeering
Regeering
het recht
ver~
en van
van hare
hareambtenaren
ambtenaren en
en daarover
daarover een
een afkeurend
afkeurend en
en ver.
en
neder end oordeel
oordeel uit
uittetespreken
spreken11
nederend
Voor Indië
Indië heeft
heeft hij
hij niets
niets noemenswaard
gedaan;;
Voor
niets of niets
noemenswaard gedaan
integendeel hij
hij heeft
heeft Indië's
Indië's prestige
prestige verlaagd
verlaagd!
integendeel
Zijne beschuldigingen
beschuldigingen welke
welke spreken
spreken van
van «de
«de schande
schande van
van
Zijne
de afkeurenswaardige
afkeurenswaardige
Nederland», «den Roofstaat»,
Roofstaat», «den Dief»
Did» ;;de
daad der
der vertalingen
vertalingen van
vanden
denMax
MaxHavelaar,
Havelaar,waardoor
waardoor Neder,
Neder~
daad
lands naam
naam onverdiend
onverdiend te grabbelen
grabbelen is
gegooid in
in het
het Bui,
Builands
is gegooid
tenland;; de
de ergerlijke
ergerlijke onrechtvaardigheid
onrechtvaardigheid Brest
Brest van
van Kempen,
Kempen,
tenland
Duymaer van
Michiels en
en den
den Indische
Indische en
en Neder,
N eder~
Duymaer
van Twist,
Twist, Michiels
landsche Regeeringen
Regeeringen aangedaan
aangedaan; ; de
smaad op het
het Binnen,
Binnen~
landsche
de smaad
landsch
Bestuur geworpen,
geworpen, dat
dat alles
alles eischt dat
worde
landsch Bestuur
dat aldus worde
gesproken.

1.
Duymaer van Twist,
Twist, Brest
Brest van
van Kempen,
Kempen, Michiels,
MichieIs, Nederland,
Nederland, van
van Vloten,
Vloten,
bijv. Duymaer
1. bijv.
de
Godsdienst, de
deVrijmetselaren
Vrijmetselaren enz.
enz.
de Dominés,
Dominés, den Godsdienst,
2.
bijv. zijn:
zijn: «Ik
woedend op
opwetten
wettenen
enzeden,l)
zeden,» (Br.
(Br. 1862-1863,
1862-1863,
cdk ben
ben woedend
Vergelijk bijv.
2. Vergelijk
bI.
226). «Ik
«Ik beweer
beweer dat
datmen
menzich
zichhoofdzakelijk
hoofdzakelijkmoest
moestbezighouden
bezighoudenmet
metafschafflng
afschaffing
bl. 226).
eenwijze
wijze van
vanuitspreken,
uitspreken, die
die vol,
volvan
wetten» (Br.
van wetten»
(Br. Laatste
LaatstePeriode
PeriodebI.
bl.333).
333). Dit
Dit isis een
komen
past in
in zijn
zijn gemakkelijke
gemakkelijke theorie:
theorie: «Ik
,dk schrijf
schrijf teksten,
teksten, geen
geenpreeken.»
preeken.»
komen past

TROPISCHE TAFREELEN.

orro
OTTO VAN

TRICHT.

HEMELKUS.

Wanneer
de oceaan
oceaan —
- door
doortropenglans
tropenglans verblind
verblind—
Wanneer de
't
gouden
middaguur,
Zich loom
te
slapen
neigt
in
middaguur,
loom slapen neigt in
Geen golf
golf meer
meer deinen
deinen doet,
doet, geen
geenrimpelweb
rimpelwebmeer
meerspint,
spint,
Geen
ruste blank
blank ontvangt
ontvangt de
de stroomen
stroomen zonnevuur
zonnevuur
In ruste
onbewogen vlak
vlak;; —
- als
er geen
geen luwtje
luwtje zucht
zucht
als er
Op 't onbewogen
blauw, zelfs
zelfs zwijgt
zwijgt het
het zeegezang
zeegezang ..•
...
Door 't heetgeblakerd blauw,
Dan is
is 't,
't, als
als gaf
gafde
demond
mondder
derwereldwijde
wereldwijde lucht
lucht
Een stillen
stillen hemelkus
hemelkus op
op oceanenwang.
oceanenwang.
Een

o0
ONWEFR.
ONVITEFR.
Langs 't donk're wolkendek,
gestapeld, dicht,
dicht,
wolkendek, gestapeld,
De donders
donders daverrollen
daverrollen zwaar,
zwaar, sonoor.—
sonoor.Daar zwaait
langs
't
zwerk
de
zicht
van bliksemlicht,
bliksemlicht,
zwerk
zicht van
zwaait langs
Dat priemt
priemt er
er pijlen
pijlen door
door van
vangoudtrezoor.
goudtrezoor.

o

TROPISCHE TAFREELEN.
TAFREELEN.

175

REGEN
KOMST.
REGENKOMST.

zwaarzwart zwerk,
zwoel, komt
komtz'op
z' opmij
mij af,
af,de
denachte,
nachte,
Met zwaarzwart
zwerk, en zwoel,
nacht van
van regenval,
regenval, de
denacht
nachtwaarnaar
waarnaar ikiksmachte.
smachte.
De nacht
eind'lijk 't stuivend
zal vegen
vegen van
van de
de wegen
wegen
Die eind'lijk
stuivend stof zal
En sproeien
groen met
met langverbeiden
langverbeid en regen.
regen.
sproeien 't grauwend
grauwend groen

't Is als
als een
een krippen
krippen wijl,
wijl, die
die zakt
zakt met
metzware
zware vouwen
vouwen
Op 't al
wat de
de aard'
aard' bedekt,
bedekt, op
op bosschen
bosschen en
enlandouwen.
landouwen.
al wat
Die dicht
dicht aan
aan verre
verre snoert,
snoert, die
die lichten
lichten doet
doetverzinken
verzinken
sterrenheir verdooft,
als 't pogen waagt
waagt te
te blinken.
blinken ....
En 't sterrenheir
verdooft, als
...
brengt gij,
gij, duisternis
duisternis?? Zijt
Zijt gij
gij de
deeerste
eerstenachte,
nachte,
Wat brengt
nacht van
van regenval,
regenval, de
denacht
nachtwaarnaar
waarnaar ik
iksmachte
smachte?
De nacht
?
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TROPISCHE TAFREELEN.
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BERGTOP.
BERGTOP.

Wanneer de geest
geest der
der bergen
bergen hier
hier isislosgebroken,
losgebroken,
Wanneer
De rotswand
rotswand sidd'ren
sidd'ren doet;
doet; —
wolkgevaart', van bliksempriem
bliksem priem doorstoken,
doorstoken,
En 't wolkgevaart',
zijne lenden
lenden bloedt.
bloedt.
Uit zijne
rauwe storm,
storm, met
met huilend,
huilend, gierend
gierend loeien,
loeien,
Wanneer de rauwe
De kale
kale flanken
flanken zweept
zweept;
De
;—
En boom
boom en
en struik,
struik, gescheurd
gescheurd uit
uitwortelboeien,
wortelboeien,
En
Dooreenwerpt, dalwaarts
dalwaarts sleept
sleept ....
..
Dan duldt
duldt hij
hij 't niet,
de vorst,
vorst, dat
datdrieste
driestemenschenkind'ren
menschenkind'ren
niet, de
Zijn arbeid
arbeid gadeslaan.
gadeslaan.
Bij
winden-hoongelach vernielt
vernielt hij
hij wie
wie hem
hemhind'ren,
hind'ren,
Bij winden.hoongelach
Zijn
toornen wederstaan.
wederstaan.
Zijn toornen

[0]

GEDICHTEN.
RFDDINGIUS.
JOANNES REDDINGIUS.

POPULIEREN.

Aanzie daarginds
daarginds die slanke
slanke populieren,
populieren,
Aanzie
blader~ruischend in het
het zonlicht
zonlicht staan,
staan,
die blader,ruischend
aanschouw het
der wemelende
wemelende blain,
blaän,
aanschouw
het spel
spel der
hier het
het land
land van
van boomen
boom en en
enrivieren.
rivieren.
't is hier
klaterpeppels langs
langs den
den rechten
rechten baan,
baan,
De klaterpeppels
zeg,
klaa~ren zij
zij den
den dichter
dichter ten
ten pleiziere,
pleiziere,
zeg, klaatren
die telkens
telkens ziet
ziet de
de hooge
hoogetoppen
toppenzwieren
zwieren
waarover scharen
gaan?
waarover
scharen witte
witte vogels gaan?
Wat hebt
hebt gij
gij telkens
telkens weder
weder tetevertellen,
vertellen,
een
oud geheim,
geheim, dat
dat slechts
slechts de
dedichter
dichterraadt,
raadt,
een oud
een
beê van
van heil,
heil,een
eenfluister,zacht
fluister~zacht vaarwel,
vaarwel,
een beê
Aan
koelten, vlug,
langs uu henen
henen snellen?
snellen?
Aan koelten,
vlug, die langs
Vindt
voor eenzaam
eenzaam zijn
zijn in
in zingen
zingen baat
baat
Vindt gij voor
of speelt
speelt gij
gij onbewust
onbewust uw
uw heerlijk
heerlijk spel?
spel?

o
lIl.
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MOCHT
ALS KNAAP.
KNAAP.
MOCHT IK ALS

Mocht
als knaap
knaap in
indalvallei
dalvallei gezeten,
gezeten,
Mocht ik als
vol geestdrift
geestdrift spelen
spelen op
op mijn
mijn rieten
rieten fluit
fluit
en 't rhythinisch dansen
nimfen weten,
weten,
dansen van
van de nimfen
die
treden licht het
het weemlend
weemlend loover
loover uit.
uit.
die treden
Zij
zijn het wel,
wel, die
die op
opde
deliedwijs
liedwijszwieren
zwieren
Zij zijn
op
open plek
plek van
van 't't zomerschoone
op open
zomerschoone woud,
waar
telkens loovervolten
loovervolten openkieren
openkieren
waar telkens
als
wilder waait
waait de wind
wind in
in stoeien
stoeien stout.
stout.
als wilder
Blij
zoude ik
ik spelen
spelen voor
voor de
deboschgodessen
boschgodessen
Blij zoude
al mijn
mijn vreugde
vreugde zeggen
zeggen in het
het lied,
lied,
en
en al
wetend,
dat ién
één haar
haar rooden
rooden mond
mond zal pressen
pressen
wetend, dat
Op mijnen
mijnen mond,
mond, daar
daar Eros
Eros haar
haar gebiedt.
gebiedt.
Dan zoude
zoude ik
ikstreelen
streelen losgewoelde
losgewoeldetressen
tressen
van 't gouden
haar, dat
dat langs
langs de
de schoudren
schoudren vliet.
vliet.
gouden haar,

o

GEDICHTEN.
CEDICHTEN.

WAS DAT MUZIEK
MUZIEK?
?

Was dat
dat muziek,
muziek, die
die door
door de
de luchten
luchten gleed,
gleed,
half~verstaan,
was
dat een
een zang,
zang, die
dieklanken,
klanken,half.verstaan,
was dat
maar
herfstwind door
door de
de blain,
blaän,
maar even
even woei
woei de herfstwind
het
was als
als klonk
klonk het
het ritslen
ritslen van
van een
een kleed.
kleed.
het was

o0 speelman,
speelman,

wind,
zingen deed,
herfstbosch zingen
wind, die 't herfstbosch
ofvang
vangopnieuw
opnieuwweer
weeraan,
aan,
speel
voort uw spel
spel of
speel voort
gij
kent als
als geen
geen de
dewiegling
wieglingvan
vanhet
hetgraan,
graan,
gij kent
der takken,
takken, gij,
gij, die
die 't alles
weet.
't gewuif der
alles weet.
Den sterfling
sterfling geeft
geeft gij
gij vreugd,
vreugd, die
die stil
stil geniet,
geniet,
àl wat eenmaal
eenmaal is
is gekomen,
gekomen,
vergetend
vergetend à1
onsterflijk leeft
schoonheid in uw
uw lied,
lied,
leeft de schoonheid
Die zijn
zijn gedachten
gedachten sfilkens
stilkens doet
doetvervroomen,
vervroomen,
zoodat
luistrend eert
eert wat
wat henenvliet,
henen vliet,
zoodat hij luistrend
gelukkig
kind, in
in 't zalig
rijk der
der droomen.
droomen.
gelukkig kind,
zalig rijk
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GEDICHTEN.

AVONDGLORIE.
AVONDGLO RIE.

Wat van
van het
het zonnegoud
zonnegoud ten
ten hemel
hemel rest,
rest,
als een
een zee
zeebij
bijavondlijke
avondlijke landen,
landen,
ligt als
zij schoon
schoondie
diedroomverloren
droomverlorenstranden,
stranden,
zijn zij
wel zijn
ver
de glorie
glorie van
van het
hetwijketid
wijkerid west.
west.
ver in de
vogels zochten
zochten lang
lang hun
hun veilig
veilig nest,
nest,
De vogels
zonnebrand en —
niet meer
meer verloomd
verloomd door
door 't felle zonnebranden
niet
't
raam
met
roerloos
stille
handen
ik zit
voor
zit voor
met roerloos sfille handen
en
wacht den
den nacht,
nacht, die
die eenmaal
eenmaal komt
komt ten
ten lest.
lest.
en wacht
Een
droom van
die schoonheid
schoonheid draag
draag ik
ik mee
mee
Een droom
van al die
ontstijgen naar
naar der
woon,
bij 't licht
licht ontstijgen
der Goden woon,
waar vlug
van voet
voet zij
zij dansen
dansen hunne
hunne reien
reien....
waar
vtug van
..
Dàn
zinkt me
me in
in 't hart
zalig~zachte vrée
vrêe
Mt' zinkt
hart een zalig,zachte
en
van hun
hun lied
lied onthoud
onthoud ik
ik toon
toon na
na toon
toon
en van
om Aarde's
Aarde's kindren
kindren minder
minder te doen
doen lijen.
lij en.

GEDICHTEN.

ONWEER.

lucht doorflitste
doorflitste een
eenschelle
schellebliksemschicht,
bliksemschicht,
De lucht
de donder
donder daverdanste
daverdanste en in
in spelonken
spelonken
was
weldra weer
weer de
de zwarte
zwarte nacht
nacht gezonken,
gezonken,
was weldra
geen
maanschijn daalde
wolken, dicht.
dicht.
geen maanschijn
daalde door
door de wolken,
De koopren
koopren luchters
luchters in de
de kamer
kamer blonken
blonken
en
mystisch~gouden scheen
scheenhet
hetkaarsenlicht,
kaarsenlicht,
en mystischTouden
volschoone
vrede leefde
leefde op
op uw
uw gezicht,
gezicht,
volschoone vrede
terwijl
snarenklanken klonken.
klonken.
terwijl melodisch snarenklanken
Daar
zweeg het
het lied,
lied, maar
maar zacht
zacht begon
begon het
het weer,
weer,
Daar zweeg
ik
hoorde uw
uw kalme
kalme stem
stem en
t'n sloot
sloot mijn
mijn oogen
oogen
ik hoorde
om
met mijzelf
mijzelf en
en 't lied alleen
alleen te
te zijn.
zijn.
om met
Ik
wist mij
mij veilig
veilig in
in uw
uwlichte
lichtesfeer,
sfeer,
Ik wist
aan alle
alle vrees
vrees onttogen,
onttogen,
door 't
't zingen,
zingen, schoon, aan
vergetend
schicht, donder
donder en
enweerlichtschijn.
weerlichtschijn.
vergetend schicht,

c)
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IN DUISTERNIS
DUISTERNIS VAN BOOMEN.
BOOMEN.

In
duisternis van boomen,
boomen, in
in woudnachten,
woudnachten,
In duisternis
waar witte
wifte nevel langs
waar
langs de
de stammen
stammen glijdt,
glijdt,
doodstil, doodstil,
doodstil,
doodstil, men
men weet
weet niet
niet meer
meer van
van tijd,
tijd,
noch
van dagen,
dagen, die
dieveel
veelweedom
weedombrachten,
brachten,
noch ook van
Daar in der
der bergen
bergen diep,gezonken
diep.gezonkenschachten,schachten,Daar
waar de afgrond
afgrond dieper
dieper naar
naar de
de diepte
diepte splijt
splijt
waar
en
reuzenkrochten dreigen
en zijd
zijd
en reuzenkrochten
dreigen wijd
wijd en
en
de Echo
Echo geeft
geeftweerom
weeromzuchten
zuchten en
enklachten,
klachten,
en de
Daar toefde
eens in
in een
eenontzetting,
ontzetting, groot,
groot,
Daar
toefde ik eens
heevge pijn
pijn van
vanallerbangst
allerbangst benauwen,
benauwen,
in heevge
als wachtte
wachtte mij
mij op
op 't onverwachtst
als
onverwachtst de
de dood ...
. ..
Maar één
mij was
was sterker
sterker dan
dan de
de nood,
nood,
Maar
één in mij
mij toe:
toe: ééns
ééns zal
zal de
dehemel
hemelblauwen,
blauwen,
hij zong mij
hij
dan schijnt
schijnt de
rozen, wit
wit en
en rood.
rood.
dan
de zon
zon op rozen,

o

GEDICHTEN.

GODENSPEL.

Wanneer
zong in
in een
eenverbeelden
verbeelden stout,
stout,
Wanneer ik
ik zong
een
klinkend lied ter
ter eer
eer der
der eeuwge
eeuwge goden,
goden,
een klinkend
dan
mijn droefheid
droefheid in
in een
eenzucht
zuchtgevloden
gevloden:
dan was mijn
:
een
zonnetempel werd
mij dan
dan het
het woud.
woud.
een zonnetempel
werd mij
De boomen
boomen stonden
stonden licht
licht in
in levend
levend goud,
goud,
hoog~heerlijk,
rein geluk de
de boden,
boden,
hoog,heerlijk, zij,
zij, van
van rein
dan
zong ik
ik zacht:
zacht: leer
leer zingen
zingen den
den genoode,
genoode,
dan zong
al zich
zich aan
aanuutoevertrouwt.
toevertrouwt.
die
gansch en
en al
die gansch
Gij
zijt nabij
nabij en ver,
ver, ver
ver en
en nabij,
nabij,
Gij zijt
zal 'k ooit uu zien,
zien, die
dieom
ommij
mijhenen
henenwaart,
waart,
duur?
als
mijn droom,
droom, één
één oogenblik
oogenblik van
van duur?
als in mijn
Dat heugnis
heugnis blijv',
blij v', zoolang
zoolang ik toef
toef op
opaard,
aard,
aan 't godenspel, zoo schoon
schoon in
in jeugdgetij,
jeugdgetij,
dat
bemin, die kind
kind ben
ben van
van een
een uur.
uur.
dat ik bemin,

0
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APHORISMEN.
J.
J. PETRI.
PETRI.

Een Hollander
Hollander weet
weet met
metzijn
zijnwijsbegeerte
wijsbegeerte niet
niet goed
goed weg.
weg.
Een
ga je
je naar
naar de
dekerk
kerk ofofniet
nietnaar
naar de
de kerk
kerk en
en in
in de
de
Zondags ga
werk je.
je.
week werk

o
0
De toekomstige
toekomstige eeuw
eeuw der
derpsychologie
psychologieisiseen
eenhemel
hemelmet
met een
een
wassen zaligheid
zaligheid van een
een panopticum.
wassen

o0
Vele menschen leven,
och omdat
omdat het
het toch
toch wel
welaardig
aardig isis;;
leven, och
bij hen
hen dan
dan ook
ookmeest
meestmeer
meer geluk
geluk dan
danwijsheid.
wijsheid.
het is bij
het

o
D
Eeuwigheid isis niet
niet dat
dat de
de tijd
tijd den
dentijd
tijdheeft,
heeft, maar 't is het
het
Eeuwigheid
wonder dat
tijd ontijdig
ontijdig is.
is.
wonder
dat de tijd

o
0
theologen zijn
zijn de
dewisselaars
wisselaars in
in den
den tempel, zij
zij leven
Vele theologen
van
het hartegoud der
vromen.
der vromen.
van het

o0
Een
meisje zei
zei me
me eens.
eens. «Ik
zoo van
van Kant.»
Kant.» Ik
Ik
aIk houd
houd zoo
Een meisje
dacht,
bedoelde brusselsche. Maar neen,
vrouw leeft
leeft
de vrouw
neen , de
dacht, ze bedoelde
tegenwoordig
aan den
den zelfkant van Kant.
Kant.
tegenwoordig aan

o0
Groote denkers
zijn als
als kometen, alleen
zien des
des nachts
nachts
alleen te
te zien
denkers zijn
als
alles slaapt; ze
bedreigen soms
soms de
deaarde,
aarde, maar
maar gaan
gaan maar
maar
ze bedreigen
als alles
weer
heen.
weer heen.

ia

ONZE
LEESTAFEL.
ONZE LEESTAFEL.
In
kenterend getij.
getij. Een
Een dubbehdrama,
dubbel,drama, door
door Frederik
Frederik van Eeden.
Eeden. —
- Amsterdam,
Amsterdam, W.
W.
in kenterend
1913.
Versluijs, 1913.

stuk met
met een
eenVoorbericht
Voorbericht van
van Van
Van Eeden.
Eeden. En
Enwederom
wederom
een stuk
Wederom een
een
stuk dat
dat men
menonvoldaan
onvoldaanop
opzijde
zijdelegt.
legt.Men
Menzou,
zou,denkend
denkendaan
aan Het
Het
een stuk
Land en
en Het
Hetpaleis
paleisvan
vanCirce,
Circe,haast
haastgeneigd
geneigdzijn,
zijn,het
hetgehalte
gehaltevan
van
beloofde Land
Van Eeden's
Eeden's tooneel,werken
tooneel,werken —
- beschouwd
beschouwd als tooneel,werk
- af te palen
palen
tooneel,werk —
Van
naar het
al'ofmiet,voorkomen van eene
eene inleiding.
inleiding.
naar
het al,of,niet,voorkomen
Wil Van
Van Eeden,
Eeden, teleurgesteld
teleurgesteld door
door den
denuitslag
uitslagzijner
zijner pogingen
pogingen op
opdra,
dra,
publiek suggereeren
suggereeren dat
dat hij
hij een
eengroot
groottooneel,schrijver
tooneel,schrijver
matisch
matisch gebied,
gebied, het publiek
is, geslachtofferd
geslachtofferd door
pers?? Het heeft
heeft er
er allen
allen schijn
schijn van.
van.
is,
door de
de pers
Ziehier eenige
eenige voorbeelden
voorbeelden van
vandes
desschrijvers
schrijversgrimmigheid
grimmigheid contra
contra pers
pers
Ziehier
critiek.
en critiek.
te hebben
hebbenbetoogd
betoogddatdat
zijn
minder'goedwerk
werkhet
hetbest
bestontvangen
ontvangen
Na te
zijn
minder,goed
werd,
schrijft Van
Van Eeden
Eeden::
werd, schrijft
kluchtspeelen kunnen
kunnen ernstig
ernstig artistiek
artistiek werk
werk zijn.
zijn.
zelfs kluchtspeelen
«Blijspeelen, zelfs
behoorden tot
totde
demeesters,
meesters,die
dieikikbewonderde
bewonderdeAristophanes en
Molière behoorden
Aristophanes
en Molière
—
maar de
richting waarop
waarop Schimmel
Schimmel en de
de nederlandsche
nederlandsche Pers
Pers mij
mij aanmoe,
aanmoe,
maar
de richting
digden, was
was zeeker
zeeker de mijne
mijne niet.»
niet.»
digden,
Naar aanleiding
aanleiding der
van zijn
zijn Don
DonTorribio
Torribio::
Naar
der opvoering van
«Het
bleek zeer
zeer speelbaar
speelbaar en
en werd
werd gunstig
gunstig ontvangen.
ontvangen. De
DePers
Pers
cHet stuk
stuk bleek
zorgde echter
echter dat
bij een
een achttal
achttal opvoeringen
opvoeringen bleef.»
bleef.»
zorgde
dat het bij
Een bladzijde
bladzijdeVerder
verder::
«De nA
nà 1905
1905 ontstane
ontstanestukken
stukkenzijn
zijndoor
doordedenederlandsche
nederlandschekritiek
kritiek met
met
onvermoeiden ijver en
en waaksaamheid
waaksaamheid van
van 't'ttooneel
tooneelgeweerd.
geweerd.Op
Opde
devader,
vader,
onvermoeiden
Bij de
de meesten
meesten isis
landsche tooneelplanken
landsche
tooneelplankenmoet
moet plaats
plaatsblijven
blijvenvoor
voor beter
beter Bij
deze toeleg
toeleg zeer
zeer goed
goed geslaagd.»
geslaagd.»
deze
En
het volgende
volgendebeminnelijke
beminnelijkebrok
brok
sarcasmeeindigt
eindigthet
hetvoorbericht
voorbericht:
En met het
sarcasme
:
«Voor
commercieeIe onderneemingen,
onderneemingen, als
als dedeoopenbare
oopenbaretheaters,
theaters,heeft
heeft
«Voor commercieele
de nederlandsche
nederlandsche Pers
Pers het opvoeren
opvoeren van
vanmijne
mijnestukken
stukkenteteriskant
riskantgemaakt.
gemaakt.
Voor het
het behoud
behoudvan
vanzuiverheid
zuiverheidenenwaarde
waardeder
derdramatische
dramatische kunst
kunst moet
moet
gewaakt
gewaakt worden.
Daarom
devoornaamste,
voornaamste, koninklijk
koninklijkgesubsidieerde
gesubsidieerdeschouwburg,
schouwburg,
Daarom houdt de
directie
maar aan
aan haar
haar klassiek
klassiek beproefd
beproefdprogramma
programma::
directie zich maar
«Hofgunst»,
«Oud,Heidelberg», (tInkwartiering»,
«Inkwartiering», «Margot
Bloemen'
«Hofgunst», «Oud,Heidelberg»,
«Margot de Bloemen,
verkoopster», «De
Controleur van
van de
de Slaapwagens»,
Slaapwagens», —
- ziehier
ziehier de
defrissche
frissche
verkoopster)),
«De Controleur
bloem der
der echt,vaderlandsche
echt,vaderlandsche tooneelkunst,
wier aroma
aroma zij
zij het
hetneder,
neder,
bloem
tooneelkunst, met wier
nog
landsch
publiek verkwikt,
verkwikt, vereedelt
vereedelt en
en verheft.
verheft. En
Endan
danjammeren
jammeren nog
landsch publiek
sommigen
Nederland de
de dramatiek
dramatiek niet
niet bloeien
bloeienwil
wil!!»
11»
sommigen dat
dat in Nederland
welletjes.Maar
Maaréén
éénding
dingis is
zeer
jammer:
hetstuk
stukdat
datachter
achterhet
het
Het isis welletjes.
zeer
jammer
: —- het
dáárom
omden
denindruk
indrukder
dervoorafgegane
voorafgeganeknal,effecten
knal'effecten
aan komt,
komt, isiscliår
voorbericht aan
te verzwakken.
verzwakken.
beduidend te
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«Verbittering
is altijd
«Verbittering is
altijd een
eenbewijs
bewijsvan
vanslecht
slechtbegrip»,
begrip», heeft
heeftVan
VanEeden
Eeden
zelf gezegd
Dejuistheid
juistheidzijner
zijnerbewering
beweringbewijst
bew~isthij
hijinindit
ditvoorbericht.
voorbericht.
gezegd 1.I. De
Want iets
iets isiser,
er,dat
datVan
VanEeden
Eedenniet
nietbegrijpt,
begrijpt,wellicht
wellichtniet
nietbegrijpen
begrijpenwil
wil:
Want
:
dat hij
hij te
te weinig
weinigbezit
bezitvan
vanhetgeen
hetgeenmen
mentheatepintuïtie
theater.intuïtiezou
zoukunnen
kunnennoemen,
noemen,
Hetdoet
doetwat
watpijnlijk
pijnlijkaan,
aan, dat
datde
de
om
een goed
goedtooneelschrijver
tooneelschrijver tetezijn.
zijn. Het
om een
De Broeders
Broeders —
- later
later onvgedoopt
om.gedoopt in
in De
De
schrijver
schrijverons
ons werken
werken als
als Lioba
Lioba en
en De
- wil opdringen
opdringenals
alsdramatische
dramatischearbeid.
arbeid. Van
VanEedens
Eedensproductie,
productie,
Broederveete —
groot van
van bezieling,
bezieling, hoe
hoe wijs
wijs van
vanbezonkenheid,
bezonkenheid, hoe
hoediep
diepvan
vaninzicht
inzicht
hoe groot
levens.mysterie, isisnu
nueenmaal
eenmaalgeen
geentooneehwerk,
tooneel.werk,omdat
omdatdedetypische
typische
in levensmysterie,
voor het,van,de,planken,af
het.van.de.planken.af doen inslaan,
inslaan, den
den grooten
grooten
kwaliteiten, noodig voor
kwaliteiten,
Zelling toonde
toonde het
hetininden
denTijdspiegel
Tijdspiegelreeds
reeds
dichter
dichter ontbreken.
ontbreken. De heer
.heer A. Zelling
met breedte
breedte van beschouwing
beschouwing en
en juistheid
juistheid van
vanobservatie
observatieaan
aan 2.
met
Bezieling, wijze
wijze bezonkenheid,
bezonkenheid, inzicht in
in levensnnysterie,
levens.mysterie, al
al de
dewondere
wondere
Bezieling,
schoonheid
Van Eeden
Eeden ons
ons eenmaal
eenmaal schonk
schonk —
- ach,
ach, hoe
hoeheb
hebikikerernaar
naar
schoonheid die Van
in dit
dit«dubbel,drama».
«dubbel.drama» ....
Gretigiedere
iederebladzijde
bladzijde omslaand,
omslaand, waclp
wach.
gezocht in
. . . Gretig
tend of
of het
hetnu
nuhaast
haastniet
nietkomen
komenzou,
zou,hethet
subtiele,hethet
teeder.sterkeschoon,
schoon,
subtiele,
teeder,sterke
dat toch
toch het
hetinnigste
innigste wezen
wezen isisvan
vanVan
VanEeden's
Eeden's kunst.
kunst. Maar
Maar ik
ik heb
heb het
het
dat
gevonden.
niet gevonden.
Het eerste,
eerste, tevens
tevens het
het slechtste
slechtste der
der beide
beide stukken,
stukken, isis getiteld:
getiteld: De
Dezende.,
zende.
ling,
tooneelspel in zes
zes tafreelen.
tafreelen. Het speelt
speelt voor
voor een
een deel
deelininhet
hethuis
huisvan
van
ling, tooneelspel
Jhr. Mr.
Mr. van
van Gelder,
Gelder, Directeur
Directeur van
vandedeWester
WesterSpoorweg,Maatschappij.
Spoorweg.Maatschappij. Hij
Hij
Jhr.
heeft twee
twee zoons
zoons:: Jacob,
Jacob, die
diemet
methem
hemdedespoorweg,maatschappij
spoorweg.maatschappijbestuurt,
bestuurt,
Lukas, die als
als zendeling
zendeling onder
onderde
deChineezen
Chineezenverkeert.
verkeert.Er
Erbreekt
breektonder
onder
en Lukas,
arbeiders een
een staking
stakinguit,
uit,waarbij
waarbijLukas,
Lukas, toevallig
toevalligop
opdezen
dezentijd
tijduit
uitChina
China
de arbeiders
teruggekeerd, zich
schaart aan
aan de
de zijde
zijdeder
derstakers.
stakers. De
Deverhouding
verhoudingtusschen
tusschen
teruggekeerd,
zich schaart
Jacob
en Lukas,
Lukas, eindigend
eindigend met
met broedermoord,
broedermoord, is
is de
de basis
basis die
die den
den gang
gang
Jacob en
van het
het stuk
stuk draagt.
draagt.
Hiervan
iets tete maken
maken zijn.
zijn.Doch
Dochdedeuitwerking
uitwerkingisisvol
volonwaarschijn
Hiervan zou iets
onwaarschijn
tenduidelijkste
duidelijkstebewijzen
bewijzenwat
watikikhierboven
hierboven
lijkheden
malle situaties,
situaties, die
die ten
lijkheden en malle
zeide:: dat
Eeden te
te weinig
weinigbezit
bezitvan
vanhetgeen
hetgeenmen
men
theater.intuïtiezou
zou
zeide
dat Van
Van Eeden
theaterAntuïtie
kunnen noemen.
noemen.
In het
het eerste
eerste tafreel
tafreel begint het
het al:
al:
milieu isisdeftig
deftigenenaristocratisch
aristocratisch;
eenadellijk
adellijkgeslacht,
geslacht, een
eenlakei,
lakei, een
een
Het milieu
; een
Engelsche gouvernante voor
voor de
dekinderen.
kinderen.Een
Eenfeestmaal
feestmaalter
tergelegenheid
gelegenheidvan
van
Engelsche
de verloving
verloving van
vanJacob,
Jacob, den
denoudsten
oudstenzoon
zoondes
deshuizes.
huizes.Twee
Tweeder
dergenoodigden
genoodigden
maken in deze
deze omgeving
omgeving wel
weleen
eenhoogstaonderlingen
hoogst.zonderlingenindruk.
indruk.Freule
FreuleSmelt
Smelt
maken
van Weekelom,
Weekelom, met
methare
hareziekelijke
Ziekelijkesympathie
sympathievoor
voordoodgemartelde
doodgemarteldehuis,huis.
te voeren,
voeren, kan
kan er
er nog
nog mee
mee door,
door, doch
doch met
met de
de figuur
figuur van
van
dieren,
hier in te
dieren, hier
Mieriks, den sandalerpman,
sandalen.man, overschrijdt
waarlijk de
grenzen der
der
Mieriks,
overschrijdt de
de auteur
auteur waarlijk
de grenzen
aanbieding van
van den
denwijn
wijnbegint
begint hij
hij uit
uittete
theater.mogelijkheden.
theatermogelijkheden. Bij
Bij de aanbieding
varen tegen den
den lakei,
lakei,enenspreekt
spreektvan
van«vergiftigen»,
«vergiftigen»,als
alshem
hembouillon
bouillonwordt
wordt
varen
gepresenteerd,
weigert hij
hij met
metde
dewoorden
woorden:
«ikeet
eetgeen
geenaftreksel
aftrekselvan
vanlijkenz.
lijken».
gepresenteerd, weigert
: «ik
ln een
een revue
revueà àgrand
grandspectacle
spectaclezou
zoueen
eendergelijke
dergelijkeuitroep
uitroepinderdaad
inderdaad een
een
In
goed
effect maken.
maken. Doch
dit milieu
milieu isiszoo'n
zoo'nfiguur
figuurgeen
geenlevend
levendmensch
mensch
goed effect
Doch in dit
meer; ; het
is een
eenmarionet,
marionet, die
diecapriolen
capriolenmaakt,
maakt, als
als Van
VanEeden
Eeden aan
aan de
de
meer
het is
trekt.
touwtjes trekt.
hinnen;; hij
hij heeft
heeft
Tijdens
maaltijd treedt
treedt Lukas
Lukas plotseling de
de kamer
kamer hinnen
Tijdens den maaltijd
1.
In:: E.
D'Oliveira Jr.
mannen van '80
'80 aan
aan het
het woord.
woord. Blz.
Blz. 78.
78.
E. D'Oliveira
Jr. De mannen
1. In
2.
eene recensie
recensie van
van Het
Hetpaleis
paleisvan
vanCirce.
Circe.Septemberafl.
September.afl.v. v.
Tijdspiegel1911,
1911,
2. In eene
d. d.
Tijdspiegel
pag. 89-93.
pag.
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gebroken
enzonder
zonderverlof
verloftetehebben
hebbengevraagd,
gevraagd,zijn
zjjnpost
post
gebroken met
met zijn
zijn geloof,
geloof, en
als
missionaris verlaten,
nuttelooze der
der zending.
zending.
als missionaris
verlaten, doordrongen
doordrongen van
van het nuftelooze
Het diner
diner wordt
wordt nu
nugestaakt,
gestaakt,enenLukas
Lukasbegint
begintonmiddellijk
onmiddellijk de
de beide
beide
Het
kinderen, twaalf
voederen met
met de
de wel
welwat
watdroge,
droge,
kinderen,
twaalf en
en veertien
veertien jaar
jaar oud,
oud, te voederen
en
voor de
destumperds
stumperds zeker
zeker zwaar
zwaar teteverteren
verteren ervaring,
ervaring, die
die hij
hij in
in den
den
en voor
ze maar
maarjong
jonghooren
hooren wat
wat er
ervoor
voorernstigs
ernstigs in
in de
de
vreemde
«Laat ze
vreemde opdeed.
opdeed. «Lag
zijn oordeel.
oordeel. Dit
Ditgaat
gaathijhijin in
praktijkbrengen
brengendoor
doorhen
hen
waereld gebeurt»,
gebeurt», is zijn
waereld
praktijk
uiteen te
te zetten
zetten waarom
waarom hij
hij niet
nietlanger
langer zendeling
zendeling kon
kon blijven.
blijven. Doch
Doch ikik
uiteen
doortwaalfjarige
twaalfjarigehersenen
hersenen
vrees, dat
dat een
eentirade
tiradeals
alsdedevolgende
volgendemoeilijk
moeilijkdoor
vrees,
verwerkt
kunnen worden
worden::
verwerkt zal kunnen
maar kinderen,
vruchten werden
werden nog
nogbifterder,
bitterder, bifter
bitter als
als gal. Weet
Weet
kinderen, de vruchten
«0 maar
ze daar
daar van
van ons
ons zeggen
zeg~en?
«Eerst komt
komt de
de zendeling,
zendeling, dan
dan komt
komt de
de
ge wat
wat ze
? «Eerst
koopman, dan
het. Wij
Wij worden
worden gebruikt,
gebruikt, of
of
koopman,
dan komt
komt de
de soldaat.»
soldaat.»En
Enzoo
zoo is
is het.
wij 't't weeten
en willen
willen ofofniet,
niet,alsalsv66r,posten
vóór~postenvan
vanhet
hetleeger
leegervan
vanheb,
heb~
wij
weeten en
zuchtige kooplieden, die
die handel
handelwillen
willendrijven.
drijven.EnEngaat
gaatdat
datniet
nietgoedschiks,
goedschiks,
zuchtige
dan koomen
koomen de
de soldaten.
soldaten. Men
Menheeft
heefthier
hiermisschien
misschien veel
veel verteld
verteld van
van de
de
dan
wij zendelingen
zendelingen blootstaan,
blootstaan, van
van de
demoorden
moordenen
enwreed,
wreed~
gevaren waaraan
waaraan wij
gevaren
heden. Het
Het isisonze
onzeeigen
eigenschuld,
schuld,want
wantdat
datvolk,
volk,zelf
zelf
vreedzaamgenoeg,
genoeg,
heden.
vreedzaam
hetisisvreeselijk,
vreeselijk, tete
heeft genoeg
genoeg bemerkt
bemerkt van
van onze
onze lage
lage bedoelingen.
bedoelingen. En
Enhet
heeft
beseffen, dat
dat men
men Gods
Godsnaam
naamenenJezus'
Jezus'evangélie
evangélieeigenlijk
eigenlijkgebruikt
gebruikt ten
ten
beseffen,
bate van roovers
roovers en
enplunderaars.»
plunderaars.»
bate
Het slot
slotvan
vanhet
hettafreel,
tafreel,als
alsfreule
freuleSmelt
Smeltbegint
beginttetejammeren
jammerenover
overhare
hare
hondjes, die tengevolge
tengevolge van
vanhet
hetplotseling
plotselinguitbreken
uitbrekender
derspoorwegsstaking
spoorweg,staking
hondjes,
aan
grenzen zullen
blijven staan,
staan, doet
doet ook
ook weinig
weinig sympathiek
sympathiek aan,
aan, en
en
aan de
de grenzen
zullen blijven
de
rol, die
die de
dehond
hondvervult,
vervult,herinnert
herinnert een
eendressuurakt
dressuur~akt in
ineen
eencircus
circus
de rol,
of
een variété.
variété.
of een
Het volgende
volgende tafreel,
tafreel, ofschoon
ofschoon niet
niet nieuw
nieuwvan
vanprocédé,
procédé,isisbeter
beterdan
danhet
het
behandelt eene
eene vergadering
vergadering der
derstakers,
stakers, waarbij
waarbij Lukas
Lukas zich
zich aan
aan
eerste.
eerste. Het behandelt
zijde schaart.
schaart.
hunne zijde
Het derde
derde bedrijf,
bedrijf, voor
voor een
eengroot
grootgedeelte
gedeeltegedragen
gedragen door
door de
de teteweinig
weinig
ziel~volle creatie
creatie van
van Jacob's
Jacob's verloofde,
verloofde, Emilie,
l!milie, is
is weer
weer slap
slap;; er
er zit
zit geen
geen
ziehvolle
stuw~kracht achter,
Hetvierde
vierdegedeelte
gedeelte
stuw,kracht
achter,het
hetloopt
loopt niet,
niet, het
het bevredigt
bevredigt niet.
niet. Het
is zonder
zonder twijfel
twijfel het
het beste
beste;; het
het voert
voert ons
ons in
inde
dewoning
woningvan
vaneen
eender
dersta
sta~
kende arbeiders,
arbeiders, en
de tweestrijd
tweestrijd van
van den
den werkman,
werkman, ontstaan
ontstaan door
door twijfel
twijfel
kende
en de
is boeyend
boeyend en
en goed,volgehouden.
goed~volgehouden. Maar
Maar in de
de
om
wat zijne
zijne plichten
plichten zijn,
om wat
zijn, is
Hetonderhoud
onderhoud
beide laatste
laatste tafreelen
tafreelen komt
komt weder
weder een
een sterke
sterke daling.
daling. Het
beide
tusschen vader
en zoon
zoon —- alsalsLukas
Lukaskomt
komtpleiten
pleitenvoor
voordedestakers,
stakers, die
die
tusschen
vader en
verloren hebben
hebben —
- waarbij
waarbij men
men elkander
elkanderofficieel
officieelaanspreekt
aanspreektmet
metMijnheer
Mijnheer
verloren
doorden
denlakei)
lakei)enen
MijnheerdedeDirecteur,
Directeur,isisdwaas
dwaas
Gelder (aangediend
(aangediend door
van Gelder
Mijnheer
en
onwerkelijk, en
en de
deontknooping
ontknoopingaan
aanhet
hetslot
slotvan
vanhethet
zesdetafereel,
tafereel,
en onwerkelijk,
zesde
waarbij Lukas
zwak en
en nietwoorbe,
niet~voorbe~
waarbij
Lukasdoor
door zijn
zijn broeder
broeder wordt
wordt vergiftigd,
vergiftigd, is
is zwak
reid. Hoe
Hoe kan
kanJacob
Jacob een
eenzoo
zooongeschikt
ongeschiktoogenblik
oogenblikkiezen
kiezen voor
voorhet
het volvoeren
volvoeren
reid.
van
zijn plan,
plan, n.l. als
als de
de moeder
moeder toevallig
toevallig ook
ook bij
bij Lukas
Lukas op
op bezoek
bezoek is,
is, en
en
van zijn
in eene
eeneaangrenzende
aangrenzende kamer
kamer op
opLukas'
Lukas' verzoek
verzoekdedeMondschein,sonate
Mondschein~sonate
speelt?
Had hij
hij den
denvolgenden
volgendendag
dagniet
nietterug
terugkunnen
kunnen komen?
komen? En
En hoe
hoe
speelt? Had
kan de
demoeder,
moeder,alsalszijzij
Lukasgestorven
gestorvenvindt,
vindt,met
met
theater~armzwaai naar
naar
kan
Lukas
theater.armzwaai
J acob uitroepen
uitroepen: : «clààr
«dààr staat
allerarmste 1»!» in
plaats van
van behoorlijk
behoorlijk
Jacob
staat de allerarmste
in plaats
wanhopig te
zijn over
over den
den dood
doodvan
vanhaar
haarkind
kind?
Datgebeurt
gebeurtniet
nietzoo
zoo. ...
wanhopig
te zijn
? Dat
..
het kan
kan niet,
niet, het
het kan
kan niet.
niet. Dat
Dat isisgemaakt,
gemaakt, gevoeld
gevoeld isis het
hetniet.
niet.
het
Hierboven
zeide ik,
ik, dat
datdedeverhouding
verhoudingtusschen
tusschenLukas
Lukas en
en Jacob
Jacob den
den
Hierboven zeide
het stuk
stukdraagt.
draagt. Beter
Beter gezegd
gezegdisis:: had
hadmoeten
moetendragen,
dragen,
eigenlijk
en gang
eigenlijken
gang van het
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want deze basis,
basis, niet
niet geschraagd
geschraagd door
door sterke
sterke en
endiepe
diepepsychologie,
psychologie,preciese
preciese
want
beelding en
en tooneel,coupe,
tooneel~coupe, blijkt
blijkttetezwak
zwakvoor
vooreffecten
effecten als
als moord,
moord, afval
afval
beelding
van
de kerk,
kerk, werkstaking
werkstaking ino't,groot,
in/t~groot, enzoovoort.
enzoovoort. Het
Het gevolg
gevolg is,
is, dat
dat de
de
van de
feiten
door de
de basis
basis heenzakken,
heenzakken, en
en er
erniets
nietsoverblijft
overblijftdan
daneene
eeneordelooze
ordelooze
feiten door
massa onbruikbaar
onbruikbaar materiaal.
materiaal.
massa
DeStamhouder,
Stamhouder,kan
kanikikkort
kortzijn.
zijn. Tusschen
Tusschen
het tweede
tweede stuk,
stuk,getiteld
getiteldDe
Over het
beide stukken
stukken isis een
eentijdsverloop
tijdsverloop gedacht
gedacht van twintig
twintig jaren.
De heer
heer en
en
beide
jaren. De
Gelder komen
komen ererininvoor
vooralsalsgrootvader
grootvaderenengrootmoeder,
grootmoeder,
mevrouw
mevrouw van
van Gelder
Reinaid, de zoon
zoon van
vanJacob,
Jacob,isisals
alshoofdpersoon
hoofdpersoongedacht.
gedacht.Doch
Docheen
eentweede
tweede
Reinald,
wien onze
onzeaandacht
aandachtzich
zichniet
nietminder
minderconcentreert,
concentreert, isis
hoofdpersoon, op
hoofdpersoon,
op wien
Jac ob zelf. Beiden
Beiden stuwen
stuwen zij,
zij, door den gang
gang van
van het
hetstuk
stukheen,
heen, naar
naar eene
eene
Jacob
het einde
eindetoe
toevolgehouden
volgehouden:
Reinaidschiet
schietzich
zich
afzonderlijke oplossing,
afzonderlijke
oplossing, tot het
: Reinald
dood,
en Jacob
Jacobbekent
bekentdatdat
twintig
jaren
geledenzijn
zijnbroeder
broederLukas
Lukas
dood, en
hijhij
twintig
jaren
geleden
vermoordde. Een
dubbel.slachtigheid, of,
of, om
ommet
meteen
eenbijna
bijnatétégekenden
gekenden
vermoordde.
Een dubbeklachtigheid,
hinken op
op twee
twee gedachten,
gedachten, dat
dat het
hetstuk,
stuk, als
alsdrama,
drama,
term
spreken: : een hinken
term te
te spreken
aanstonds noodlottig wordt.
wordt.
al aanstonds
Reinaid is de
de man,
man, over
over wien
wiende
degeest
geestvan
vanoom
oomLukas
Lukasvaardig
vaardigisisgewor,
gewor~
Reinald
den. Dit
Dit wordt
wordt nog
nog erger,
erger, als
als hij
hij een
een boek
boekininhanden
handenkrijgt,
krijgt, dat
dat aan
aan den
den
den.
gestorvene heeft
heeft toebehoord
toebehoord:: het
hetLeven
Levenvan
vanSint:Franciscus,
Sint~Franciscus, een
eenboekje,
boekje,
gestorvene
door Lukas
Lukas van
vanaanteekeningen
aanteekeningen isisvoorzien,
voorzien,waardoor
waardoor Reinald
Reinaid den
den
dat door
dat
godsdienst en
de maatschappij
maatschappij leert
zijn oom.
oom. Zijn
Zijn
godsdienst
en de
leertzien
zieninin den
den geest
geest van
van zijn
twijfel en
en langzaam,aan
langzaam~aan zijn
zijn afval
afval van
vandedekerk,
kerk,zijn
zijnwanhoop
wanhoopvan
vanniet
niettegen
tegen
twijfel
het
leven bp
optetekunnen,
kunnen,zijn
zijn
smartvan
vanniets
nietstetekunnen
kunnenveranderen
veranderenaan
aan
het leven
smart
het onrecht,
onrecht, dat
dat hij
hij om
omzich
zichziet,
ziet,zijn
zijn
al~geheele
vertwijfeling,die
dieten
tenslotte,
slotte,
al:geheele
vertwijfeling,
als
men hem
hem zegt
zegtdat
datzelfs
zelfs
Lukasmet
metzelfmoord
zelfmoordeindigde,
eindigde, geen
geenandere
andere
als men
Lukas
den zelf,gekozen
zelf~gekozen dood
dood —
- en
en dan
dan dit
ditpsychologisch
psychologisch ver,
ver~
uitkomst ziet
dan den
uitkomst
ziet dan
alsaanklacht
aanklachttegen
tegenden
denvader,
vader,alsalsvergelding
vergeldingvoor
voorden
denbroeder:moord
broeder~moord: :
loop als
inderdaad
knappe conceptie.
conceptie. Daar
Daar is weder
weder iets
iets van
van te
te maken.
maken. Ten
Ten
inderdaad eene
eene knappe
minste, als
als men
men een
eendrama
dramakan
kanschrijven.
schrijven.Maar
Maaropnieuw
opnieuwwordt
wordtdedeschrijver
schrijver
minste,
zijne tooneelocapaciteiten
tooneel~capaciteiten in
inden
densteek
steekgelaten.
gelaten.Van
VanEeden,
Eeden,
medege~
door zijne
medege%
sleept
door zijn
zijnzucht
zuchttottothethet
verkondigen
van
zijne
ethisch~socialistische
sleept door
verkondigen
van
zijne
ethischosocialistische
denkbeelden, houdt
figuur van
van Jacob
Jacob opopden
denachtergrond,
achtergrond, en
en laat
laat
denkbeelden,
houdt de figuur
tothet
hetstuk
stuk
zich
dood
rede~
Reinaid theoretiseeren
theoretiseeren en
en wéér
wéértheoretiseeren,
theoretiseeren,tot
Reinald
zich
dood
rede%
neert
twee halve oplossingen
oplossingen in
in plaats
plaats van
van één
éénvolkomene.
volkomene.
neert met
met twee
Is
hier de
de leidende
leidende psychologie,
psychologie, die
diehet
hetstuk
stukdraagt,
draagt, sterker
sterker dan
dan in
in
Is dus hier
eerste, de
dewijze
wijzevan
vanuitwerking
uitwerkingisisondramatisch
ondramatisch en
enniet,tooneelmatig,
nieMooneeimatig,
het eerste,
zoo
inhet
hetgeheel
geheel— -wat
wat
hierbovenaantoonde
aantoonde—- als
alsininonderdeelen.
onderdeelen.
zoo in
ik ik
hierboven
begint al
al weder
weder in
in het
heteerste
eerstebedrijf,
bedrijf, met
met de
descheeve
scheeveverhouding
verhoudingtuso
tus~
Het begint
Reinaid en
en zijne
zijneverloofde,
verloofde,die
diemaar
maaral,cloor
al~doormet
methet
hetgeschoolmeester
geschoolmeester
schen Reinald
van haar
haar aanstaande
aanstaande wordt
en de
detuinman
tuinmanwordt
wordtererbijgeo
bijge~
van
wordt lastig
lastig gevallen; en
haald,
als aanschouwelijk
aanschouwelijk voorbeeld,
meisje te doen
doen inzien,
inzien, dat
datde
de
haald, om
om als
voorbeeld, het
het meisje
maatschappelijke orde toch
toch maar
maar heelemaal
heelemaal niet
nietdeugt.
deugt. Een
Eender
dermalste
malstescènes
scènes
maatschappelijke
wel Reinald's
Reinald's verlovingsfeest,
verlovingsfeest, in
in het
het derde
derde bedrijf,
bedrijf, waarbij
waarbij Reinald,
Reinaid, na
na
is wel
eene
lange redevoering,
redevoering, het
hetgoud
goudmet
metvolle
vollehanden
handenuitstrooit
uitstrooitonder
onder het
het
eene lange
volk.
Een jongen
jongen van
van twintig,
twintig, die
die in
inhet
hetbijzijn
bijzijneener
eenergansche
gansche familie
familie het
het
volk. Een
van zijn
zijn vader
vader wegwerpt,
wegwerpt, zonder
zonder dat
dat er
er één
één isis die
diehet
hetverhin:
verhin~
vermogen van
vermogen
dert
...Als
Als
weg
zijn,
komt
vadermet
meteen
eengeweer
geweer!
dert.
ze ze
weg
zijn,
komt
dede
vader
!
Betere
tooneelen biedt
biedt het
hetstuk
stukwel,is,waar
wel~is~waar ook
ook —
- ik
ik wijs
wijs in
inde
deeerste
eerste
Betere tooneelen
plaats op de
de scène in het
hettweede
tweedebedrijf,
bedrijf,waarin
waarinReinald's
Reinald'sgeredeneer
geredeneerwordt
wordt
plaats
afgebroken door de
de verschijning
verschijning van
vande
debedelvrouw
bedelvrouwmet
met
haarkind
kind—- doch
doch
afgebroken
haar
deze wegen
wegen tegen de
de dwaasheid
dwaasheid niet
niet op.
op.
deze
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In
In betrekkelijke
betrekkelijke mate
mate sympathiek
sympathiek is eigenlijk
eigenlijk alleen
alleen de
defiguur
figuur van
van de
de
Grootmoeder,
wanneer zij
zij als
als nemesis
nemesis optreedt
optreedt tegen
tegen den
den slechten
slechten
Grootmoeder, vooral
vooral wanneer
zoon. En
En uit
uit haar
haar mond
mond klinkt
klinkt een
eenenkele,
enkele,enkele
enkelemaal
maaliets,
iets,dat
datherinnert
herinnert
aan
:
hetvolgende
volgendecitaat
citaat:
aan wat
wat de groote
groote dichter
dichter eenmaal
eenmaal schonk.
schonk. Men
Men leze
lezehet
«Liefde en begrip
begrip zijn
zijn broer
broeren
enzuster,
zuster,diedie
samen
over
eenberg
bergstijgen.
stijgen.—
samen
over
een
eLiefde
Geen
doorden
denander
ander
Geen van
van beiden
beiden komt
komt ereralleen,
alleen,telkens
telkensmoet
moetdedeeen
eendoor
geholpen.
als zezeelkander
elkanderloslaten
losbtenofof
van
elkanderafdwalen,
afdwalen,koomen
koomen
geholpen . ..
. . als
van
elkander
ze er
er nooit,
nooit, geen
geen van
van beiden.
beiden. —
- Houden
Houden ze
ze elkaar
elkaar vast,
vast, dan
dan isisgeen
geenberg
berg
steil, en
en geen
geen weg
weg te
te ruw.
ruw.
te steil,
zij het
hetook
ookzwak,
zwak, heel
heeleven
evende
destem,
stem,die
dieruischt
ruischt door
door De
De
Hier
klinkt, zij
Hier klinkt,
hetLied
Liedvan
vandedeSmart,
Smart, die
diezingt
zingtin
inde
de verzen
verzen
kleine Johannes,
Johannes, die
die schreit
schreit ininhet
in het
hetLied
Lied van
van Schijn
Schijn en
en
van de
de Passielooze
Passielooze Lelie,
Lelie,die
diewijs
wijswaarschuwt
waarschuwt in
van
Wezen, die
davert in de
de Tragedie
Tragedie van
van het
hetRecht.
Recht.
Wezen,
die davert
ookdedeGrootmoeder
Grootmoeder vreemd
vreemd te
te doen.
doen.
Doch bij
bij de
deontknooping
ontknoopingbegint
begintook
Doch
Als zij
zij ziet
ziet aankomen,
aankomen, dat
dat Reinald
Reinaid de
de hand
hand aan
aanzichaelven
zich.zelvenwil
wilslaan,
slaan,gaat
gaat
zij
- in
in dedeaangrenzende
aangrenzendekamer
kamerdedeMondscheiwSonate
Mondschein-Sonatevan
vanBeethoven
Beethoven
zij —
hetzeker
zekergeweest,
geweest,alsalszijzijtegen
tegen
anderenge,ge_
spelen!
Doeltreffender ware
ware het
spelen!!1Doeltreffender
dede
anderen
zegd
had:: %loop
«loop dien
achterna, want hij
hij wil
wilzich
zichvan
vankant
kantmaken.»
maken.»
zegd had
dien jongen achterna,
het..moest
moest een
een drama
drama worden.
worden...
Enoom
oomLukas
Lukas had
had bij
bij dezelfde
dezelfde
Doch het
Doch
. . En
piano-begeleiding het
tijdelijke met het
het eeuwige
eeuwigeverwisseld.
verwisseld.
pianodpegeleiding
het tijdelijke
Maar
maakt men
men geen
geen drama's.
drama's....
Maar zoo maakt
...
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STIJN STREUVELS.

TWEEDE DEEL.
DEEL.

I'.
Den
dag nadat
nadat dokter
dokter Blondeel
zijne dagvaarding ont~
Blondeel zijne
Den dag
ont,
was er
er vergadering
vergadering voor
gemeenteraad. Nu
Nu
had was
voor den gemeenteraad.
vangen had
had hij
hij zich
zich rijpelijk
rijpelijk overdacht
overdacht en
was besloten
besloten er
er niet
niet heen
heen
had
en was
te gaan.
gaan.
- Op 't gemeentehuis begeer
ik Koornaert nu
nu niet
niet te
te ont~
begeer ik
ont,
—
moeten,
zegde hij
hij tegen
tegen zijne vrouw.
moeten, zegde
Hij
moest het
het nu
nu wel
wel toegeven:
die dagvaarding
dagvaarding hem
hem
Hij moest
toegeven : dat
dat die
ontstemd had,
had, en
en zijne natuurlijke
was niet in
ontstemd
natuurlijke blijmoedigheid was
staat
verduwen of
stellen. Nu
Nu
staat den
den stoot
stoot te
te verduwen
of er
er zich
zich boven
boven te
te stellen.
was de
de vriendschap
vriendschap onherstelbaar
onherstelbaar geschonden,
geschonden, 't kon niet meer
meer
was
gepraat worden. En 't verlies van
een vriend
vriend was
was den
den
goed gepraat
van een
dat hij
hij met
met een
een vijand
vijand bij
bij de
de deur
deur
dokter
al pijnlijk,
pijnlijk, maar
maar dat
dokter al
zat,
hem eene onverdragelijke
onverdragelijke gewaarwording.
zat, was hem
datzezewroeten
wroetengelijk
gelijk ze
zewillen,
willen,
-— Ik
Ik blijf
blijf ininmijn
mijn huis;
huis; dat
zegde hij.
hij.
Toen verwachtte
verwachtte hij
hij nog
nogdat
datdedeandere
andereraadsleden
raadsleden hem
hem zou,
zou~
komen vinden, hem
hem aanzetten
aanzetten en
en pramen
pramen zouden
zouden om het
den komen
nemen omdat
omdat
ambt van dienstdoenden burgemeester
burgemeester aan
aan te nemen
aangeduid.
hij reeds
reeds als
als de
de opvolger
opvolger van
van Baertsoen was
hij
was aangeduid.
zijn, meende
meende
-— Daarmede
Daarmede zal
ik ondervinden
ondervinden hoe
hoe zij gesteld zijn,
zal ik
hij. 't Geen
hem nooit
nooit was
wasingevallen
ingevallenen
enbuiten
buitenzijn
zijnkarakter
karakter
Geen hem
nu doorvoeren:
weer~
lag, wilde
wilde nu
lag,
doorvoeren : in zijne eigen weerdigheid weer,
houden
blijven en de
de menschen dwingen
hem te
te komen!
houden blijven
dwingen tot hem
voelde hij
hij weer
weer spijt
spijtover
overhet
hetgenomene
genomene
Evengauw echter
echter voelde
toch veel
veelredelijker
redelijker om
ommaar
maardie
dievergadering
vergadering
besluit. 't Ware toch
bij te
te wonen,
wonen, zijn
zijnplaats
plaatsinintetenemen
nemenalsof
alsofererniets
nietsgaande
gaande
bij
dacht de
de menschen nu
eens op de
de proef te
maar hij
hij dacht
was ...
. . . maar
nu eens
lIl.
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moeten
stellen om
om te
te weten
wetenvoor
voorhoe
hoever
verzijzijhem
hemgenegen
genegen
moeten stellen
waren.
zou het
hetafwachten.
afwachten.
waren. Hij
Hij zou
avond ging
gingvoorbij,
voorbij,maar
maar niemand
niemand van
vandedeplaats
plaatskwam
kwam
De avond
.. niemand 11
den
dokter roepen.
roepen. 's Anderdaags en de volgende.
den dokter
volgende ...
De menschen die hij
hij ontmoette,
ontmoette, langs de baan, gebaarden niet
ofdeden
deden alsof
alsof 't hun niet aanging;
raadsleden
te weten
weten of
te
aanging ; de raadsleden
hun huis.
huis. De
Depastor
pastorkwam
kwamhem
hemvinden
vindenenentrachtte
trachtte
bleven in hun
bleven
den
dokter te
te overreden,
overreden, maar
maar dat
dat wekte
wekte juist
juist het
het tegenover~
den dokter
tegenover,
gestelde. Er
Er ontstond
ontstond bij hem
drang om
om koppig
koppig vol te
gestelde.
hem een drang
houden.
houden. Hij
Hij voelde
voeldezich
zichverongelijkt
verongelijkten
en beleedigd en beweerde
dat
heel de
de gemeente
gemeente aan
aan haar
haar plicht
plicht was
was te
te kort
kort gebleven.
gebleven.
dat heel
zijn nu
nu die
diebrave,
brave,rechtgeaarde
rechtgeaarde lieden!
riep hij
hij uit.
uit.
-— Dat zijn
lieden I riep
De pastor
pastor verkende
verkende den
den kalmen
kalmen dokter niet meer.
meer. Hij
Hij wilde
hem goede
goede redens
redens doen
doenverstaan.
verstaan.
-— Gij
Gij neemt
neemt het
het te
te erg
erg op,
op, dokter,
dokter, zegde
zegde hij.
hij. Koornaert is
een onschuldige vent,
een oude
oude vrijgezel
vrijgezel die
die zijne kuren heeft,
vent, een
maar zijne werking
gij niet
niet vreezen
tegen u moet
werking tegen
moet gij
vreezen!! En
En de
anderen
denken er
er niet
niet aan
aan u te
anderen allemaal,
allemaal, brave
brave dutsen,
dutsen, die denken
komen lastig
lastig vallen. Ze zullen
zullen niet
niet eens
eensveronderstellen
veronderstellen dat
dat
komen
zij op
op 't gedacht kwamen
gij moedwillig
moedwillig wegblijft,
wegblijft, ten
ten ware
ware zij
gij
dat gij
gij bang
bang zijt
zijt voor
voor Koornaert en
dan verdenken
verdenken zij
zij u dat
en dan
dat
...
ja,
dokter,
met
eenvoudige
lieden
mag men
men
gij
schuld
hebt
gij schuld hebt . . .
dokter, met eenvoudige lieden mag
punt van
van eer
eer -— dat
goed als
niet
te scherp
scherp staan
staan op
op het
hetpunt
niet te
dat is goed
wanneer de beide
beidepartijen
partijen even
even fijngevoelig
fijngevoelig en
en waarnemend
waamemend
wanneer
zijn;
groven haalt
haalt de
de fijne ongelijk
ongelijk11 Doe maar
maar
de groven
zijn ; maar bij de
gij van
van niets
niets weet.
weet. Neem
Neem liever
liever de
de koe
koe bij de hoornen,
alsof
alsof gij
gij nu
nu met
met
ga waar
waar het vasthoudt
vasthoudt en
en spreek
spreek malkaar 1 't Geen gij
ga
gij later
later met
metgeen
geenduizend
duizend
één woord
woord kunt
kunt effen
effen maken,
maken, zult
zult gij
woorden in
orde brengen 1 Die enkele
enkele stap
stap weerhoudt
weerhoudt een
een
woorden
in orde
mensch omdat
hij er
er eene vernedering
verdraagt
omdat hij
vernedering in ziet;
ziet ; men verdraagt
liever al
al het
het ongemak
ongemak van
van eene vijandschap
vijandschap om 't genot te
liever
voldoening.
.
.
dat
men
niet toegegeven
toegegeven heeft 1
smaken
en
de
smaken en
voldoening . . dat men niet
duiveltje der
der ijdelheid
ijdelheid houdt
houdt de
de twee
twee partijen van elkaar
Het duiveltje
gescheiden en
stookt ze
ze op
op met
met groote woorden
woorden:: eergevoel
gescheiden
en stookt
en besef
besefvan
vangekrenkte
gekrenkte weerdigheid. Daarop
dokter
Daarop had
had de dokter
en
eenbaarlijk hetzelfde
antwoord gereed:
hetzelfde antwoord
gereed :
-— Ik
heb niemand
niemand iets
iets misdaan
misdaan;; ik ben
ben niet
niet in
in staat
staat eene
Ik heb
oneerlijkheid
te voeren
voerengelijk
gelijkmijn
mijnvriend
vrienden
engebuur
gebuurerer
oneerlijkheid uit
uit te
aanwrijft;; ik veronderstel
veronderstel dat
dat niemand
niemand eenig
eenig geloot
mij eene aanwrijft
geven
zal aan
aan zulke
zulke gekke
gekke verdachtmaking,
verdachtmaking, en, moest
moest ik
ik mij
mij
geven zal
in de
de menschen bedrogen zien,
zien, dan
dannog
nogstel
stelikikerermij
mij boven
boven;; —
-
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ik doe
mijne
ik
doe in
ingeen
geengeval
gevaleen
eenstap
stapom
om
mijneeereertetedoen
doenherstellen
herstellen
mij te
te verdedigen.
verdedigen. Als
Alsmen
menmij
mijom
omzulk
zulk
eenstomme
stommereden
reden
of mij
een
het vertrouwen
vertrouwen ontzeggen
ontzeggen moest,
moest, als
als mijn
mijn goeden
goeden naam
naam van
van
het
dan kan
kan ik
ik die
dievereering
vereering en
en dat
dat
zulk klein
klein toeval
toeval afafhangt,
zulk
hangt, dan
vertrouwen missen.
lust mij
mij nu
nu de
de
vertrouwen
missen.IkIkleef
leef voor
voor me
me zelf.
zelf. Het
Het lust
stándpunt tetebeschouwen
beschouwenenenniet
niettetewijken.
wijken.
zaak
van zulk
zulk een
een standpunt
zaak van
standpunt beviel
beviel den
den pastor
pastor allerminst.
allerminst. In
In
Maar zulk
zulk een
een standpunt
Maar
de
uitlating van
van den
dendokter
dokterschemerde
schemerdewel
welhet
hetverwijt
verwijtdat
dat
de uitlating
hij
- als
als pastor
pastor—
- den
den stap
stap had
had moeten
moeten doen
doenen
enals
alsbemiddelaar
bemiddelaar
hij —
bij Koornaert
Koornaert gaan
gaan en hem
hem zijn
zijn ongelijk
ongelijk voor
voor oogen
oogenleggen
leggen;
bij
;
bij de
de zaken
zaken die
diemen,
men,zelfs
zelfsinindedevertrouwe,
vertrouwemaar
maar dat
dat hoorde
hoorde bij
lijkste
onderhandelingen, laat
laat heenglijden
heenglijden en
en gebaart
gebaart niet
niet tete
lijkste onderhandelingen,
verstaan.
usschen twee
beste vrienden
vrienden zelfs
zelfs blijft
blijftererzoo
zooveel
veel
verstaan. TTusschen
twee beste
onuitgesproken
en
wel
juist
datgene
wat
men
eerst
zou
moeten
onuitgesproken
wel juist datgene wat men eerst zou moeten
zeggen. De
De pastor
pastor en
en de
de dokter
dokter;; allebei,
allebei, ze
ze voelden
voelden dat
dat ze
ze
zeggen.
dat het
het tot
totniets
niets leiden
leiden
maar om
de zaak
zaakheen
heenpraatten
praatten en
en dat
maar
om de
konden zij
zij er
er niet
niet toe
toe besluiten
besluiten hun
hun inzicht
inzicht op
op
zou,
toch konden
zou, en toch
te geven en te zwijgen. De
De pastor
pastor schudde
schudde bedenkelijk
bedenkelijk het
het hoofd.
hoofd.
-— Gij
Gij handelt
handelt niet
niet wijs,
wijs, zegde
zegde hij,
hij, voor
voor een
een man
man die
die zoo
zoo
deachting
achting
veel
met menschen
menschen heeft
heeft om
omgegaan
gegaan en
en die
diemet
metde
veel met
afrekenen. Menschen
Menschen moet
moetmen
menals
alskinderen
kinderenbehandelen
behandelen
moet afrekenen.
en
als kind
kindzelf
zelfmoet
moetmen
menmet
methen
henomgaan,
omgaan, want
want het
het komt
komt
en als
er
maar op
op aan
aan erervan
vante te
bekomen't 'tgeen
geenmen
men wil
wil1I Om
Om
er maar
bekomen
beterswille moet
moet men
men soms
soms wel
weleens
eenszijn
zijnweerdigheidsgevoel
weerdigheidsgevoel
beterswille
in
den steek
steek laten
laten en
en wat
wat aan
aan onzen
onzen staat
staat past
past om
om langs
langs een
een
in den
hetgewenschte
gewenschteuitwerksel
uitwerkseltetebekomen.
bekomen.Want,
Want,ikikherhaal
herhaal
omweg het
't zijn
zijn en blijven
blijven kleine
kleine kinderkens,
kinderkens, zonder
zonder besef,
besef, zonder
zonder
het,
het, 't
begrip, zonder
! . .. ... Van
Van een
een ideaal
ideaal oogpunt
oogpunt be,
be.
begrip,
zonder redeneering
redeneering
schouwd,
valt het
hetsoms
somslastig,
lastig,'t 'tisisbetreurenswaardig,
betreurenswaardig, maar
maar
schouwd, valt
van een
een anderen
anderen kant
kant is
is 't'tmisschien
misschien beter,
beter, en
en een
een groot
groot
van
gemak,
want
met
onnadenkende,
wispelturige
en
fladderachtige
gemak, want met onnadenkende, wispelturige en fladderachtige
kinders
te gaan
gaan isistoch
tochbeter
betersoms
somsdan
danmet
metbewuste
bewuste
kinders om
om te
koppen en
en zoogezegd
zoogezegd verstandige
verstandige lieden
lieden die
dievast
vastop
ophun
hunstuk
stuk
koppen
staan
1 Wat
zien we
we niet
niet gebeuren
gebeuren in
in de
degroote
grootewereld
wereldwaar
waar
staan1
Wat zien
elk op
opzijn
zijn«point
«pointd'honneur,»
d'honneur,»gesteld
gesteldisisalsalsopopzijne
zijnegeldbeurs
geldbeurs1I
waar iedereen
iedereen verstand
verstand heeft
heeft en
en weet
weet wat
wat hij
hij doen
doen en
en laten
laten
waar
mag? ! Hier
Hier echter
echter spelen
spelen we
wemaar
maareen
eenspelletje,
spelletje,waarbij
waarbij
mag?!
't groote leven
leven.....
...
-— Als 't't nu
nu maar
maar een
spelletje is
meende de
de dokter
dokter er
er
een spelletje
is . . . meende
de
tusschen in te
te brengen,
brengen, maar
maar hij
hij hield
hielddie
diebemerkingen
bemerkingenbij
bij de
tusschen
andere rechtzinnigheden
rechtzinnigheden die
men niet
niet uitspreekt
uitspreekt en
en hij
hij liet
liet
andere
die men
pastor voortvaren.
voortvaren.
den pastor

196

DORPSLUCHT.

— Maar de verhouding
dezelfde ; alle
verhouding blijft
blijft dezelfde;
alle dingen zijn be~
be,
trekkelijk, en 't geen ginder
in ernst
ernst en
en hier
hier in
in scherts
scherts wordt
wordt
ginder in
17;rengt al
even groote en
diepe uitwerksels te weeg
weeg
uitgeleefd, brengt
al even
en diepe
op
ons gemoedsleven
gemoedsleven -— of we
we 't ernstig
niet ernstig
ernstig be,
be~
op ons
ernstig of niet
drijven, 't komt toch altijd
altijd maar
maar op
op onderlinge
onderlingebetrekkingen
betrekkingen
van menschen die
op eene en
dezelfde hoogte
hoogte staan
staan -— wie
die op
en dezelfde
houden blijft
blijft onaangeroerd.
er zich
er
zich boven
boven kan
kan houden
het moeilijke,
moeilijke, merkte
merkte de dokter,
dokter, men
men
-— Maar dat
dat juist
juist is het
men
leeft in
in en
en van
van zijne omgeving -— onwillekeurig
leeft
onwillekeurig wordt men
gevoelig
aan de
de achting
achting van
van den
densimpelsten
simpelsten landman,
als men
gevoelig aan
landman, als
met dien
dien landman
landman leven
leven moet en
met hem
hem omgaan.
omgaan.
met
en met
-— Goed
Goed maar
maar dat
voorzienigheid Gods
er ook nog
nog is,
is,
dat de
de voorzienigheid
Gods er
merkte de
pastor, die de
de zaken
zakenten
tenbeste
besteschikt
schikten
enten
ten goeden
merkte
de pastor,
einde brengt,
brengt, zelfs
zelfs tegen
tegen onzen
onzen wil
wil en
en meening in. 't Geen
einde
de dwaze
dwaze menschen in
overmoed bedorven
bedorven hebben,
hebben, weet de
de
in overmoed
de
dan nog
nog tot
tot ons
ons welzijn
welzijn te
te verkeeren en
dat is
is
groote Baas
Baas dan
en dat
al een
een groote troost voor het kranke
kranke menschdom.
al
-— Ja, menheer pastor,
besloot de
dokter, dan
dan zal
zal ik
ik het
het
pastor, besloot
de dokter,
maar
den hemel
hemel aanzien
aanzien en
enberusten
berusten
beproeving van den
maar als eene beproeving
het al
al ten
ten besten
besten keere
afwachting dat
in afwachting
dat het
keere 11
pastor voelde
voeldewel
welhet
hetlichte
lichtegreintje
greintjespot,
spot,maar
maarhij
hijvond
vond
De pastor
het
geraadzaam
de
uitspraak
van
den
dokter
volgens
de
het geraadzaam de uitspraak van den dokter volgens de
letter op
op te
te nemen
nemen en
en hij
hij sprak
sprak hem
hem verder
verder goeden
goeden moed
moed i.n
in
lefter
betrouwen.
en betrouwen.
Met dit
dit onderhoud
onderhoud had
had de
de dokter
dokter weer
weer alal eene
ondervin~
eene ondervin,
Met
ding opgedaan
opgedaan die
die hem
hem wat
wat wijzer
miek in menschenkennis.
wijzer miek
ding
den pastor
pastor was
was er
er wat
wat minder
minder door
door
achting voor
voor den
Maar zijne achting
geworden.
woorden dan
dan daden
hij. Alles gemak,
gemak~
daden!1 dacht hij.
geworden. Meer woorden
iemand die
die zelf
zelf niet in de moeilijkheid
voor iemand
kelijk om zeggen voor
hij wist
wist maar
maar al
wel, waar
waar het
het den
denpastor
pastor in
in zake
zake
zit.
zit. En hij
al te wel,
eergevoel
gezag betrof,
betrof, dat
dat hij
hij de
de eerste
eerste was
was om
om vol
vol te
te
eergevoel en
en gezag
houden en op
op zijn
zijn stuk
stuk tetestaan.
staan.
houden
nu doe
doe ik het ook
moest ik er
er al
al mijn
mijn rust
rust en
en
-— En
al moest
ook1I al
En nu
de dokter.
dokter. Een mensch
inschieten ; besloot de
genoegelijkheid bij inschieten;
blijft een
een mensch en
heeft plichten
plichten tegenover
tegenover zichzelf
zichzelf en
en
en heeft
blijft
en de
de weerdigheid is
en blijft
blijft wel
wel het
het opperste
is en
opperste....
..
eergevoel en
't eergevoel
Hij wilde er
aan zijn
zijn vrouw
vrouw niet
niet van
van spreken
spreken maar
maar hij
hij bleef
bleef
er aan
tegen~
met een
een zeker genoegen
den braven
bra ven pastor
pastor voor
voor de
de tegen,
genoegen den
met
strijdigheid
van zijne
redeneering stellen.
En iningedachten
gedachten
stellen. En
zijne redeneering
strijdigheid van
waar er
er iets
iets tegen
tegen 's pastors
pastors zin
zin
aan waar
haalde hij de gevallen aan
gebeurd was
op de
degemeente,
gemeente, —
- hoe
hoehij
hijdan
danwel
weliets
ietsvan
vanzijn
zijn
was op
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weerdigheidsgevoel zou
zou ten
ten beste
bestegegeven
gegevenhebben
hebbenom
omden
den
weerdigheidsgevoel
zoeten vrede's
vrede's wind
wille J
zoeten
- Ja, we
wezijn
zijnallemaal
allemaal onbesuisde
onbesuisdekinderen,
kinderen,maar
maardan
danmoeten
moeten
—
wij getweeën
getweeën er
er ons
onsook
ookbij
bijrekenen,
rekenen, besloot
beslootde
dedokter
dokter in
in
wij
Zijn eigen.
eigen.
zijn
Als de
denden
gemeenteraad
de dag
dagder
dervolgende
volgendezitting
zittingvan
van
gemeenteraad
gekomen was,
was, zegde
zegde de
de dokter
dokter tot
totzijne
zijnevrouw
vrouw:
gekomen
:
- 'k Ga er
er niet
niet naar
naar toe
toe;; ze
ze kunnen
kunnen doen
doen wat
wat ze
ze willen.
willen.
—
J ustine die
die in
in alles
allesdedevoorzichtigheid
voorzichtigheid zelf
zelf was,
was, en
enniet
niet
Justine
gauw
gauw veriorene
verlorene woorden
woorden uitsprak,
uitsprak, maar
maar vooral
vooral de
derust
rust en
en
't welvaren van
van haren
haren man
man behartigde,
behartigde, wist
wist nu
nu geen
geenraad
raad
geven.
te geven.
zij en
en uu niet
nietvast,
vast.
- Gij
Gij moet
moet uu goed
goed overletten,
overletten, meende
meende zij
—
houden aan
aan een
een besluit
besluit omdat
omdat gij
gij 't'tin
in eene
eenehaastigheid
haastigheid hebt
hebt
houden
uitgesproken.
- Ze moeten
moeten weten
wetenofof
't zonder
mij
gedaankrijgen1
krijgen J
ze ze
't zonder
mij
gedaan
—
Nebben ze
ze mij
mij noodig,
noodig, dan
dan kunnen
kunnen zij
zij mij
mij vragen.
vragen. Met
Met die
die
Hebben
dokterzijn
zijnspijt
spijtverduiken
verduikenomdat
omdathet
hettegen
tegen
uitspraak wilde de
de dokter
uitspraak
had nooit
nooitvermoed
vermoed
zijne verwachting
verwachting was
uitgevallen. Hij
Hij had
zijne
was uitgevallen.
dat ze
ze hem
hem ininden
densteek
steekzouden
zoudenlaten
latenen
enhet
hetwas
wasnu
nureeds
reeds
dat
eene spijtige
spijtige ontgoocheling.
ontgoocheling. Inwendig
Inwendig bekende
bekendehij
hijongelijk
ongelijk
eene
te
hebben met
met zich
zich zoo
zookieskeurig
kieskeurigenenteergevoelig
teergevoeligaan
aan tete
te hebben
stellen.
Hij moest
moestmaar
maarbrutaal
brutaal opgetreden
opgetreden zijn
zijn en
enhet
hetrecht
recht
stellen. Hij
het:
gevorderd
gelijk het
het hem
hem toekwam.
toekwam. Hij
Hijwist
wisthet
gevorderd hebben
hebben gelijk
:
bij
geen enkele
enkelezijner
zijner vrienden
vrienden was
was het
hetverzuim
verzuim aan
aan kwaad,
kwaad.
bij geen
tot
willigheid
toe teteschrijven,
schrijven, maar
maar het
hetwaren
warenvan
vanden
deneerste
eerstetot
willigheid toe
den
laatste, allemaal
allemaal stoffels,
stoffels, lummels
lummels zonder
zonder opvoeding
opvoeding of
of
den laatste,
voorkomendheid.
Moest hij
hij dan
danook
ookniet
nietalle
allevormen
vormenvan
vankant
kant
voorkomendheid. Moest
zetten
zijn plaats
plaats innemen
innemen als
als de
de eerste
eerste onder
onder hen?
hen? Neen,
Neen,
zetten en
en zijn
het
was hem
hem zoo
zooveel
veelniet
nietwaard!
waard JLiever
Liever't'tgenot
genot om
om met
met
het was
laten zien
zien met
met wien
wien ze
ze te
te
zichzelf
zichzelf tevreden
tevredentete zijn
zijn en
en hun
hun te
te laten
doen
Hij wilde
wilde niet
niet dat
dat iemand
iemand denken
denken zou
zou dat
dat de
de
doen hadden.
hadden. Hij
gesteld was
was om
om burgemeester
burgemeester te
worden of
of dat
dat
dokter
dokter er
er op gesteld
te worden
hij
het
als
eene
gunst
zou
afsmeeken.
hij het als eene gunst zou afsmeeken.
hettegendeel
tegendeel
Justine
hem in
inzijne
zijnemeening,
meening,alhoewel
alhoewelzijzijhet
Justine liet hem
wat het
het voor
voor den
dendokter
doktertetebedieden
bedieden
wist
vermoeden kon
wist en vermoeden
kon wat
van zijne
zijnepraktijk
praktijk er
er zoo op gesteld
gesteld
had,
had, als
als hij
hij nu,
nu, op 't einde van
was
en het
het als
als een
een levensideaal
levensideaal beschouwd
beschouwd had,
had, na
na zijn
zijn lang
lang
was en
en
lastig werk
werk van
van dokter,
dokter, nu
nu het
het overige
overige zijner
zijner jaren
jaren te
be.
en lastig
te be,
steden
om als
als burgervader
burgervader in
in eere
eere de
de gemeente
gemeente tetebesturen
besturen J
steden om
Dat
hij die
diemogelijkheid
mogelijkheid nu
nu juist,
juist, op
opden
deneigensten
eigenstenstond,
stond,
Dat hij
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door een
handen
geslagen1
een dom
domtoeval,
toeval,zag
zaguituitdede
handen
geslagen!Zij
Zijpraatte
praatte
met hem
hem meé,
meê, zonder
zonder overtuiging
overtuiging alevel,
alevel, maar
maar om
om hem
hem te
te
met
sterken in
zijne meening
meening die
diewel
welvast
vastscheen,
scheen,maar
maar in
inzijn
zijn
sterken
in zijne
binnenste wankelde.
wankelde. Zij
Zij mocht
mochtererniets
nietsvan
vanlaten
latenblijken,
blijken,maar
maar
binnenste
zij tevreden
tevredendat
dathijhijalzoo
alzoomisschien
misschiener
ervoor
voorgoed
goed
was zij
inwendig was
zou van
van afzien
afzien enenzijn
zijnbekomste
bekomstekrijgen
krijgenom
omzich
zichmoeilijk,
moeilijk.
zou
buitenhuis op
opden
denhals
halstetehalen
halen;
want 't was haar wensch
heden buitenhuis
; want
dat de
dedokter
dokterzou
zouontslagen
ontslagenblijven
blijven van
van
geweest van
van altijd
altijd:: dat
geweest
alle gemeentezaken
gemeentezaken om
de rust
rust van
vanden
denhuiselijken
huiselijkenkring,
kring,
alle
om in de
den hof,
hof, bij
bij de
deboomen
boomen en
enbloemen,
bloemen, en
enbij
bijzijn
zijnstille
stillelief,
lief.
in den
hebberije, dicht en
en heel
heelbij
bijhaar,
haar,tetegenieten
genietenvan
vaneen
eenschoonen
schoonen
hebberije,
ouden dag.
dag. Dat
Dat andere
andere had
had zij
zij altijd
altijd met
met een
een ongunstig
ongunstig oog
oog
ouden
aanzien, maar
maar het speet
speet haar
haar toch
toch dat
datdedezaken
zakenopopzulke
zulkewijze
wijze
aanzien,
in haar
haar voordeel
voordeel moesten
moesten uitvallen.
uitvallen.
Waar de
de dokter
dokter en
en zijn
zijn vrouw
vrouw altijd
altijd in
in de
deschoonste
schoonste een
een',
Waar
dracht en in 't openste vertrouwen
vertrouwen met
met malkaar
malkaar hadden
hadden geleefd,
geleefd,drachteni
zij nu
nu voor
voor 't eerst
een eigenaardig
eigenaardig ongemak
ongemak de
de
eerst met een
stonden
stonden zij
datzijzijniet
nietsamenspanden
samenspanden
tegenover de
deandere.
andere.Zij
Zijvoelden
voeldendat
een tegenover
tothet
hetuitvoeren
uitvoerenvan
vaneen
eenen
endezelfde
dezelfdebegeerte.
begeerte.
en meéwrochten
meêwrochten tot
Zonder dat
dat er
er ooit
ooittwist
twistof of
woordenover
overgevoerd
gevoerdwaren,
waren,
Zonder
woorden
zij het
hetvoor
voormalkaar
malkaarverdoken
verdokenuit
uiteene
eeneeerlijke
eerlijkeschaamte
schaamte
hielden zij
uit vrees
vrees dat
dathun
hunoverspannen
overspannenijver
ijvereen
eenglimlach
glimlachvan
van mede,
mede.
en uit
hunne bezorgdheid
bezorgdheid als
als
ijdend minachten
minachten wekken
en hunne
ijdend
wekken zou
zou en
kinderachtig zou
aanzien worden.
worden. Ze
Ze durfden
durfden het
het niet
niet eens
eens
kinderachtig
zou aanzien
bij zich
zich zelf
zelfbekennen
bekennenenenzezegleden
gledenererover,
over,telkens
telkensze
ze 't wilden
bij
in woorden
woorden voor
voor den
den geest
geestverduidelijken
verduidelijken:: hoe de
de dokter
dokter in
in
zijn
eereambt gesteld
gesteld was
was
zijn diepste
diepste ziele.inzicht
ziele,inzichtalleen
alleenop
op het
het eereambt
om
zijn vrouw
vrouw hooger
hoogerininaanzien
aanzientetebrengen
brengentegenover
tegenover de
de
om zijn
Justine, die met
met de
de eer
eer niet
nietgediend
gediendwas,
was, al
al
gemeente
gemeente en
en hoe Justine,
haar
behagen wilde
wilde stellen
stellen om
om den
dendokter
doktervan
vanoverlast
overlast en
en
haar behagen
bekommernis te vrijwaren.
vrijwaren.
bekommernis
De vrouw
vrouw bijzonder,
bijzonder, wist
wistmet
metalle
allevoorzichtigheid
voorzichtigheidhaar
haarbe,
be.
trachting
bewimpelen om
den dokter
dokter niet
niet afaftetekeeren
keeren
trachtingtete bewimpelen
om den
zij veronderstelde
veronderstelde dat
hem als
als de
de bekroning
bekroning van
van
van 't geen
geen zij
dat hem
al
zijn betrachten
betrachten ter
Daarom durfde
durfde zij
zij niet
nietmeer
meer
al zijn
ter harte
harte lag.
lag. Daarom
dan
de toegevende
toegevendevoorkomendheid
voorkomendheidhet
hettoeliet,
toeliet,aandringen
aandringenom,
om.
dan de
dat
hij zich
zich inschikkelijk
inschikkelijk zou
zou toonen
toonentegenover
tegenoverden
dengemeente,
gemeente.
dat hij
zij vreesde
vreesde dat
dat hij
hij alleen
alleenopophare
hareinstemming
instemming
raad,
raad, want
want zij
wachtte
en
te
gauw
zou
toegeven
in
't
geen
hij
toch
maar met
hij toch maar
wachtte en te
zou toegeven in
wel dat
dat
tegenzin
tegenzinvan
vande
de hand
handwees.
wees.Zij
Zijzag
zaghet
het maar
maaralal te
te wel
de
dokter alle
alle moeite
moeite deed
deedom
omniets
nietstetelaten
latendoorschemeren
doorschemeren
de dokter
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van den
strijd
waarmede
van
den last
lastenenden
den
strijd
waarmedehijhijzijne
zijneweerdigheid
weerdigheid
stellen
moest tegenover
tegenover zijn
zijnbegeerte
begeerteom
omhaar
haarden
deneeretitel
eeretitelvan
van
stellen moest
zijn
burgemeesterschap aan
Zij hielden
hielden zich
zich dus
dus op
op
zijn burgemeesterschap
aantete bieden.
bieden. Zij
dat de
de
een
stil weerhouden
weerhouden en
en hoopten
hoopten elk
elkalalzijnen
zijnen kant,
kant, dat
een stil
zaak
zou uitdraaien
uitdraaien en
envan
vannu
nuafafreeds
reeds
zaak naar
naar eigen
eigen voldoening zou
de stukken
stukkenwaarmede
waarmede zij
zij later
later hunne
hunne bewijs,
bewijs.
vergaarden
vergaarden zij
zij de
hun besluit
besluit zouden
zouden staven.
staven.
voering
redenen van
van hun
voering en
en de redenen
Bij Justine
Bij
Justine was
was het
het meer
meer een
eenloutere
louterewensch,
wensch, een
eengelatene
gelatene
er gebeuren
gebeuren moest
moest —
- zij
zij was
was gereed
gereed om
om
berusting
geen er
berusting in 't geen
het eene
het
eene zoowel
zoowel als
alshet
hetandere
andereteteaanvaarden.
aanvaarden.Terwijl
Terwijlbij
bijden
den
dokter
hangende onzekerheid
onzekerheid eene
eenespannende
spannendegejaagdheid
gejaagdheid
dokter die hangende
en
onrust verwekte.
verwekte. Een
Een leven
leven tusschen
tusschen vrees
vrees en
en hoop,
hoop, met
met
en onrust
be.
dobbering om
om zijn
dobbering
zijn nauwgezette
nauwgezette eergevoel
eergevoel te offeren
offeren en
en te
te be,
hij wenschte
wenschte of
oferervoorgoed
voorgoedaan
aanteteverzaken
verzaken en
en
komen 't geen
geen hij
in vrede
in
vrede met
met zichzelf
zichzelf te
te blijven,
blijven, —
- bracht
bracht hem
hem in
in een
een onver,
onver.
dragelijken toestand.
dragelijken
Zijne
de minste
minste bijzon,
bijzon.
Zijne nieuwsgierigheid
nieuwsgierigheid was
was gescherpt
gescherpt op de
derheid die
hem inlichten
inlichten kon
kon over
over de
detoekomst.
toekomst. En
En het
het
derheid
die hem
dathij
hijdedemenschen
menschenrond
rond
werkte
als een
een kwelling
kwelling opophem
hemdat
werkte als
zich
niet open
open aanspreken
aanspreken kon
kon omdat
omdat ze
ze zelf
zelfzoo
zoogesloten
gesloten
zich niet
hundokter
dokterwantrouwden.
wantrouwden.Eene
Eenetoenadering
toenadering
bleven alsof
alsof zezehun
bleven
kon hij
hij niet
niet beproeven
beproeven en
enhen
henzelf
zelf
over
zijn
geval
aanspreken
over
zijn
geval
aanspreken
Nogliever
lievermet
metdedeknagende
knagendenieuwsgierigheid
nieuwsgierigheid
toch niet.
niet. Nog
ging toch
dan tetetoonen
toonendat
dathij
hijbevreesd
bevreesd was
was of
of er
er
te blijven
blijven zitten
zitten dan
te
belang in
stelde hunne
hunne meening
meening tetekennen.
kennen. Het
Hetwas
wasgeen
geen
belang
in stelde
vijandigheid"'t geen
geen hij
hijmerkte
merktebij
bijde
demenschen,
menschen,het
hetwas
wasveeleer
veeleer
vijandighei&'t
ongemak of
verbazing. Het lag
lag op
op hun
hunwezen,
wezen,enenininden
denblik
blik
ongemak
of verbazing.
waarmede zij
zij hem
hem aankeken,
aankeken, iets als
als een
een vraag
vraag —
-:: zou
zou deze,
deze,
waarmede
onze dokter
dokter wel
wel ininstate
statezijn
zijneen
eenvriend
vriendenengebuur
gebuurschade
schade
onze
aan te
te doen?
doen? Hij
Hij merkte
merkte iets
ietsals
alstwijfel
twijfelachter
achterininhun
hunhoofd,
hoofd,
aan
wankelen
eene onrust,
onrust, waar
waar de
devroegere
vroegereovertuiging
overtuigingaan
aan't 'twankelen
eene
ging en
en plaats
plaats maakte
maakte voor
voor eene
eene nieuwe
nieuwe die
diezich
zichvormen
vormenzou
zou
der gebeurtenissen
gebeurtenissen de
de schuld
schuld zou
zou
al naar
naar gelang
gelang het
het verloop
verloop der
al
uitwijzen.
dokter zag
zag het
het komen,
komen, maar
maar zijn
zijn eigen
eigen rondborstig
rondborstig ge,
ge.
De dokter
en zijne
zijne diepe
diepeeerlijkheid
eerlijkheid beletten
belettenhem
hemaan
aandedeverholen
verholen
moed en
roerselen en dien
dien ommekeer
ommekeer in
in de
demeening
meeningder
dermenschen
menschen tete
roerselen
het gezond
gezond oordeel
oordeel en
en hij
hij
gelooven. Hij
steunde te
zeer op
gelooven.
Hij steunde
te zeer
op het
hoog verheven
verheven om
om maar
maar aan
aan de
de
achtte zijn
achtte
zijn deftigheid
deftigheid te
te hoog
mogelijkheid van
twijfel te
te kunnen
kunnen denken.
denken.
mogelijkheid
van een twijfel
En toen
toen Poliet,
Poliet, de
de knecht,
knecht, die
diemet
metzijn
zijneenvoudig
eenvoudiggemoed,
gemoed,
En
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dichter bij
dorpelingen stond,
stond, en
endaardoor
daardoor klaarder inzicht
dichter
bij de dorpelingen
de menschen al
geover den
zegde : dat
over
den toestand
toestand had,
had, hem
hem zegde:
dat de
al ge,
spannen
den uitval
uitval van
van 't proces
proces en
om 't even
spannen zaten
zaten naar
naar den
en om
bezig waren
waren over die
die toebakdiefte en
de ruzie
ruzie met
met Koornaert,
bezig
en de
dan
schudde de
de dokter
dokter ongeloovig den
kop en
en begon
begon luidop
luidop
dan schudde
den kop
lachen. Dat de
de ruzie
ruzie onder
onder twee
tweeder
derbijzonderste
bijzonderste ingezetenen
lachen.
bracht en
de klappeien er koorn
en de
de tongen
tongen wat
wat aan
aan 't roeren bracht
de
op haren
haren molen
molen bij
bijverwachtten,
verwachtten, verstaan]
verstaan 1 Maar er was aleens
deed de
de dieven,
dieven, die
die zijn toebak
toebak gestolen
geen ruzie]
ruzie I Koornaert deed
hadden,
dat was
was zijn
zijn recht.
recht.
hadden, opzoeken, dat
-— Maar
denkt er
er wel
weldat
datikikdaarin
daarin gemoeid
gemoeid ben
ben en
en
Maar wie
wie denkt
voorverzetten
verzetten zal]?
er
stap voor
zal! ?
er een stap
weten dat
-— De menschen weten
dat Koornaert een
proces tegen
tegen u
een proces
inspant
en
daarom
denken
zij...
merkte
schuchter
knecht.
zij
.
..
merkte
schuchter
de
inspant
daarom denken
denken zij?
zij? riep
riep de
de dokter.
dokter.
-— Wat denken
knecht stond
stond ineens
ineens voor
voordie
dievraag
vraagmet
meteen
eenantwoord
antwoord
De knecht
dat hij
hij niet
niet uitspreken
uitspreken durfde.
durfde.
dat
geven
-— Men mag de menschen nooit eenige gelegenheid
gelegenheid geven
praat, verklaarde
verklaarde hij.
hun deun
deun in
in
tot praat,
hij.Er
Erzijn
zijn er
er altijd
altijd die
die er
er hun
hebben een eerlijk
eerlijk man
man te
te beschadigen]
beschadigen !
hebben
-— Ge zijt
zijt ne
ne praktezijn
praktezijn Poliet, loech
loech de dokter.
dokter.
Eene andere
plaats
waar
de
dokter
over
de meening der
andere plaats waar de dokter over de
menschen kon
ingelicht worden, was in 't klooster. Al te zelden
kon ingelicht
kon
hij er
er een
een uurke gaan
slijten en
en 't was maar als zijne hulp
gaan slijten
kon hij
zusters te
te bezorgen,
bezorgen, dat
dat
ingeroepen
om eene der
ingeroepen werd
werd om
der oude zusters
hij er
er wat
watpraten
pratenbleef
bleefmet
metzijn
zijndochter
dochterofwel
ofwelmet
metmoeder
moeder
hij
Gertrude.
Gertrud e.
In dat
dat stille
stille domein
domein -— het
witte huis
huis met
met de
de school,
school, om,
omIn
het witte
geven door
door een
een grooten hof -— waar
vijf kloosterzusters
waar de
de vijf
geven
met
overste een
een kleine
kleine gemeente
gemeente uitmieken, van het andere
met de overste
dorp
afgezonderd, daar
daar werd
werd de
de dokter
dokteraltijd
altijdverwelkomd
verwelkomd en
en
dorp afgezonderd,
begroet
als
de
wereldlijke
vader
op
wien
de
weerlooze
zusters
begroet als de wereldlijke vader op
weerlooze zusters
konden
rekenen voor al
al 't geen hare
hare zakelijke
zakelijke belangen
belangen betrof.
betrof.
konden rekenen
Hij speelde
speelde er
er een
eenbeetje
beetjedederaadsman
raadsmanen
ende
devoogd
voogden
enmoeder
moeder
Hij
Gertrude
haar vertrouwen
vertrouwen voor
voor de
demoeilijkste
moeilijkste
Gertrude nam
nam hem
hem in
in haar
gevallen.
Met zuster
zuster Stephanie
Stephanie en
en zuster
zusterCharlotte
Charlottedie
diemet
metde
de moeder
Overste
het
oudere
drietal
uitmieken,
wist
de
dokter
om te
te
Overste
oudere drietal
wist
dokter om
toonvan
vanlichte
lichtescherts,
scherts, -— dat
waren voor hem
hem
gaan op
op een
een toon
gaan
dat waren
door levenlange gewoonte
de
de oude
oude gedienden,
gedienden, die
die door
de
gewoonte in
in de
afzondering
haar zinnen
zoodanig van
de wereld
wereld afgekeerd
afgekeerd
afzondering haar
zinnen zoodanig
van de
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hebben, dat
dat zij
zij ereralle
alleinzicht
inzichtover
oververloren
verlorenwaren
waren en
en den
den
hebben,
aaneenhang
der gebeurtenissen
gebeurtenissen niet
niet meer
meerbegrepen.
begrepen.Zij
Zijwilden
wilden
aaneenhang der
van alles
alles onwetend
onwetend blijven
blijven maar
maar stelden
stelden toch
toch in
in alles
alles belang
belang
van
door omwegen
omwegen op
opde
dehoogte
hoogtetetezijn
zijn van
van
en
zochten altijd
altijd door
en zochten
het dorpsnieuws,
dorpsnieuws, maar
maar altijd
verbazing gereed
gereed en
en een
een
het
altijd met
met de verbazing
op de
de booze
boozewereld
wereld geschiedt.
geschiedt.
verontweerdigd gelaat voor
voor 't geen op
zijn eigen
eigendochter
dochterenenmet
metdedetwee
tweeandere
andere—- zuster
zuster Monica
Monica
Met zijn
en eene postulante, die
die de
de jongere
jongeregeneratie
generatievertegenwoordigden,
vertegenwoordigden,
was
de dokter
dokter op
opeven
evengoeden
goedenvoet.
voet.Als
Alsvader
vadervan
vanzuster
zuster
was de
ookhet
hetvolle
vollevertrouwen
vertrouwen als
als de
dewijze
wijze
Celeste had
had hij
hij hier
hier ook
Celeste
raadsman. Bij
drie ook
ookvond
vondhij
hijde
degoedhertige
goedhertige lustigheid
lustigheid
raadsman.
Bij deze drie
van
meisjes die
die gelukkig
gelukkigzijn
zijninin
harenstaat
staatvan
vangeestelijke
geestelijke
van meisjes
haren
zusters en
en die,
die,zonder
zonderachterdocht,
achterdocht,met
metvolle
volleovergave
overgavegenieten
genieten
zusters
van den
den zielevrede
zielevrede in den
den lust
lust harer
harer jeugd.
jeugd.
van
De dokter
dokter had
hadereraltijd
altijdnieuw
nieuwbehagen
behagenin,in,als
alseen
eenplaaggeest
plaaggeest
de onverstoorbare
onverstoorbare welgezindheid
welgezindheid van
van de
dedrie
drie«zothoofden»
(zothoofden»
de
op
de proef
proeftetestellen.
stellen. Van
Van die
dieberoering
beroering op
op 't dorp
waren
dorp waren
op de
Zoo dat
dat de
de
de zusters
zusters even
hoogte als
als iemand.
iemand. Zoo
de
even goed
goed op
op de
de hoogte
zeop
ophem
hemtoevlogen
toevlogenmet
metvragen
vragenen
enhare
hareontsteltenis
ontsteltenis
dokter,
als ze
dokter, als
lucht
lucht gegeven
gegeven hadden,
hadden, droog
droog weg
wegzijn
zijneigen
eigenverwondering
verwondering
dat 't godsmogelijk
goed te
te
uitdrukte: : hoe
uitdrukte
hoe dat
godsmogelijkwas
wasvan
van zoo
zoo goed
weten wat
wat er
er op
opdedewereld
wereldgebeurt
gebeurtals
alsmen
men de
dewereld
wereldver,
ver.
weten
heeft!J
laten heeft
Gelijk altijd
waar 't't gerucht,
gerucht, op
op een
eenafstand
afstandvernomen,
vernomen,
altijd waar
grootere verhoudingen
verhoudingen neemt,
de ontsteltenis
ontsteltenis en
ende
deangst
angst
grootere
neemt, was de
den dokter
dokter den
den indruk
indruk alsof
alsofhij
hij in
in een
een
algemeen.
algemeen. 't'tDeed
Deed den
verstoorde
binnen kwam
kwam waar
waar de
de bevolking
bevolking nog
nog
verstoorde vogelkooi
vogelkooi binnen
niet bekomen
bekomen is van
van den
den schrik.
schrik. In
Inhet
hetontstelde
ontsteldegemoed
gemoedvan
van
niet
zuster Celeste vooral,
vooral, bediedde
bediedde het
hetzooveel
zooveelalsalseene
eeneramp,
ramp,een
een
zuster
ongeluk
dat haar
haar vader
vader bedreigde.
bedreigde.De
Dejongste
jongstezusters
zusterskwamen
kwamen
ongeluk dat
haastig
geflodderd, de oudere
oudere hielden
hielden hem
hem bij
bij de
de mouw
mouw
haastig bij
bij geflodderd,
'nieuws tetevernemen
vernemen uit
uit
en
elk op
opeigen
eigenmanier
maniertrachtte
trachtte nu
nu't't-nieuws
en elk
ware bron.
bron.
de ware
Die plaaggeest
plaaggeest van
van een
eendokter
dokterhad
hadininlang
langzulk
zulkgeen
geen schoone
schoone
gelegenheid gehad
gehad om
omdedenieuwsgierigheid
nieuwsgierigheidder
derbrave
bravenonnetjes
nonnetjes
kwellen en
en haar
haar vrees
vreesaan
aantetejagen.
jagen.HijHij
hadererzijn
zijnbehagen
behagen
te kwellen
had
in, die
die bleeke
bleeke wezens
wezens ontsteld
ontsteld te
te zien
zien die
diehem
hembeklagen
beklagen
in,
kwamen en
zijn en
en alle
alle
kwamen
enhem
hemoplegden
oplegdentoch
toch voorzichtig
voorzichtig te
te zijn
vijandschap
te
vermijden.
Dagen
lang
waren
zij
reeds
in
ver.
vijandschap te vermijden. Dagen lang waren zij reeds in ver,
opdatde
de Heer
Heer
legenheid en
en hadden
hadden niets
nietsgedaan
gedaantenzij
tenzijbidden
biddenopdat
legenheid
toch alles
alles had
had in
in 't beste gekeerd.
gekeerd.
toch
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Van
al 't geen
zij den
den dokter
dokter vertelden
vertelden en
en waarvoor
waarvoor zij
zij tete
geen zij
Van al
beven stonden,
stonden, was
was geen
geenletter
letterwaarheid.
waarheid.De
Degodvruchtige
godvruchtige
beven
dochters van
van't't dorp,
die gewoon
gewoonwaren
waren het
hetklooster
kloostervan
van
jonge dochters
dorp, die
nieuws te voorzien,
voorzien, hadden
hadden het
het geval
geval aangedikt
aangedikt zoodanig,
zoodanig, dat
dat de
de
onge~
nonnetjes maar
maar niet gelooven
geloovenkonden
kondenhoe
hoedededokter
dokterdaar
daar onge,
nonnetjes
deerd, met
met zijn
zijn gewoon
gewoonvoorkomen
voorkomenvoor
voorhaar
haarstond
stonden
enschertsen
schertsen
kon en
en op
op zulke
zulkegemoedelijke
gemoedelijke wijze
wijzeererover
overheen
heenpraafte
praattemet
met
kon
niets anders
anders was
was dan
dan
stellige overtuiging
overtuiging dat
dat 't allemaal
de stellige
allemaal en niets
parochiepraat van
die niets
niets anders
anders te
te doen
doen hadden
hadden
parochiepraat
van kwezels,
kwezels, die
dan andermans
andermans zaken te
te overleggen
overleggen!
dan
!
-— Als verstandige
verstandige nonnekes,
nonnekes, zult
zult gij
gij uuaan
aande
dewereldsche
wereldsche
zaken
storen en
en ingetogen
ingetogen blijven
blijven bij
bij den
den Heere,
Heere, zei
zei hij
hij
zaken niet
niet storen
met spottenden
spottenden glimlach.
glimlach.
met
Zuster Celeste
Celeste hernieuwde
hernieuwde nog
nogeens
eensharen
harenaanloop
aanloopbij
bijvader
vader
Zuster
om 't't geen
haar bijzonder
bijzonder belangde
belangde:: de
houding harer
harer vrien,
vrien~
geen haar
de houding
din Elvire
ElvireI1
Maar
de dokter
dokter stelde
steldezijn
zijn kind
kind volkomen
volkomen gerust
gerust met
met de
de
Maar de
verzekering: :dat
zoo kwaad
kwaad niet
niet meende
meende en
en
verzekering
dat Koornaert
Koornaert het
het zoo
tusschen was;
eer hier
hier en
en
dat
zijn nichtje
dat zijn
nichtje ervoor
er voor niets
niets tusschen
was ; dat
dat eer
eene
maand alles
den ouden
ouden voet
voet zou
zou staani
staan! ...
eene maand
alles wel
wel weer
weer op
op den
-— Met
één woord
woord isisheel
heeldedezaak
zaakeffen.
effen. Ik
Ikhoud
houd me
me al
al
Met één
Zulk
een
schrobbe~
gereed
voor
de
verzoening,
verklaarde
hij.
gereed voor de verzoening, verklaarde hij. Zulk een schrobbe,
ling herstelt
herstelt de
de vriendschap
vriendschap in
in steviger
stevigerbanden
banden!!
Als
laatste en
en opperste
opperste inlichting
inlichting wilde
wildehet
hetnonneke
nonneke van
van
Als laatste
haar
vader nog
nog weten
weten —
- heel
heel op
opeen
eenzwijgen
zwijgen —
-:: of
of 't waar
haar vader
was dat
dat menheer
menheerkapelaan
kapelaan den
denraad
raadaan
aanKoornaert
Koornaert gegeven
gegeven
was
had
om zoo
zoo tetehandelen
handelen?
enhij
hijom
omdiedie
reden
metden
denpastor
pastor
had om
? en
reden
met
lag? Waarop
! Waaropdededokter
doktermet
metgemaakte
gemaaktebedenkelijkheid
bedenkelijkheid
in ruzie
ruzie lag?!
gelaat en
en een
een kluchtigen
kluchtigen ernst
ernst in
in de
destem,
stem,aan
aanzijn
zijn
op 't't gelaat
op
dochter vroeg
vroeg::
Waar hebt
hebt ge
gezulke
zulkeleelijke
leelijkeverdenking
verdenkingvandaan
vandaan ge,
ge~
-— Waar
haald?? -— of
het toegelatan
toegelatan in
in een
een klooster
klooster van
vangeestelijke
geestelijke
haald
of is het
dochters
alleen maar
maar een
een oogenblik
oogenblikvan
vaneen
eenpriester
priester eenige
eenige
dochters alleen
kwade daad
daad te
te vermoeden
vermoeden?
kwade
?II
Met een
een schaamteblos
schaamteblos op 't'tgelaat,
gelaat, maar
maar met
met oogen
oogen die
die
Met
straalden
het teedere,
teedere, jonge
jonge nonnetje
nonnetje
straalden van
van welgezindheid,
welgezindheid, was het
ervan door
om hare
hare aandoening
aandoening teteverduiken.
verduiken.
ervan
door geloopen om
Het ergste
ergste nieuws
nieuws en
en 't geen den dokter
dokter 't gevaarlijkst treffen
moest,
van den
den pastor
pastor te
te hooren.
hooren.
moest, kreeg
kreeg hij
hij van
den gemeenteraad
gemeenteraad had
hadmen
mende
deafwezigheid
afwezigheidvan
vanden
dendokter
dokter
In den
beschouwd, eensdeels
eensdeels uit
uit moedwilligheid,
moedwilligheid, omdat
omdat men
men meende
meende
beschouwd,
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te komen,
dat
hij niet
niet bij
bij Koornaert begeerde
begeerde te
komen, ofwel
ofwel dat
dat hij
hij
dat hij
om
redens van
vananderen
anderenaard,
aard,verzaken
verzaken wilde
wilde aan
aan het
het ambt
ambt
om redens
de besluitselen en
schikkingen die
die de
de
van burgemeester.
burgemeester. Van
en schikkingen
van
Van de
pastor had
voorgelegd en
en vastgesteld,
vastgesteld, was
was er
er geen
geenenkele
enkele
pastor
had voorgelegd
had gehouden
gehouden en
en ze
ze
raadsheer
er verder
verder rekening
rekening van
van had
raadsheerdie
die er
waren daarom
daarom overeen
overeen gekomen
gekomen voorloopig het
ambt van
van
het ambt
waren
dienstdoend en burgemeester
toe te
te vertrouwen
vertrouwen aan
aan den oudsten
oudsten
burgemeester toe
dienstdoenden
schep
ene wien
wien het van
van rechtswege
rechtswege toekwam
toekwam -— en
die oudste
oudste
en die
schepene
schepene was Seraphien Koornaert.
Koornaert.
De pastor
pastor was
was er
er heel
heel door
door ontsteld
ontsteld en
en hij
hij wilde
wilde het
het den
den
dokter wijten.
riep hij.
Heb ik
ik het
het niet
niet voorzegd
voorzegd ? We
-— Ziet
Ziet ge 't nu
nu!I riep
hij. Heb
zijn
slechten weg
weg man
man!! 't Kwaad kan men beter voorkomen
zijn op slechten
herstellen!!
dan herstellen
de pastor
pastor vreesde
vreesde als
als het
hetergste,
ergste, 't was dat er zouden
't Geen
Geen de
men er
er
openbare moeilijkheden
moeilijkheden ontstaan
ontstaan in
in 't bestuur -;
openbare
—; dat
dat men
politiek en
en partijveeten zou van
van maken
maken -— tweedracht
den
politiek
tweedracht in den
hadgetracht,
getracht,door
dooralle
allemededingers
mededingers
gemeenteraad. Hij
zelf had
gemeenteraad.
Hij zelf
snijden en
enmet
metheel
heelzijn
zijngezag
gezagden
dendokter
dokterals
als
den
pas afaftetesnijden
den pas
dat
stellen, te
te beletten
beletten dat
voor te stellen,
den eenigen goeden candidaat voor
er
bij iemand
iemand niet
niet zooveel van
een gedacht
gedacht zou
zou ontstaan
ontstaan aan
aan
van een
er bij
nu zag
zag hij
hij heel
heel
de
mogelijkheid om
om op
op rang
rang te
te komen.
komen. En
En nu
de mogelijkheid
moed.
zijn diplomatiek
diplomatiek meesterstuk
zijn
meesterstukinin duigen
duigen vallen
vallen door
door de moed,
willigheid van den
den dokter.
dokter.
willigheid
Wat zult
zult ge nu
nu doen,
doen, als
als 't spel verbrod
verbrod is?
is?riep
riephij
hij uit.
uit.
-— Wat
dokter bleef
bleef goedsmoedig glimlachen.
De dokter
-— Er
niemendal verbrod,
verbrod, menheer pastor.
kwaad
Er is niemendal
pastor. Wat kwaad
kan
het dat
dat Koornaert, als
oudste schepene, den
dienst van
van
kan het
als oudste
den dienst
burgervader
zich neemt?
burgervader op
op zich
neemt ?
juist moest
moest vermeden
vermeden worden!
Als hij
hij er
er aan
aan is,
is,
-— Dat
Dat juist
worden1 Als
krijgt
hem niet
niet meer
meer af!
krijgt ge
ge er hem
af
dokter loech. 't Besluit
van den
den gemeenteraad
gemeenteraad had
had hem
hem
De dokter
Besluit van
vernemen wel
geschokt, maar
maar aanstonds
aanstonds had
had hij
hij zich
bij 't vernemen
wel geschokt,
hervat. Naar zijn
zijn meening was 't genoeg dat
hij maar
maar eens
eens
hervat.
dat hij
het, wezen
wezen toonde,
toonde, ofofden
denvinger
vingeruitstak
uitstak om
om hem
hem de
deplaats
plaats
het
te zien
zien toekennen.
toekennen.
pastor met
met zijn
zijn goedschikschen aard
ingeboren ge,
ge.
De pastor
aard en
en ingeboren
best te zien,
zien, vreesde
vreesde ook
ook niet;
bij
steltenis om
alles in
in 't best
om alles
niet ; maar bij
den dokter
dokter moest
moest hij
hij zich
zich kwaad.geloovig
gebaren om hem uit
kwaad,geloovig gebaren
die
moedwilligheid op te
te kotteren en te beletten
beletten dat
dat er
er onder.
die moedwilligheid
onder,
tusschen onherroepelijke
besluiten zouden
zouden genomen
worden.
onherroepelijke besluiten
genornen worden.
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hier en
-— T
usschen hier
en eenige weken is uwe veete met Koornaert
Tusschen
vergeten -— want
kunt niet
niet zonder
zonder Koornaert en Koornaert
want ge kunt
kan niet
niet zonder
zonder U —
- maar bin
dien kan
er uit die veete bij
bij
kan
bindien
kan er
dat we
weniet
nietmeer
meerherstellen
herstellen kunnen.
kunnen. Uit
Uit
anderen iets
ontstaan, dat
anderen
iets ontstaan,
een
zake spruiten
spruiten er andere
andere zaken
zaken voort
voort die
die we
we niet voorzien.
een zake
- 'k En'
vrage niets
en vrede
vrede te
te
—'k
En *vrage
niets beter
beterdan
danalles
allesinin orde
orde en
dokter, maar
maar ge
geverstaat,
verstaat, menheer
zien keeren, merkte
merkte de
de dokter,
iemand die van
van diefte met inbraak verdacht wordt,
pastor, dat
pastor,
dat iemand
zich niet
niet kan
kan aanstellen
aanstellen om
om burgemeester
burgemeester te
te worden!
zich
worden 1
-— Tut,
Tut, tut,
tut, tut,
tut, fabels!
fabels
-— Zoolang het gerecht
gerecht geen
geen uitspraak
uitspraak gedaan
gedaanheeft,
heeft, hebben
hebben
mij te
te verdenken!
Koornaert doet het
het
de menschen 't recht
verdenken ! Koornaert
recht mij
verdedigen !
me daagt
daagtom
ommijn
mijn recht
recht te
te verdedigen!
toch, aangezien
aangezien hij
hij me
toch,
Dat was
was eigenlijk
eigenlijk de
de hooge troef
de dokter
dokter uitspeelde
uitspeelde
Dat
troef die de
rede~
om den
den pastor
pastor te
te plagen,
plagen, want
want daarmede
daarmede was
was heel
heel zijn
zijn rede,
om
plan stop gezet.
gezet. Later,
Later, in de
de pastorie,
pastorie, waar
waar de
de dokter
dokternu
nuden
den
plan
donderdagavond gewoonlijk
bezoek was,
was, kwam
kwam hij
hij
gewoonlijk alleen
alleen op
op bezoek
er een
een nijdig behagen
daar herhaaldelijk
daar
herhaaldelijkop
op terug,
terug, en
en hij
hij had er
in, zijn
zijn geval
geval in
inhet
hetergste
ergstelicht
lichtteteplaatsen,
plaatsen,om
om
daarnainineen
een
in,
daarna
lach uit
uit te
te schieten,
schieten, gelijk
gelijk iemand
iemand die
die heel
heel de
de
hertelijken lach
dorpscomedie doorschouwt
als een
een zottespel.
doorschouwt als
zoftespel. In zijn binnenste
nog geen
geen de
de minste
overtuiging
er bij
bij den
den dokter
dokter alevel nog
overtuiging was
was er
iemand door
door ondergrondsche werking
hem
argwaan
werking hem
argwaandat
dat er
er iemand
het ambt
ambt van
vanburgemeester
burgemeester zou
zoutrachten
trachten teteonteigenen.
onteigenen. Bij
Bij
het
nog niet
niet anders
anders dan
dan eene onverklaarbare
Koornaert was 't nog
koppigheid die de
de ruzie
ruzie had
had verwekt
verwekt -— iets
dat met
met een
een on,
on~
iets dat
koppigheid
schuldigen
begint en
en uitspint
uitspint en
en opensprietelt en
vast~
en vast.
schuldigen inval
inval begint
groeit
door allerhande
en zelfopwinding gelijk
het
gelijk het
groeit door
alierhande suggestie
suggestie en
in den
den kop
kop van
van oudersche jongelingen
jongelingen die
die afgezonderd
afgezonderd met
met
in
oude~jongedochters wonen,
kan ontstaan.
ontstaan. Heel
Heel dat
dat opgezette
opgezette
wonen, kan
oude,jongedochters
dat de
de oude
oude rente~
kraam zou
weer in duigen
duigen vallen
vallen eens
eens dat
rente,
kraam
zou dan
dan weer
nier
weer
behoefte
zou
voelen
aan
vriendschap,
aan
rust
en
nier weer behoefte zou voelen aan vriendschap, aan rust en
gezelligheid met
met den
den gebuur.
gebuur.
gezelligheid
Bij den pastor
pastor echter
echter ontstond
ontstond er
er van
van langerhand
bedenke~
langerhand bedenke,
Bij
voorstellingen. Als er
erdat
datproces
proces niet
niet tusschen zat, meende
lijke voorstellingen.
dat erertwee
tweeingezetenen
ingezetenen 't gerecht tusschen
tusschen
hij. Maar
Maar eens
eens dat
hij.
vriendschap krijgen,
krijgen, isisde
debetrekking
betrekkingmoeilijk
moeilijkteteherstellen
herstellen
hun vriendschap
dat maakt
maakt teteslechten
slechtenindruk
indrukonder
onderde
deparochianen.
parochianen. Hij
Hij
en
en dat
al gekeerd
gekeerd en
en gewend
gewend om
om Koornaert op zijn
zijn besluit
besluit
had het
het al
had
had erergeen
geenpak
pakop
opden
dendrogen
drogen
te doen
doen terugkomen,
terugkomen, maar
maar hij
hij had
zeggen : dat
rentenier
zich altijd
altijd maar
maar kloek
kloek hield
hield met
met te
te zeggen:
rentenier die
die zich
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hij er
er voor
voor niets
nietstusschen
tusschenzat
zat—- dat
dathij
hijniets
nietstegen
tegenden
dendokter
dokter
hij
had, dat
dat hij
hij enkel
enkelden
dendief
diefvervolgde
vervolgdeen
enalwie
alwiegeen
geenschuld
schuld
had,
had, zich
zich er
er niets
nietsmoest
moestvan
vanaantrekken
aantrekkenI1
had,
kring
De pastor
pastor zag
zag dat
dat hij
hijinineeneen
kringdraaien
draaienbleef
bleefen
enhij
hij
dat er
er iets
ietsininaantocht
aantochtwas
was
kreeg
onduidelijke voorstelling
voorstelling dat
kreeg de onduidelijke
- dat
de vrede
vrede die
diehier
hiersedert
sedertalle
allemenschelijke
menschelijkeheugenis
heugenisaan
aan
—
dat de
dorp eigen
eigen geweest
geweest was,
was, nu
nu kon
kon uit
uitzijn
zijnen
endedestoornis
stoornis
het dorp
het
een
lange litanie
litanie ellenden
ellenden zou meebrengen.
meebrengen. Zooveel
Zooveel teteerger
erger
een lange
was
de vrees
vrees van
van zulke
zulkemogelijkheid,
mogelijkheid, daar
daar hij
hij heel
heelde
deverant,
verant.
was de
woording
van op
op zich
zich zelf
zelf voelde
voelde wegen.
wegen. Hij
Hij voorzag
voorzag er
er
woording er
er van
in de
de moei,
moei.
zijne
gemoedsrust bij
zijne gemoedsrust
bij vergaan,
vergaan,ja,
ja, dat
dat hij
hij er
er zelf in
lijkheid
zou gemengd
gemengd worden
worden en
en gedwongen
gedwongenzijn
zijndedeeene
eeneder
der
lijkheid zou
partijen te
te moeten
moetenbevoordeelen
bevoordeelenenen
anderebestrijden1
bestrijden J
twee partijen
dede
andere
N a ondervindingen
ondervindingendie
diehij
hijals
alsonderpastor
onderpastorininandere
andere gemeenten
gemeenten
Na
ont.
had opgedaan,
opgedaan, wist
hij maar
maar al
al te
te wel
wel hoe
hoedorpspolitiek
dorpspolitiek ont,
had
wist hij
staat
en gevormd
gevormd wordt
wordt door
door een
een enkel
enkelonverschil
soms,
staat en
onverschil soms,
tusschen twee
twee personen
personen die
die erereerst
eerstniet
nietaan
aandenken,
denken,maar
maar
tusschen
later
koppigheid gedreven,
gedreven, hunne
hunneoneenigheid
oneenigheidverder
verderen
en
later door koppigheid
breeder
zien uitspreiden
uitspreiden tot
tot hunne
hunne eigen
eigen ruzie
ruzie een
eenparochie,
parochie.
breeder zien
zaak
geworden is.
is.
zaak geworden
- De ijdelheid
ijdelheid en
en hoeveerdij
hoeveerdij is
is de
deeerste
eerste der
derzeven
zeven hoofd,
hoofd.
—
omdat
zij
alle
kwaad
bevat.
't
Eerste
is:
gelijk
zonden
Eerste
doel
is
:
gelijk
zonden omdat zij alle kwaad bevat.
halen, maar
maar aat
dat wordt
wordt gauw
gauwvergeten
vergeten enenalsalsmen
men't 'tgelijk
gelijk
halen,
gehaald heeft,
heeft, wil
wil men
mendaar
daarnog
nog
zijntegenstrever
tegenstrever ver,
ver.
gehaald
bijbij:
: zijn
nederen en
en zooveel
zooveel mogelijk
mogelijk aanhangers
aanhangers winnen
winnen —
- niet
niet voor
voor
nederen
zaak maar
maar uit ijdele
ijdele voldoening.
voldoening.
de zaak
Met mij
mij zult
zult gij
gij zooiets
zooi etsniet
nietondervinden,
ondervinden, pastor!
pastor 1vrees
vrees
-— Met
niet,
beweerde de
de dokter.
dokter. Zooveel
Zooveeljaren
jarennu
nuheb
hebikikeen
eenpubliek
publiek
niet, beweerde
ambt vervuld, en
en menschen
menschen dienst
dienstbewezen
bewezenenengoed
goedgedaan
gedaan—ambt
datikikrecht
rechtheb
hebstaat
staattetemaken
makenopophunne
hunnegenegenheid
genegenheid;
zoo dat
;
maar
zou ikikme
megoed
goed
kunnen
ontzeggen—- mijn
mijn geluk
geluk
maar dat
dat zelf zou
kunnen
ontzeggen
hebmijnen
mijnenhof,
hof,mijn
mijnplanten
planten;
zoek ik
ik niet
nietalaldien
dienkant.
kant.IkIkheb
zoek
;
ik heb
heb de
de wetenschap,
wetenschap, ik
ik heb
heb mijn
mijn huisgezin
huisgezin en
eneen
eenzoon
zoon die
die
datalles
alleskan
kanikik
mijnvrijen
vrijen
mij weerdig
weerdig zal opvolgen,
opvolgen, —
- met
metdat
mij
mijn
opander
anderdingen
dingen
tijd voldoende
voldoende vullen
vullen zonder
zondermijn
mijn begeerten
begeerten op
tijd
te stellen.
stellen.
-— Allemaal
Allemaal clàt
dàt niet,
niet, beweerde
beweerde de
de pastor,
pastor,ge
geredeneert
redeneert alsof
alsof
gij
alleen op
opde
dewereld
wereldwaart
waartI JNeem
Neemnu
nudie
dieonnoozle
onnoozleoneenig,
oneenig.
gij alleen
heid met
met Koornaert,
Koornaerf, —
- heel
heel de
de gemeente
gemeente is
is er
er al
al mede
mede ge,
ge.
heid
moeid en
en weder
weder gij
gij 't wilt
of niet,
niet, en
enhoe
hoegij
gijereruuook
ookbuiten
buiten
moeid
wilt of
houdt, —
- de
menschen vormen
vormen zich
zich eene
eene meening.
meening. Gij
Gij zult
zult
houdt,
de menschen
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er vinden
vinden die
diemet
metu uzijn
zijnenen
anderetegen
tegenu;u;elk
elkvolgens
volgenseigene
eigene
er
andere
partijen
zoogauw iij
Zij in
inbende
bendedenken,
denken,
geaardheid kiezen
geaardheid
kiezen ze
ze partij
en zoogauw
zij zich
zich tegenover
tegenover elkaar
elkaar en
en uwe
uwevrienden
vrienden worden
worden de
de
stellen zij
stellen
vijanden van
van uwen
uwen vijand.
vijand.
vijanden
- Maar
Maar ik kom
kom tegen
tegen mijn
mijn vijand
vijand niet
niet op
op —
- ik
ik houd
houd me
me koes.
koes.
—
-— Geeft niets.
niets. Hij
Hij komt
komt tegen
tegen uu op.
op.En
Endedebende
bendedie
diezich
zich
duwt
u
vooruit.
De
menschen
hebben
den
bachten
u
schaart,
bachten schaart, duwt u vooruit. De menschen hebben den
lijf, zezezoeken
zoekenmaar
maareen
eenvoorwendsel
voorwendsel;
bijzonderlijk
strijd in
in 't'tlijf,
strijd
; bijzonderlijk
zij er
er de
deellenden
ellendenniet
nietvan
vankennen
kennenenenlang
langingedommeld
ingedommeld
als zij
als
gebleven.
zijn gebleven.
- Maar, wat
wat wilt ge
ge nu
nu toch
tocheigenlijk
eigenlijk van
van mij
mij?
vroeg de
de
? vroeg
—
die herhaalde
herhaalde redetwisten
redetwisten een
een besluit
besluit te
te geven.
geven.
dokter om die
dokter
gij vooruit
vooruit komt
komten
engauw
gauwburgemeester
burgemeesterwordt.
wordt.
- Dat gij
—
Dat ben
ben ik
ik van
van morgen
morgen als
wil. Zorg
Zorgdan
daneerst
eerst dat
dat
-— Dat
als ik
ik wil.
gebruike en
en zijn
zijn tabakgeschiedenis
tabakgeschiedenis
mijn eerste schepene verstand gebruike
we samen
samen de
devredepijp
vredepijpkunnen
kunnenrooken.
rooken.
afmake .. .. .. dat we
afmake
- Ja,
Ja, clàt
dàt is de
deeenige
eenigezaak,
zaak,zuchtte
zuchttededepastor
pastorenenhij
hijhaalde
haalde
—
zijgetween
getweenstelden
steldenhun
hunhouten
houtenscadron
scadron
het schaakbord
schaakbord en
en zij
het
het andere
andere en
enzezevolgden
volgdenmet
metdrift
driftden
denstrijd.
strijd.
't eene tegenover het
pastor, die
dieanders
anderszoo
zoogenoegelijk
genoegelijkzijn
zijneerste
eerstepijp
pijprookte
rookte
De pastor,
vooruitzicht
van
een
schoonen
gerusten
na
het
ontbijt
in
't
vooruitzicht
van
een
schoonen
gerusten
na het ontbijt in
nugeen
geengadinge
gadingemeer
meervinden
vinden
omzich
zichuit
uittetestrekken
strekken
dag, kon
om
dag,
kon nu
of zijn
zijn bietjes
bietjes te
te bekijken
bekijken in
in den
denhof.
hof.Vroeg
Vroegininden
denvoormid,
voormid~
dag
was hij
hij al
al op
op gang
gang om
omde
degesteltenis
gesteltenisteteonderhooren
onderhooren en
en
dag was
te weten
weten hoe
hoededemenschen
menschengestemd
gestemdwaren.
waren.Bij
BijKoornaert
Koornaertmoest
moest
hij
meer gaan,
gaan, want
wantde
derentenier
renteniermet
metzijn
zijnberdelen
berdelenaange,
aange~
hij niet meer
niet gebeteren
kon en
zi~ht,
verklaarde altijd
altijd maar
maar:: dat hij
hij 't niet
gebeteren kon
en
zicht, verklaarde
dat
zaken tegen
eene wending
wending hadden
hadden ge,
ge~
dat de
de zaken
tegenzijn
zijnwil
wil zulk
zulk eene
nomen.
dat wezen
wezen had
had de
depastor
pastoriets
ietsgemerkt
gemerktals
als de
de doove
nomen. In
In dat
dreiging van
van iemand,
iemand, die
die zijn
zijn gemoed
gemoed gehard
gehard heeft
heeft met
met besluiten
besluiten
en
voornemens waar
waar de koppigheid
koppigheid als
als een
eenkei
keiversteend
versteend ligt.
ligt.
en voornemens
De notaris
notaris zag
zag er
er inwendig
inwendig blij
blij uit
uitenendaar
daarkreeg
kreegde
depastor
pastor
vrouwen
dedochters
dochtersop
opden
denhals,
hals,die
diemet
metinzichtig
inzichtig
telkens
telkens de vrouw
en de
belang
haar minachting
minachting uitspraken
uitspraken over
Koornaert en
en den
den
belang haar
over Koornaert
dokter
den hemel
hemel reikten.
reikten.
dokter in
in den
-— Al
oogenverblending en
envooringenomene
vooringenomene bedoelingen
bedoelingen J
Al oogenverblending
gromde
pastor. Diår
Dáár weten
weten ze
zewaarom
waarom ze
zepartij
partij kiezen.
kiezen.
gromde de
de pastor.
hij vinden
vinden op
Messiaen
op het
het veld.
veld.Daar
Daarkreeg
kreegde
depastor
pastor
Messiaen ging
ging hij
te
weten wat
water
erininde
dezittingen
zittingenvan
vanden
dengemeenteraad
gemeenteraadgebeurde
gebeurde;;
te weten
maar
sluwe boer
boer zorgde
zorgde er
er wel voor
voor om
om met
met een
een zweem
zweem
maar de
de sluwe
van
onschuldige onwetenheid
onwetenheid den
den pastor
pastor zelf
zelf te
te tinten
tinten over
over
van onschuldige

DORPSLUCHT.

207

geen hij
zijne inzichten
hij enkel
enkel los liet 't geen
hij wilde
wilde
inzichten terwijl
terwijl hij
maken.
bekend maken.
Bij
de andere
andere raadsleden
raadsleden trachtte
trachtte de
de pastor
pastor zijne
meening
zijne meening
Bij de
te doen
doen ingang
ingang vinden:
er niemand
niemand anders
anders tenzij
tenzij den
den
dat er
vinden : dat
te
dokter kon en
en mocht
mochtburgemeester
burgemeester worden.
dokter
hem gelijk
gelijk en
enzezelieten
lietenhem
hempraten,
praten,
gaven hem
De menschen gaven
maar
hun gedweeë
gedweeë toegeven
toegeven zwom
zwom er
er een
een ongeloovige
maar in
in hun
hun binnenste
binnenste waren
waren de
demeesten
meestenalal overtuigd:
glimlach
glimlach en
en in hun
overtuigd :
zonder stuik
stuik of
ofstoot
stootzou
zougebeuren.
gebeuren. Van
Van veront.
niet zonder
veront,
dat 't niet
weerdiging om
het verdenken
verdenken van
van 's dokters
eerlijkheid, geen
geen
om het
dokters eerlijkheid,
spoor!
niets dan
dan eene spannende nieuwsgierigheid in den strijd,
strijd,
spoor] niets
was
om
te weten
weten wie
wievan
vandedetwee
tweehet
hethalen
halenzou.
zou. 't Belang
om te
Belang was
er op gesteld
er
gesteld gelijk
gelijk bij
bij het
hethanengevecht,
hanengevecht, waar
waar de
de kampers in
de matte
matte evenveel
evenveel kans
kans hebben en
de strijd
strijd hevig
hevig belooft
belooft te
te
en de
velen ging de
de meening door
de afgunst tusschen
zijn. Bij
door dat de
zijn.
Bij velen
Koornaert en
den dokter
dokter sedert
sedert lang
lang reeds
reeds aan
aan 't zieden was,
en den
dubbele nijdigheid
ontstond en
en dat
dat
er eene dubbele
nijdigheid ontstond
dat de
de dokter om
dat er
zijn mededinger
mededinger te duvelen
duvelen Koornaerts tabak
doen ver.
tabak had
had doen
zijn
ver,
het op
dat Koornaert het
op zijne beurt den dokter
dokter nu
nu
en dat
mooschen en
betaald zetten met hem te bestrijden in
in den
den gemeenteraad.
gemeenteraad.
wilde betaald
zal neringe geven
de verkiezing
verkiezing11 verklaarden de
-— Dat zal
geven met de
herbergiers, die
leven en
en beweging
beweging voorzagen
voorzagen en
en profijt in
herbergiers,
die leven
hunnen zak.
zak.
hunnen
Waar
de pastor
pastor met
met dedebelangen
belangender
dergemeente
gemeentevooruit
vooruit
Waar de
ze ongeloovig
mompelen::
kwam,
bleven ze
ongeloovig mompelen
kwam, bleven
zij.
-— Hij
Hij is
is al
al op
op ronde
ronde om er
te werken
er voor te
werken 11 zegden zij.
't Is teeken dat
gemeend is
is tusschen die
twee, we
we zullen
zullen
dat het gemeend
die twee,
zien beginnen.
beginnen.
't spel zien
voor 't eerste
be.
En 't werd inderdaad eene werking.
werking. Nu voor
eerste be,
treurde
pastor dat
dat er
er tusschen hem
en den
den kapelaan
kapelaan geen
geen
treurde de
de pastor
hem en
vertrouwelijkheid heerschte
heerschte om
samen in dezelfde
dezelfde richting het
om samen
kwam roerden
roerden zij
zij de
de
kwaad
gaan. Als
Als 't gelegen
kwaad tegen
tegen te
te gaan.
gelegen kwam
zaak wel even
even aan,
aan, maar bleven altijd
altijd bij
bij 't oppervlak steken.
zaak
Zij wisten
wisten te
te goed
goedvan
vanelkaar
elkaarwaaraan
waaraan het
hetscheelde
scheelde en
en op
op
Zij
zij haperen
haperen moesten
moesten uit
uit vrees
vrees van
van uit te spreken
welke
punten zij
welke punten
zij op
op het
hethart
harthadden,
hadden, 't geen hunne
hunne verhouding
't geen
geen zij
voor goed
goed in
in oneenigheid zou verkeeren. De pastor
pastor deelde
deelde
voor
dat de
de kapelaan
kapelaan vast
vast zat
zat te
te Koornaerts,
't algemeen gevoelen
gevoelen dat
dat
hij daar
daar te
te veel
veel heutelen bleef met
met trijfels en allerhande
allerhande
dat hij
voorwendsels
van
godvruchtige
en
liefdadige
werkjes.
voorwendsels van godvruchtige en
werkjes. Die
betrekking stak
pastor al
lang tegen
tegen en
en dat
dat geloop
geloop daar
daar
betrekking
stak den
den pastor
al lang
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ten
huize beschouwde
beschouwde hij
hij met
met een
een kwaad
kwaad oog.
oog. Hij
Hijwachfte
wachtte
ten huize
maar naar
naar een
een gunstige
gunstige omstandigheid
omstandigheid om
om daar
daar beletsel
beletsel aan
aan
maar
nuzijn
zijnzaken
zaken niet
niet vor,
vorte stellen,
stellen, maar
maar met
met alaldat
datkon
konhij
hijnu
te
dien kant
kant en
en de
deonderpastor
onderpastor gebaarde
gebaarde niet
niet teteweten
weten
deren
deren al
al dien
of
onheilspellend
gevaar.
Moe
gedretst
kwam
de
van
ruzie
van ruzie of onheilspellend gevaar. Moe gedretst kwam de
pastor dan
dan te
te huis
huis tegen
tegen den
den avond
avond en
en als
als hij,
hij, na
na het
het eten,
eten,
pastor
had met
met Colete,
Colete, strekte
strektehij
hij
wat beschouwingen
beschouwingen gemaakt
gemaakt had
nog wat
zich
daar
zich uit
uit in
inden
denzetel
zetelenen
daarblies
blieshij
hijmet
metden
denblauwen
blauwenrook
rook uit
uit
zijn
steenen pijp,
pijp,alle
allebekommernissen
bekommernissenter
teropene
openevenster
venster
zijn lange, steenen
uit. Hij
uit.
Hij liet
lietzich
zichgaan
gaaninindedebehagelijkheid
behagelijkheid van
van den
denzomer,
zomer.
tothet
hetbesluit
besluit:
avond met
met dedeomgevende
omgevenderust
rust;
dankwam
kwamhij
hijtot
; enendan
:
dat de wereld
wereld een
een groot
groot zothuis
zothuis was
was en
endat
dat't'tde
demoeite
moeiteniet
niet
dat
loonde er
er zwarigheid
zwarigheid inintetemaken,
maken,want
wantdat
datalles
allestoch
tocheindelijk
eindelijk
op welke
welkemanier.
manier.
te recht
recht kwam
kwam II gelijk
gelijk op
dokter, van
van zijnen
zijnenkant,
kant,lag
lagtetewachten
wachtennaar
naardat
datproces,
proces,
De dokter,
als
naar eene
eene wereldgebeurtenis.
wereldgebe.urtenis.
als naar
En die
die beruchte
beruchte dag
dag brak
brak aan
aan en
en het
het werd
werd een
een dag
dag gelijk
gelijk
En
Degebeurtenis
gebeurtenisbracht
brachtgeene
geenemerkbare
merkbareberoering
beroering
al de
de andere.
andere. De
dorp, en
en aan
aanhet
hetuitzicht
uitzichtder
derstraten
straten en
en op
op het
het wezen
wezen
op
op 't't dorp,
der
dorpelingen was
het niet
niet tetemerken,
merken, dat
dat de
de eer
eer en
en de
de
der dorpelingen
was het
op het
hetspel
spelwaren.
waren.
goede naam
naam van een
een ingezetene
ingezetene op
zijn zuster
zuster hadden
hadden met
met evenveel
evenveel angst
angst en
en
en zijn
Koornaert en
Het zou
zou voor
voor hen
hen de
de op,
opspanning
dag zien
zien naderen.
naderen. Het
spanning dien
dien dag
zijn van
van eene
eenelevenszaak.
levenszaak. Seraphien
Seraphien had,
had,lang
lang tetevoren
voren
lossing zijn
reeds,
alles gereed
gereed gemaakt
gemaakt enenruchtbaar
ruchtbaar om
om 't geding met
reeds, alles
slaande
betoog ininzijn
zijnvoordeel
voordeeltetedoen
doenuitvallen.
uitvallen.Juffer
JufferAgatha
Agatha
slaande betoog
de
had haar
haar bro.&
broêr zoo
zoo goed
goed bewerkt
bewerkt en
en bepraat
bepraat dat
hij in
in de
had
dat hij
overtuiging was
van zijn
zijn goed
goedrecht
recht en
endat
dathet
hetproces
proces een
een
overtuiging
was van
middel zijn
zijn zou,
zou, door
doordedeVoorzienigheid
Voorzienigheid op
ophunne
hunne wegen
wegen
middel
zij 't't goed
goed zouden
zoudenkunnen
kunnenuitwerken
uitwerken dat
dat God
God
gebracht,
gebracht, opdat
opdat zij
hen verwachtte.
verwachtte.
van hen
opzijn
zijn
's Morgens
Morgens in de
de vroegte
vroegte was
wasde
derentenier,
rentenier, uitgezet
uitgezetop
paaschbest, in gezelschap
gezelschap van
van Sarel
Sarel den
den veldwachter,
veldwachter, te
te voet
voet
paaschbest,
naar de
de bijgelegene
bijgelegene groote
groote gemeente
gemeentewaar
waardede
vrederechter
naar
vrederechter
zetelde.
De plaatsenaars
plaatsenaars hadden
hadden Seraphien
Seraphien in
inden
denlaatsten
laatstentijd
tijd
zetelde. De
meermalen zien
uitgaan en met
met heeren
heeren zien
zien afkomen,
afkomen, die,
die, met
met
meermalen
zien uitgaan
hof en
en de
de
rollen papier
papier onder
den arm,
arm, het
het plan
plan van
van zijn
zijn hof
rollen
onder den
wisten niet
niet dat
dat van,
vanomgeving
hadden opgeteekend
opgeteekend;; maar
omgeving hadden
maar ze
ze wisten
Met inzicht
inzicht had
hadhij
hij
daag het geval
geval moest
moest afgewezen
afgewezen worden.
worden. Met
daag
het verzwegen
verzwegen om
om dan,
dan, na
na de
devictorie,
victorie, ineens
ineens zijn
zijn volle
volle uit,
uithet
werksel te bereiken.
bereiken.
werksel
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De dokter,
dokter, die
die het
hetechter
echterwel
welwist,
wist,deed
deedalle
allemogelijke
mogelijke
poging om
om zijn
zijn zenuwachtigheid te
bedwingen en
niet te ge,
ge~
te bedwingen
en niet
poging
iets op
op handen
handen was
was dat
dat hem
hemraken
raken kon.
kon.
dat er iets
looven dat
N adat de
de klanten,
klanten, tetemorgen,
morgen,vertrokken
vertrokken waren,
waren, zegde
zegde hij
hij
Nadat
Justine ::
tot Justine
-— 'k Weet niet
niet wat
wat ik
ik doen
doen zou
zou om
om best
best -— mij
heel den
den
mij heel
dag
dag thuis
thuis houden
houden of
ofmijn
mijn werk
werk doen
doen en
en de
debezoeken
bezoeken gelijk
gelijk
gewoonte?
gewoonte ?
't Was
echter nauwelijks
nauwelijks uitgesproken
had er
er alal
Was echter
uitgesprokenof
of hij
hij had
spijt
over.
spijt over.
-— Wat
Wat wil
wil ik
ik mij
mij aan
aan it::ts
Wat
igts gelegen laten?
laten ? riep
riep hij.
hij. Wat
willen
wij hier
hier een
een heelen dag
op malkaar
malkaar zitten
zitten kijken?
willen wij
dag op
kijken ?
Hij
gebood Poliet het peerd in te spannen. Op
Opstraat
straat scheen
scheen
Hij gebood
het hem
hem dat
dat de
de menschen raar
waar hij
hij voorbij ging
ging;;
raar opkeken waar
het
dat
ze hem
hem niet
nietverwachtend
verwachtendwaren
warenbij
bijzieken
ziekendie
diehij
hijbezocht.
bezocht.
dat ze
dat 't belang en
de aandacht
aandacht van
van 't heele dorp
Scheen hem dat
en de
't Scheen
ratel van
van zijn
zijn rijtuig
rijtuig
was
afgekeerd naar
naar 't vredegerecht. De ratel
was afgekeerd
miek
zulk overdreven
en storend
storend gerucht
gerucht over
over de
de kasseien
overdreven en
miek zulk
waar 't zoo buitengewoon
buitengewoon stil
stil was.
was.
Tegen
den middag kwam
dokter met
met korzelig
korzelig gemoed
gemoed
kwam de dokter
Tegen den
te
huis
en
mi
ek
't
besluit
om
de
andere
bezoeken
stellen
de
andere
bezoeken
uit
te
te huis en miek 't
en dien
dien namiddag
namiddag niet meer
meer uit
uit te
te gaan.
gaan.
en
hij nooit
Zulk ongemak
bij de
de menschen te
te komen,
komen, had hij
ongemak om
om bij
hij er
er toe
toe gekomen
gekomen te
te
ondervonden.
was hij
ondervonden. Door zelfopwinding was
men hem
hem als
alsbooswicht
booswichtbeschouwde
beschouwdeenenachterna
achterna
dat men
gelooven dat
hij werkelijk
werkelijk gaan
gaandoen
doenalsof
alsofhij
hijiets
iets kwaads had bedreven
bedrevenII
zou hij
Ze bezien
bezien mij
mij alsof
alsofikikvan
vandededood
doodverrezen
verrezenware!
ware Izegde
zegdehij.
hij.
En als
als Justine
Justineweer
weerhaar
haarbewijsvoering
bewijsvoering uithaalde
uithaalde om
om hare
hare
En
meening te verdedigen:
hij misdaan
misdaan had
had van
van geen
geen advocaat
advocaat
verdedigen : dat hij
aan
te
stellen
en
alles
te
laten
afhandelen
in
zijne
afwezigheid,
aan stellen en alles te laten afhandelen in
wilde hij
hij van
van niets
niets meer
meer hooren en hij
hij verwenschte 't om door
wilde
zulk eene
eene prulgeschiedenis
prulgeschiedenis zijne
zijne rust
gestoord te
te zien.
zien.
rust gestoord
zulk
-— Morgen is 't gelukkiglijk voorbij en vergeten!
meende hij.
hij.
vergeten I meende
-— Als 't
voorbij is! merkte
merkte zijn
zijn vrouw.
vrouw. Van
Van zulke
zulke
't maar
maar voorbij
dingen
men wel het
het begin
begin maar
maar niet
niet het
het einde
einde1I
dingen ziet
ziet men
-— En
wat zou het worden, volgens u?
toch niet
niet
En wat
u ? Ge denkt toch
ze mij
mij ginder
ginder veroordeelen toch
toch?!
dat ze
dat
?
-— Alles
Alles is
is mogelijk
mogelijk....
..
-— En dàn
heb toch
toch 't't geloof
me zelf en zoolang
clAn nog J1 Ik
Ik heb
geloof in
in me
«gij» mij
mij niet
niet verdenkt,
verdenkt, kan
mij de rest
rest weinig
weinig schelen
schelen -— ik
«gij»
kan mij
stoor
er mijn
mijn rust
rust niet
niet aan.
aan.
stoor er
lIl.
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glimlachte medelijdend.
medelijdend.
Justine glimlachte
De rust
rust van
vaneen
eenmensch
menschhangt
hangtaan
aaneene
eenenietigheid,
nietigheid, zegde
zegde
- De
—
Herte is zulk
zulk een
een gevoelig
gevoeligding
ding—- dedeminste
minsteberoering
beroering
zij. 't Herte
gij met
metgeen
geenmedicijn
medicijnofofmet
metgeen
geenredeneering
redeneeringwegcijferen
wegcijferen! 1
kunt gij
door
Als het
het topje
topje van
vanuw
uwkleine
kleinevinger
vingerpijn
pijndoet,
doet,voelt
voeltgege't'tdoor
heel het
het lijf,
lijf, —
- wat
wat isishet
hetdan
danals
alsereru uiets
ietstegen
tegen't 't
gemoed
heel
gemoed
gaat? ....
..
- Gij
Gij moest
moest professor
professor geworden
geworden zijn
zijn aan
aan de
de hoogeschool!
hoogeschooll
—
dokter;; als
als heelmeester
heelmeester in
in de
depraktijk
praktijkzoudt
zoudtgij
gijgeen
geen
de dokter
loech de
cent waard
waard zijn;
plaats van
van de kwalen
kwalen te
te verduiken,
verduiken, legt
legt
cent
zijn ; in
in plaats
gij ze
ze bloot
blootvoor
voorden
denpatient
patienten
endat
datisisverkeerd
verkeerd11 men
men moet
moet
gij
kunnen voorliegen
voorliegen om
om door
doorsuggestie
suggestie het
het
soms zichzelf
zichzelf iets
iets kunnen
soms
verlangde
uitwerkseltetebekomen
bekomen!
Ik ga
ga wat
wat in den
verlangde uitwerksel
1 Ik
den hof
hof bij
bij
boomen —
- die
dieblijven
blijventoch
tochmijn
mijnvrienden
vrienden11
de boomen
Justine liet
liet hem
hem gaan
gaan en
enbleef
bleefnog
nogeenigen
eenigentijd
tijdbij
bijhaar
haar
Justine
naaiwerk te
mijmeren over 't't geen daar
daar even
even besproken
besproken werd.
werd.
naaiwerk
te mijmeren
Eindelijk vouwde zij
zij haar
haar goeds
goeds op,
op,verliet
verlietdedekoele
koeleeetkamer
eetkamer
Eindelijk
en ging
hofharen
haren man
man opzoeken.
opzoeken. Hij
Hijwandelde
wandeldedoor
door
en
ging in
in den
den hof
middellaan van
van den
den boomgaard
boomgaard en
en scheen
scheen met
met de
deplanten
planten
de middellaan
die van
van weerskanten
weerskanten het
het pad
padstonden.
stonden.Zij
Zijspraken
sprakenover
over
bezig die
den groei
groei van
van't 'tgeen
geenzezetegenkwamen
tegenkwamenenenwandelden
wandeldenverder
verder
den
tot in
in de
delommerhutte
lommerhutte en
enzetten
zettenzich
zichopop
wittetuinstoeltjes.
tuinstoeltjes.
dede
witte
Daar in
in de
degoede
goedekoelte,
koelte,omgeven
omgevendoor
doordedealgeheele
algeheelestilte
stilte
Daar
dorp
van
de zomerlucht,
zomerlucht, in
involkomene
volkomeneafzondering,
afzondering,ver
vervan
van't'tdorp
van de
en
van alle
allemenschelijke
menschelijkeroering,
roering,onderhielden
onderhielden zij
zij zich
zich met
met
en van
gedempte stem
stem en
en schaarsche
schaarsche woorden
woorden over
over hunne
hunnekinderen,
kinderen,
gedempte
over hun verleden
verleden en
en over
overde
detoekomst
toekomst—- over
overAlbert,
Albert,wiens
wiens
over
terugkeer zij
zij afwachtten
afwachtten en
en die
dieininhun
hunleven
levennieuwe
nieuweopwekking
opwekking
terugkeer
en
meer innerlijke
innerlijke vreugde
vreugde zou
zou teweegbrengen.
teweegbrengen. Achter
Achter de
de
en meer
woorden
waarmede zij
zij elkander
elkander moed
moed toespraken,
toespraken, klonk
klonk de
de
woorden waarmede
diepere
het onuitgesproken
onuitgesproken gevoel
gevoel van
van verweeuwing
verweeuwing en
en
diepere toon,
toon, het
verlatenheid.
Zij
zaten
er
als
twee
weerlooze
ouderlingen
die
verlatenheid. Zij zaten er als
weerlooze ouderlingen die
van
de buitenwaardsche
buitenwaardsche wereld
wereld geen
geenopbeuring
opbeuringofofgenot
genotmeer
meer
van de
te verwachten
verwachten hebben.
hebben. Maar
Maar ze
zewilden
wildenhet
hetniet
nietbekennen
bekennenvoor
voor
elkander
door hunne
hunneweemoedigheid
weemoedigheidheen,
heen,bleven
blevenzij
zijvoort
voort
elkander en, door
bezig
gezag en
en
bezig over
over de
devolledige
volledigeherstelling
herstelling en
en de
de eer
eer en
en 't'tgezag
dat zou
zouterug
terugkeeren
keeren en
en't'tgeen
geen hen
hen tetewachten
wachten
het
aanzien dat
het aanzien
als het
het einddoel
einddoel van
van hun
hunleven
leven:
dekalme
kalmerust,
rust, en
en
stond als
: de
stond
't't genoegen
hun werk
werktetezien
zienvoortzetten
voortzettendoor
doorhun
hunpracht,
pracht.
genoegen om hun
kerel
- die
die de
deverjeugdiging
verjeugdigingzou
zouuitmaken
uitmaken van
van hun
hun eigen
eigen
kerel —
uitgaande
bestaan.
uitgaande bestaan.
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er goed
goed inindie
diestilte,
stilte,waar
waar de
debijen
bijen gonsden
gonsden en
en de
de
't Was er
vogels vrij
vrij in
indedeweer
weerwaren
warenoveral
overalrond
rondinindedezonnigheid
zonnigheid
vogels
nogte te
redekavelenover
over
van den
den lusthof.
lusthof. Ze
Zezaten
zatenererlang
langnog
van
redekavelen
nietigheden, haalden
voorvallen op uit
uithun
huneigen
eigenverre
verre
nietigheden,
haalden er
er voorvallen
jeugd en
en eindelijk
eindelijk waren
waren zij
zijzoo
zoover
verweg
weggevaren
gevarenvan
vanheel
heel
jeugd
zijalalhet
hetlaatst
laatstgebeurde
gebeurdeals
alseene
eene
huidige omgeving
omgeving dat
datzij
de huidige
nietigheid beschouwden,
beschouwden, iets
iets dat
datals
alsdedewolkjes
wolkjesaan
aanden
denhemel
hemel
nietigheid
tot het
hetverleden
verleden behoorde.
behoorde. Als
Alszezetegen
tegen
ver afgelegen
afgelegen was
ver
was en tot
of
den avond
avond weer
weer in het
het groote,
groote, stille
stille huis
huis kwamen,
kwamen, wisten
wisten of
den
wilden zij
zij niets
niets meer
meerweten
wetenvan
van't 'tgeen
geenerervandaag
vandaagbij
bijden
den
wilden
het dorp
dorp over
over
vrederechter was
vrederechter
was afgehandeld
afgehandeld en
en 't
't geen
geen er
er op het
hen gezegd
gezegd werd,
werd, kon
kon hen
hen niet
niet meer
meer bekommeren.
bekommeren. Nu voor
voor
hen
't eerst
ustine erin
en de
de dokter
dokter had
hadzijn
zijnkalmte
kalmte
't
eerst was
was J
Justine
erin gelukt
gelukt en
en gerustheid
gerustheid weergevonden.
weergevonden.
zelfden dag,
dag, tegen
tegenden
denavond,
avond,zagen
zagendedeplaatsenaars,
plaatsenaars,
Dien zelfden
hun deur
deur het
hetavondluchtje
avondluchtje inademden
inademden of
ofuit
uitloutere
loutere
vóór hun
die v66r
dat
nieuwsgierigheid er
er op
op uit
uitwaren
wareniets
ietsnieuws
nieuwstetevernemen,
vernemen,dat
nieuwsgierigheid
Koornaert ginder afkwam
afkwam met
met Sarel
Sarel den veldwachter.
veldwachter. Om
Om zijne
zijne
Koornaert
te houden,
houden, ging
ging de
derentenier
rentenier niet
niet in
in op
op het
het
deftigheid
op te
deftigheid op
om inindede«Kroon»
«Kroon»een
eenglas
glastetegaan
gaandrinken.
drinken. Koornaert
Koornaert
voorstel om
dat de
de veldwachter
veldwachter zich
zich zelf
zelfgelastte
gelastte met
met den
den
vond het
het beter
beter dat
vond
gafals
alsreden
redendat
datzijne
zijne zuster
zuster be,
beuitslag te verkonden.
verkonden. Hij
Hijgaf
uitslag
nieuwd en
en verlangend
verlangend was
was om
om hem
hem weer
weer te
te zien.
zien. Koomaert
Koornaert
nieuwd
vond
het beneden
beneden zijne
zijne weerdigheid
weerdigheid om
om in
in de
de gegeven
gegeven om,
omvond het
standigbeid
zijne overwinning
overwinning te genieten.
genieten. Hij
Hij wilde
wildezich
zich
standigbeid van
van zijne
niet
hooghartig of
ofuitdagend
uitdagend toonen
toonen bij
bij de
demenschen,
menschen, maar
maar
niet hooghartig
ernstig
als iemand
iemand die
die tegen
tegenzijn
zijngemoed
gemoedheeft
heeftmoeten
moeten
ernstig blijven
blijven als
houden wilde
wilde
toegeven aan
aan onoverkomelijke
onoverkomelijke voorvallen
voorvallen;; —
- zich houden
hij,
als de
desterke
sterke man,
man, die
dierecht
rechtstelt
steltboven
bovenvriendschap
vriendschap en
en
hij, als
die
zijne gevoelerigheid
gevoelerigheid weet
weet tetebedwingen
bedwingen waar
waar 't de eer
eer
die zijne
gebiedt.
De veldwachter
veldwachter van
van zijnen
zijnen kant
kant nam
nam die
die gunstige
gunstige gelegen,
gelegen_
heid
te baat
baat om
omdedegewichtighqid
gewichtigh~id van
vanzijn
zijnambt
ambt tete doen
doen
heid te
geval tetezijn
zijn de
defaam
faam en
en de
de
uitkomen
hij meende
meende in
in 't'tgeval
uitkomen en
en hij
knapheid van den aanstaanden
aanstaanden nieuwen
nieuwenburgemeester
burgemeestertetevestigen.
vestigen.
In
tegenwoordigheid van
van den
den notaris,
notaris, van
van twee,
twee, drie
drieraads,
raadsIn tegenwoordigheid
gerucht
leden
en van
van den
denbakker
bakkerenenden
denbeenhouwer
beenhouwerdie
dieop
op't'tgerucht
leden en
woordenengebaar
gebaaruiteen,
uiteen, alles
alles
binnen
kwamen, deed
deed Sarel
Sarel met
met woord
binnen kwamen,
't
vredegerecht
was
afgeloopen.
In
't
nazeggen
gelijk
het
op
gelijk het op 't vredegerecht was afgeloopen. In 't nazeggen
van
de pleitrede
pleitrede die
dieKoomaert's
Koornaert'sadvocaat
advocaat in
ineen
eenstortvloed
stortvloed
van de
van
hooge woorden
woorden had
haduitgesproken,
uitgesproken, was
wasSarel
Sarelbijzonder
bijzonderin
in
van hooge
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schik. Hij
Hij kende
kende er
er heele volzinnen letterlijk
letterlijk van
van buiten,
buiten,
zijn schik.
die hij
hij op
op den
den zelfden
toon en met
met dezelfde
dezelfde overtuigende
overtuigende
zelfden toon
die
doen de
de omstaanders
als was
was 't hem
opzegde, als
hem te doen
hoogdraverij opzegde,
het goed
goed recht
recht van
van Koornaert en
het ongelijk hem aangedaan,
het
en het
duidelijk te maken.
Deadvocaat
advocaathad
hadnamelijk
namelijkdoen
doenuitkomen,
uitkomen,
duidelijk
maken. De
waartoe de dorpsgeest die schijnbaar
schijnbaar stille, brave
brave lieden
lieden brenwaartoe
bren,
kan... . Waar
Waar alles
alles de
de gemoedelijkheid
gemoedelijkheid en
en den
denvrede
vrede
gen kan.
uitgeeft,
ontstaat er
er soms,
soms, onder
onder den
denschijn
schijnvan
vanvriendschap,
vriendschap,
uitgeeft, ontstaat
en broedt
een
gedoken nijd en
broedt er
er afgunst,
afgunst, jaren
jaren lang
lang soms,
soms, tot
tot
een gedoken
een
toeval er
er de
de vlam
vlam doet
doet oplaaien
oplaaien en
en eene brutale daad den
een toeval
waren toestand
dag brengt.
brengt. Een
Een gevoel
gevoel dat jaren lang
waren
toestand aan
aan den
den dag
geheim gevoed
gevoed wordt,
wordt, verdooft
verdooft alle
alle eerlijkheid
eerlijkheid en
en wekt
wekt
in 't geheim
verblinding zelfs
bij deze
deze menschen die
sterk staan
staan op het
het
verblinding
zelfs bij
die sterk
punt der
der rechtschapenheid.
rechtschapenheid. Het was
was hier
hier het
het geval
geval met
met den
den
punt
man
aan wiens
wiens eerlijkheid
eerlijkheidniemand
niemand had
haddurven
durventwijfelen,
twijfelen, —
man aan
die
worden eene
die in
in gewoon
gewoon geval
geval niet
nietininstaat
staatzou
zougeacht
geacht worden
eene
strafbare
begaan en
en die
dienochtans,
nochtans,vervoerd
vervoerddoor
doordrift
drift
strafbare daad
daad te begaan
en
afgunst, niet
niet geaarzeld
geaarzeld had zijn
zijn vriend
vriend en
en gebuur
gebuur tete benaen afgunst,
bena,
stille menschen, die
hun liefhebberij
liefhebberij op
op iets
iets
die hun
deeligen. Bij
Bij die stille
een mededinger
mededinger genoeg
genoeg
gesteld
hebben, kan
kan 't gedacht aan
aan een
gesteld hebben,
schuiven -—
zijn om
om alle
allegevoel
gevoelvan
van
rechteneneerlijkheid
eerlijkheidop
opzijzijteteschuiven
zijn
recht
zij worden
worden gejaagd
leidgedachte die
hen vervolgt
vervolgt
gejaagd door eene leidgedachte
die hen
zij
en bemeestert
- alle
middels schijnen
schijnen hun
hun goed
goed en
en even
even
bemeestert —
alle middels
te bereiken.
bereiken. Het
Het wordt een tornooi
gevoegelijk
gevoegelijk om
om hun
hun doel te
gelijk onder twee
twee ringvechters om
voor 't aangezicht der
om b.v. voor
gelijk
gemeente
met den
den schoonsten
schoonsten plantengroei voor
den dag te
te
gemeente met
voor den
komen en
en als
als de
deman,
man,die
diemoet
moetonderdoen,
onderdoen, driftig
driftig isis van
van
komen
inborst,
zal hij
hij geweld
geweldgebruiken
gebruiken om
om zijn
zijn mededinger
mededinger in
in de
de
inborst, zal
oneer
te brengen.
brengen.
oneer te
de advocaat
advocaat de
detegenpartij
tegenpartij van
van zijn
licht had de
zijn kliënt
In zulk licht
hij had
had het
hethem
hemgelapt
gelaptmet
metradde
radde tong
tong -—
uitgeschilderd.. .... en
en hij
uitgeschilderd
ik het
het u kan zeggen, verklaarde
verklaarde de veldwachter.
veldwachter.
dan ik
beter dan
diefte of inbraak
inbraak had
hij niet
niet gewaagd
gewaagd of
of geene eerloos,
eerlooshad hij
Van diefte
genoemd, hij
hij had
had het
hetgeval
gevalverklaard
verklaard gelijk
gelijk het
hetalleen
alleen
heid genoemd,
in bijzondere
bijzondere omstandigheid
omstandigheid mogelijk
mogelijk kon
kon zijn
ietstusschen
tusschen
zijn-iets
eene klucht,
klucht, die door
door den
dendader
daderniet
nietalalteteernstig
ernstigbedoeld
bedoeld
werd
waarvan de gevolgen
gevolgen niet
niet voorzien
voorzien waren
waren omdat
omdat de
de
werd en waarvan
dader
rekent dat
dat zijn
zijn stand
stand en
en zijn
zijn goeden
naam boven
dader er
er op rekent
goeden naam
alle
verdenking verheven
verheven zijn
zijn en
en hij
hij alzoo ongestraft
vrijalle verdenking
ongestraft zal vrij,
had hij
hij de
de waarschijnlijkheid
waarschijnlijkheid geopperd
komen. Op ernstiger toon had
dat
het vermoeden
vermoeden der
der diefte
diefteopopeen
een
armensukkelaar
sukkelaar had
had
dat het
armen
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kunnen
vallen die
die er
er ininhet
hetonderhavige
onderhavigegeval
gevalzwaar
zwaarhad
had voor
voor
kunnen vallen
boeten gekregen
gekregen en
en ererzijn
zijnnaam
naamvan
vaneerlijk
eerlijkman
manhad
had door
door
te boeten
verbeurd gezien
terwijl de
de «menheer»
«menheer» die
die 't bedreven had,
verbeurd
gezien ...
. . . terwijl
heen kon
kongaan
gaanomdat
omdathij
hijzijn
zijndoel
doelhad
hadbereikt.
bereikt.
met 't genoegen heen
dat het
het feit,
feit, ininbij,
bij.
T
en slotte
slotte kwam
kwam zijn
zijn rede
rede hierop
hierop neêr:
neêr: dat
Ten
zondere omstandigheden
omstandigheden gepleegd,
gepleegd, aleven
aleven strafbaar
strafbaar bleef
bleef en
en
zondere
bijzonderlijk,
om
geen
voorgaanden
te
verwekken
en
geen
bijzonderlijk, om geen voorgaanden te verwekken en geen
maken bij
bij't
volk —
- dat er bijzonder
slechten
slechten indruk
indruk te maken
't mindere volk
de aandacht
aandacht op
op had
had—- niet
nietzonder
zonderstraf
strafmocht
mochtblijven.
blijven.Iemand
Iemand
door zijn
zijn stand
stand hoog
hooggeplaatst
geplaatst is,
is,mag
magdaarvan
daarvan geen
geenmis,
mis.
die
die door
bruik maken
misdrijven tete plegen
te doen
doen plegen,
plegen, die,
die,
bruik
maken om
om misdrijven
plegen of te
door
een man
manvan
vanminderen
minderenrang
rangbedreven,
bedreven, onmiddelijk
onmiddelijk het
het
door een
artikel
in zijn
zijnvolle
vollestrengheid
strengheidzouden
zoudenzien
zientoegepast
toegepastI1
artikel der
der wet in
En dan
dan had
had de
de advokaat
advokaat ook
ooknog
nogdede«diepere
«diepereinzichten»
inzichten»van
van
En
dader erbij
erbij tetepas
pasgebracht
gebrachten
engezinspeeld
gezinspeeldop
opden
dentoestand
toestand
den dader
dat er
er de
detwee
tweepartijen
partijenook
ooknog
nogmededingend
mededingendtegenover
tegenoverelkaar
elkaar
dat
dat
stonden
om het
het ambt
ambt van
vanburgemeester
burgemeester te
te bekomen
bekomen en
en dat
stonden om
het geval
geval ook
ook langs
langs dien
dien kant
kant teteverklaren
verklaren was.
was.
het
De
veldwachter zegde
zegde:: dat
dathet
hetdank
dankwas
wasaan
aande
deverzachtende
verzilchtende
De *veldwachter
door den
denpleiter
pleiterzelf
zelfingeroepen,
ingeroepen,dat
datde
dedokter
dokter
omstandigheden door
er
afkwam met
met vijf
vijfenentwintig
twintigfrank
frankvoorwaardelijke
voorwaardelijkeboete
boeteen
en
er afkwam
een frank
frank schadevergoeding
schadevergoeding aan
aan de
deburgerlijke
burgerlijkepartij.
partij.
Dien avond
avond late
latezaten
zatendedeplaatsenaars
plaatsenaarsnog
nogmet
metbedenkelijke
bedenkelijke
hunne meening
meening over
overdie
dieuitspraak
uitspraak tetebewimpelen.
bewimpelen.
gezichten
gezichten hunne
dathet
heteen
eenernstig
ernstig
Zij waren
waren het
het allen
allen eens
eensom
omtete
verklarendat
Zij
verklaren
zich hadden
hadden voorgesteld.
voorgesteld. Daar
Daar ze,
ze,
geval was,
was, erger
erger dan
dan ze
ze 't'tzich
geval
aan
zelf overgelaten, moeilijk
moeilijk eene
eene meening
meening konden
konden vormen,
vormen,
aan zich zelf
bleven zij
zij achterdochtig
achterdochtig en
en voorzichtig
voorzichtig op
op hunne
hunne hoede
hoede met
met
bleven
uitspraken en durfden
durfdenniet
nietvoorbarig
voorbarig eene
eene scherpe
scherpe beschouwing
beschouwing
uitspraken
loslaten.
deden ze
zeeerst
eerstlater,
later, toen
toen ze
zeinindedeveiligheid
veiligheid
loslaten. Dat
Dat deden
van den
den eigen
eigenhuiskring,
huiskring, achter
achter gesloten
gesloten deuren
deuren en
envensters,
vensters,
van
het
geval
aan
de
vrouw
bekend
maakten.
En
later
nog, tete
het geval aan de vrouw bekend maakten. En later nog,
hooren kon,
kon,daar
daar werd
werd
bed onder
onder de
de dekens,
dekens, waar
waar 't niemand
bed
niemand hooren
eigen meening
meening gefluisterd
gefluisterd uitgesproken.
uitgesproken.
de eigen
Bij velen
velen was
was ererin in
voorvaleene
eene
redenvan
vaninnerlijk
innerlijk
Bij
hethet
voorval
reden
behagen, een
geheim genoegen,
genoegen, gemengd
gemengd met
met een
eenstille
stille mede,
mede.
behagen,
een geheim
Die twee
tweegevoelens
gevoelenswisselden
wisseldenelkaar
elkaarafafnaarmate
naarmate de
de
lijden. Die
lijden.
dorpelingen zich
zich voorstelden
voorsteldeninindedeplaats
plaatstetezijn
zijnvan
vanKoornaert
Koornaert
dorpelingen
of in
in de
de plaats
plaats van
van den
den dokter.
dokter.

NOVEMBER.
MIDDEN DORP.
HERMAN MIDDENDORP.

November nadert
nadert als
als een
een vrouw,
vrouw, die
die schreit
schreit
November
omdat zij
zij veel
veelaanminnigs
aanminnigs heeft
heeftverloren
verloren;
omdat
;
zij hult zich
zich dicht
dicht in
innevel,grijs
nevel-grijs abijt,
abijt,
zij
heeft zich
zich tooi
tooivan
vantranen
tranenuitverkoren.
uitverkoren.
en heeft
Zij doolt
doolt in
in 't
't woud,
woud, waar
waar noodende eenzaamheid
eenzaamheid
Zij
haar zwakke
zuchten duldend
duldend aan
aan wil
wilhooren
hooren;
haar
zwakke zuchten
;
waar traag
uit droeve
droeve wolken
wolken glijdt,
glijdt,
waar
traag het
het licht
licht uit
als
de moede
moedestammen
stammen sterk
sterk te
te schoren.
schoren.
als om de
Haar taak
droef —
- zij
zij moet
moet het
het laatste
laatste schoon
schoon
Haar
taak is
is droef
van 't
oud-geworden jaar
jaar naar
naar 't graf geleiden
geleiden;;
't oud,geworden
gebroken
in doode
doode kleuren,
kleuren,
gebroken weelde
weelde doolt
doolt in
en
schimt gelaten
gelaten weg
weg door
door de
deeeuwge
eeuwgedeuren
deuren;
en schimt
;
zij-zelve
schemert weenend
weenend mede
mede in
in 't wijde
zij,zelve schemert
ruim
van der
der tijden
tijden tijdelooze
tijdelooze woon.
woon.
ruim van
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in den
den gang,
gang, vernam
vernam hij
hij reeds
reeds het
hetdruk
drukrumoer
rumoerder
der
N OGkinderen,
N
kinderen, die
die zich
zich ininhet
hetzaaltje
zaaltjeschenen
schenentetevermaken.
vermaken.
Ongeduldig
fronsde hij
hij zijn
zijnwenkbrauwen
wenkbrauwen;; waren
waren zezeweer
weer
Ongeduldig fronsde
zonder toezicht
1 En
toen hij
hij de
dedeur
deuropende,
opende,hoorde
hoordehij
hij
zonder
toezicht1
En toen
het snel,
snel, herhaald
herhaald Koekoek
KoekoekI1Koekoek
KoekoekI1van
van de
demeterhooge,
meterhooge,
het
prachtvolle Zwitsersche
Z witsersche klok, wier
wierbeeldhouwwerk
beeldhouwwerk een
eenhert,
hert,
prachtvolle
aangevallen
een adelaar
adelaar voorstelde, en
en hij
hij zag, hoe
hoe Zusje,
Zusje,
aangevallen door een
op
een stoel
stoel geklommen,
geklommen, met
met haar
haar vingertje,
vingertje, in
in vlug
vlug tempo
tempo
op een
wijzers rond,draaien
rond-draaien deed,
opdat het
hetblauwgrijze
blauwgrijze vogeltje
vogeltje
de wijzers
deed, opdat
telkens uit zijn
zijn hokje
hokje springen
springen en
en Koekoek,
Koekoek, Koekoek,
Koekoek, roepen
roepen
telkens
zou.
Verschrikt
door
het
onverwacht
binnenkomen
van
haar
zou. Verschrikt door het onverwacht binnenkomen van haar
Vader,
en toch
toch ondeugend
ondeugend genoeg
genoeg om
omniet
nietdadelijk
dadelijk uit
uit te
te
Vader, en
zij nog
nog haastig
haastigden
denwijzer
wijzeréén
éénomdraai
omdraaitete
scheiden,
probeerde zij
scheiden, probeerde
zij tegelijk
tegelijk op
opden
dengrond
grondsprong
sprong;; met
met
laten maken,
maken, terwijl
terwijl zij
laten
dit gevolg,
gevolg, dat
datdede
groote,
uitgesnedenivoren
ivorenwijzer
wijzerkrakte,
krakte,
groote,
uitgesneden
en naar
naar beneden
beneden viel.
Een oogenblik
oogenblik buiten
buiten zichzelf
zichzelf van
van drift,
drift, kwam
kwamhij
hijnaar
naarhet
het
Een
kind toe,
toe, en
en gaf
gaf het
het een
een harden
harden tik
tik om
omden
denschouder.
schouder.
kind
heb jejedaar
daargedaani
gedaanlKunnen
Kunnenjullie
julliedan
dannergens
nergensmet
met
-— Wat heb
Waar isis Nurse?
Nurse?
vingers afblijven?
je vingers
afblijven? Waar
dat eerst,
eerst, hoewel
hoewelzelf
zelfontsteld,
ontsteld,met
meteen
eenbraniachtig,
braniachtigHet kind, dat
uitdagend gezichtje
blijven staan,
staan, begon,
begon, na
na den
den klap,
klap,
uitdagend
gezichtje was
was blijven
erbarmelijk-hard
terwijl het jongetje,
jongetje, Sam,
Sam, er
er met
met
erbarmelijk,hardtete huilen,
huilen, terwijl
belangstellend leedvermaak
leedvermaak naar
naar bleef
bleefkijken.
kijken.
belangstellend
-— Waar
Nurse?
Waar is
is Nurse?
-— Ik
Ik weet
weet 't't niet,
niet, zei
zei Sam,
Sam, die
diedoor
doorzijn
zijnZusje
Zusjebijna
bijnaomver
omver
werd
geduwd,
terwijl
zij
hem,
luidruchtig-snikkend,
voorbij
werd geduwd, terwijl zij hem, luidruchtig,snikkend, voorbij
naar boven.
boven.
holde naar
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-— Wat deden
deden jullie
jullie hier?
hier? Waarom
Waarom zijn
zijn jullie
jullie niet
niet boven?
boven ?
-— We verveelden
verveelden ons
ons zoo.
zoo ...
niet uit,
uit, 't regende.
. . Nurse wou niet
En toen...
speelden eerst
eerst in
de gang
gang...
toen gingen
gingen
toen . . . we
we speelden
in de
. . . en
en toen
tpe . .... en toen
toen....
..
we hier
hier naar
naar tpe.
-— En
toen ging
ging Zus
Zus aan
aan de
de wijzers draaien,
en jij
jij liet
liet
En toen
draaien, en
't haar maar
stout als
als zij.
zij.
maar doen.
doen. Jij
Jij bent
bent net
net zoo stout
-— Ik
heb 't niet. ....
Ik heb
-— Still
laffe jongen! Nee,
jij hebt
hebt 't niet gedaan,
maar jij
jij
Still laffe
Nee, jij
gedaan, maar
leuk, dat
dat zij 't deed,
en jij
jij stond
stond nog
nog tetelachen,
lachen,
vond 't wel
wel leuk,
deed, en
zij 'n klap kreeg.
Naar boven,
boven, ik
ik wil
wil jejeniet
nietmeer
meer zien.
zien.
toen zij
kreeg. Naar
Met een
een zwaren zucht
Ja, die
die
zucht raapte
raapte Frans
Fransden
den wijzer
wijzerop.
op. Ja,
was
afgeknakt, daar
een nieuwe
nieuwe voor in de plaats
plaats gemaakt
was afgeknakt,
daar zou
zou een
maar niet
moeten worden. Als 't binnenwerk
binnenwerk van
van de klok maar
niet óók
66k
vernield....
..
was vernield
Hij
schudde het
het hoofd,
hoofd, terwijl
terwijl hij
hij zich
zich mismoedig
naar zijn
zijn
Hij schudde
mismoedig naar
niet langer.
langer. Maar
Maar hóe
hij
kamer begaf.
begaf. 0, 't ging zoo niet
kamer
h6e moest hij
er verandering
. . . hij
er
verandering in brengen
brengen...
het niet. ....
hij wist het
Onwillekeurig
blikken af
af naar
naar het
het groote
Onwillekeurig dwaalden
dwaalden zijn
zijn blikken
geschilderde portret,
portret, dat
dat boven
bovenzijn
zijnschrijftafel
schrijftafel hing, en
dat
geschilderde
en dat
de vrouw voorstelde,
verloren. Hij
Hij keek
keek haar
haar in
in
voorstelde, die hij had
had verloren.
de zachte,
zachte, teedere
oogen, die
hem schenen
schenen aan
zien, en
en
de
teedere oogen,
die hem
aan te
te zien,
Waarom moest
moest zij
zij sterven
overal te volgen,
volgen, waarheen
waarheen hij
hij ging.
ging. Waarom
overal
in het
het volst
volst van
van hun
hun geluk,
geluk, bij
bij de
degeboorte
geboorte van
van hun
hun tweede
tweede
in
kind, het
het meisje,
meisje, waar
waar zij
zij zoo
zoo innig
innigblij
blijmee
meewas.
was ...
eerste
kind,
. . De eerste
ver~
brandende pijn
vier jaren
jaren bijna,
bijna, wel
wel wat
wat ver,
brandende
pijn was
was thans,
thans, na vier
een berustenden
berustend en weemoed
weemoed.. .... maar
maar hoe
kalmd in een
hoe bitter voelde
hij nog
nog haar
haar gemis
gemis ...
aldoor ...
hij
. . . aldoor ...
. . . aldoor.
..
Hij legde
legde zijn
zijn elleboog
elleboogop
opdedeschrijftafel,
schrijftafel, en
enleunde
leunde zijn
zijn
Hij
Wat kon
kon hij
hij doen
doen...
moest hij
hij doen,
hoofd in de
de hand.
hand. Wat
hoofd
. . . wat moest
om een
een einde
einde aan
aan dezen
dezen ondraaglijken toestand
toestand te
te maken.
maken ...
om
..
zijn kinderen
kinderen aan
aan niets,
niets, maar
maar geestelijk
geestelijk
Lichamelijk ontbrak het zijn
verwilderden zij.
in den
den eersten
eersten wanhopigen tijd,
tijd, was
was
verwilderden
zij. Toen,
Toen, in
zijn
Moeder
bij
hem
gekomen,
en
had
haar
zorgen
aan
de
zijn Moeder bij hem gekomen, en had haar zorgen aan de
kinderen
kinderen gewijd,
gewijd, zoolang zij
zij kon.
kon. Dat
Dat waren tenminste
tenminste rustige
jaren geweest, alal was
washij
hijhet
hetgeenszins
geenszinseens
eensmet
metde
de opvoedings,
opvoedings.
jaren
zijner Moeder.
Moeder. Want
Wantdie
dieverwende
verwendede
dekinderen
kinderenop
opde
de
methode zijner
schromelijkste wijze,
had in
in haar
haar goedhartigheid
goedhartigheid slechts
slechts dit
schromelijkste
wijze, en
en had
ééne principe
principe:: Als ze
ze maar
maar gelukkig
gelukkig zijn.
zijn. Nu
Nuechter
echterwas
waszijn
zijn
Moeder
Moeder lijdende
lijdende aan
aan een
een sleepende rheumatische
rheumatische kwaal,
kwaal, die
die
haar het gebruik
gebruik harer
harer ledematen
ledematen ontzegde,
ontzegde,en
enhaar
haarvolkomen
volkomen
haar
machteloos maakte.
maakte. Hij
Hij kon
konhaar
haar de
deverpleging
verpleging niet
niet geven,
geven,
machteloos

EEN
«MARlAGE DE RAISON.»
RAISON.»
EEN eMARIAGE

217

die zij
die
zij behoefde,
behoefde, en
en ofschoon
ofschoon tot
totzijn
zijngroot
grootverdriet
verdrietwas
waszijn
zijn
Moeder vertrokken
harer getrouwde
getrouwde dochters,
dochters, waar
waar
vertrokken naar
naar een
een harer
zij
liefderijkste verzorging
verzorging genoot.
genoot.
zij de liefderijkste
N
u was
was hij
hijweer
weeralleen.
alleen.EnEn
alle
moeilijkhedenenenlasten
lasten
Nu
alle
moeilijkheden
met
de kinderen
kinderen rustten op hèm.
hij was
was er
er niet
niet tegen
tegen
met de
hém. En
En hij
bestand.
betrekking noodzaakte
noodzaakte hem,
hem, bijna
bijna den
den geheel
en
bestand. Zijn
Zijn betrekking
geheelen
dag
van huis
huis te
te zijn,
zijn, enendedekinderen
kinderenmoesten
moestentetevroeg
vroegnaar
naar
dag van
dat de
de avonden
avonden van
van groot
groot nut
nutkonden
konden zijn.
zijn.
bed,
dan dat
bed, dan
Alles had
Alles
had hij
hij geprobeerd:
fatsoenlijken huize,
huize,
geprobeerd : meisjes
meisjes van fatsoenlijken
kinder~
wie
het te doen
was, om
om werkzaam
werkzaam te
te wezen;
wie het
doen was,
wezen ; gewone kinder,
juffrouwen, -— maar
maar waren
te ondeugend? of
had
waren de kinderen
kinderen te
ofhad
hij
geen tact
tact om
om met
met die
die vrouwen
vrouwen om
om te
te gaan?
een na
na de
hij geen
gaan ? De een
had hij deze
ander
hij moeten
moeten laten
laten vertrekken.
vertrekken. Eindelijk
Eindelijk had
ander had
had hij
door kennissen
kennissen aanbe~
Engelsche nurse
gekregen, hem warm
warm door
nurse gekregen,
aanbe,
volen, en
hoe ging
ging het?
het?De
Dekinderen
kinderen bleven
bleven even
even ongezeg~
en hoe
ongezeg,
gelijk en
zij leerden
leerden weinig
weinig van
van de
de «leerzame»
gelijk
en wild, zij
aleerzame» spelletjes
zij niet
nietvan
vanhaar
haarhouden
houdenkonden.
konden.
nurse ...
der nurse
. .. omdat zij
Och, als er
maar iemand
iemand was,
die van
van hen
hen hield, die geduld
er maar
was, die
genoeg
had, om
om hun
hun kleine
kleine foutjes te
verbeteren, die
die hun
hun
genoeg had,
te verbeteren,
belangstelling
belangstelling gaf in
in verschillende
verschillende dingen...
maar...
was
dingen . maar
. . . Er
Er was
wist hij,
hij, één,
- namelijk
hij weer
weer
maar één oplossing,
oplossing, wist
één, —
namelijk als
als hij
dat kon hij niet, zelfs
zelfs niet
niet terwille
terwille van
van zijn
zijn
trouwde. Maar
Maar dat
trouwde.
arme kinderen.
..
kinderen ...
Er was
iets goeds
goeds van
van de
de babies
.. ze waren
waren
Er
was wel
wel iets
babies te maken.
maken ...
au fond
fond aardig
aardig genoeg.
genoeg...
Hij herinnerde
herinnerde zich met eenige
au
. . Hij
hij eens 's avonds
langs de kinderkamer komende,
ontroering, hoe hij
avonds langs
gezien had,
had, hoe
hoe Zusje op haar
haar knietjes
knietjes in
inhaar
haar wit,gelakt
wit.gelakt
gezien
ledikantje lag,
met gesloten
gesloten oogjes
oogjes en
engevouwen
gevouwenhandjes,
handjes, ter,
ter~
ledikantje
lag, met
wijl zij
zij het gebedje,
dat nurse
nurse haar
haar voorzei, moeilijk
moeilijk nastamelde
nastamelde::
gebedje, dat
Jesus, meek
meek and
and mild,
mild,
Holy Jesus,
me, aa little
HttIe child,
child,
Look on me,
Look
my simplicity.
simpHcity ...
Pity my
. .

aandoenlijk onschuldig
onschuldig zag
zag toen
toen het
het kindje
kindje eruit,
eruit, met
met
Hoe aandoenlijk
korte blonde
blonde krullen
krullen om
om het
het frissche gezicht, en
en het
het blanke
de korte
halsje omgolfd door
door de witte
witte kant
kant van
van het
het nachtjaponnetje..
nachtjaponnetje .. ..
hij het
het recht
recht wel,
wel, die
diekinderen
kinderen z66
zóó te verwaarloozen...
verwaarloozen .. .
Had hij
En
mate voor hen
hen opofferen,
opofferen, als
als de
de omstan,
omstan~
En toch,
toch, zich
zich in
in die mate
digheden schenen
schenen te
te eischen, als
als zijn
zijn Moeder
Moeder hem
hem dikwijls
dikwijls
nemen...
kon hij niet. Dat
smeekte, en
weer een
een vrouw
vrouw nemen
smeekte,
en weer
. . . dat kon
hij nimmer
nimmer kunnen.
kunnen.
zou hij
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Il.
Frans
met de
de kinderen
kinderen bij
bij zijn
zijnzuster
zustergedineerd,
gedineerd, en
enhij
hij
Frans had
had met
had
zich gedurende
gedurende den
den maaltijd
maaltijd beurtelings
beurtelings geërgerd
geërgerd en
en ge,
ge.
had zich
schaamd
hen, vooral
vooral om
om de
detegenwoordigheid
tegenwoordigheid van
van een
een
schaamd over
over hen,
vriendin
zijner
zuster,
Isabelle
de
Raedt,
die
hij
weliswaar
vriendin zijner zuster, Isabelle de Raedt, die hij weliswaar
reeds
jaren kende,
kende, maar
maar wier
wier blik
blikvaak
vaakmet
metzoo'n
zoo'n intens
intens mede,
mede.
reeds jaren
op Sam
Sam en
enZusje
Zusjerustte,
rustte,dat
dathijhijzich
zichinnerlijk
innerlijk diep
diep
lijden
lijden op
vernederd en
en gegeneerd
vernederd
gegeneerd gevoelde.
gevoelde.
En
het was
was hem
hemeen
eenware
wareopluchting
opluchtinggeweest,
geweest, toen
toeneindelijk
eindelijk
En het
nurse
verscheen in haar
haar langen
langen cape,mantel
cape.mantel van
vanblauwe
blauweserge,
serge,
nurse verscheen
met
een klein
klein kapothoedje
kapothoedje op,
op,waarvan
waarvaneen
eensluier
sluierstatig
statigneer,
neer.
met een
hing,
om
de
kinderen
te
halen.
hing,
de kinderen te halen.
Zij
zaten thee
thee te
te drinken
drinken inindedeserre,
serre,enenvoerden
voerdeneen
eenrustig
rustig
Zij zaten
gesprek,
Frans woelde
onrust, en
en hij
hij kon zich niet
gesprek, maar
maar in
in Frans
woelde de onrust,
langer bedwingen.
langer
bedwingen.
moet ik toch
toch doen,
doen, riep
riep hij,
hij, wat
wat moet
moet ik
ik toch
toch in
in
-— Wat moet
's hemelsnaam met
beginnen...
Ze worden
worden al
al
met die
die kinderen
kinderen beginnen.
. . Ze
't aan,
en ik
ik sta
staerermachteloos
machteloos
erger
onhebbelijker; ;ik
erger en
en onhebbelijker
ik zie
zie 't
aan, en
tegenover, Ze
Ze zijn
slecht, —
- maar
maar toch,
toch, als
als 't't zoo
zoo door
door
tegenover,
zijn niet
niet slecht,
moet
gaan,
komt
er
niets
van
terecht.
Waarom
kan
ik,
juist
moet gaan, komt er niets van terecht. Waarom kan ik, juist
nu niemand
niemand vinden,
vinden, die
goed voor
voor hen
hen isis?
ik, nu
ik,
die goed
?
- Ik
Ik geloof,
geloof, zei
zei Isabelle
Isabelle met
methaar
haarzachte
zachte stem,
stem, en
envoor
voorhet
het
—
eerst nu
nu viel
viel het
hethem
hemop,op,
vroolijke,levenslustige
levenslustige
eerst
hoehoe
hethet
vroolijke,
meisje van
van vroeger
vroeger veranderd
veranderd was,
was, sinds
sinds hij
hij haar
haar de
de vorige
vorige
meisje
zag;; een ondefinieerbare zwaarmoedigheid
zwaarmoedigheid was
was er
er gekomen
gekomen
maal zag
haar oogen,
oogen, haar
haarwijze
wijzevan
vanspreken,
spreken,haar
haarheele
heelemanier
maniervan
van
in haar
doen, —
- ik
ik geloof,
geloof, dat
datjejegeholpen
geholpen zou
zouzijn,
ZlJn, als
alsjejeiemand
iemand
doen,
kon vinden,
vinden, die
die van
van hen
hen hield.
hield.
kon
Getroffen blikte
Frans haar
haar aan.
aan. Had
Had hij
hij ditzelfde
ditzelfde niet
niet
Getroffen
blikte Frans
precies
zoo
gevoeld?
.
..
Hij
zuchtte.
precies
gevoeld ? .
zuchtte.
Ik
- Maar
Maar zó6
zóó iemand
iemand schijn
schijn ik niet
niet te
te kunnen
kunnen vinden.
vinden. Ik
—
nooit gemerkt,
gemerkt, dat
dat er
ereen
een((hart»
«hart» voor
voorhen
hen had.
had. Ze
Ze deden
deden
heb nooit
't allen alleen
alleen uit
uit plicht.
plicht.
—
moest.. .. .. begon
begon zijn
zijnzuster,
zuster, en
enwilde
wildezeggen,
zeggen,wat
watzij
zij
- Je moest
vaak met
methaar
haarMoeder
Moederbesproken
besprokenhad,
had,maar
maareen
eendringend,
dringend.
zoo vaak
toornige blik
blik van
van Frans
Frans deed
deedhaar
haar zwijgen.
zwijgen.
toornige
datFrans
Franshet
hetgesprek
gesprekveranderd
veranderd
scheen tetebegrijpen,
begrijpen,dat
Isabelle scheen
zij begon
begon tetepraten
pratenover
overzichzelve
zichzelve...
en
wilde zien,
zien, en
en zij
wilde
. . . en
ook zij
zij haar
haar droefheid uit
uit:: haar
haar Vader
Vader
onwillekeurig klaagde
klaagde ook
onwillekeurig
wilde niet,
niet, dat
datzijzij
of ander
«werd»;
onderwijzeres
wilde
hethet
eeneen
of ander
c(werd»
; onderwijzeres
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mocht zij
. . En
mocht
zij niet
niet worden,
worden, pleegzuster
pleegzuster niet
niet.. ..
En zoo
zoowas
waszij
ZIJ
gedwongen
een na
na den
den
gedwongen haar
haarleege
leege dagen
dagen voort
voort te
te slepen,
slepen, de een
moe en
en moedeloos
moedeloos van
van was.
was ...
ander,
ander, totdat
totdat zij
zij er
er moe
..
-— Is
dat de
de reden,
reden, dat
dat jejezooveel
zooveelminder
minder vroolijk
vroolijk ....
zei
Is dat
. . zei
nu even
evenonbescheiden
onbescheidentetezijn
zijnals
als hij
hij
Frans,
bespeurde, nu
Frans, maar
maar hij
hij bespeurde,
zijn
zuster zoo straks
straks had
had verweten.
verweten. Isabelle
Isabelle had
had een
een donkere
donkere
zijn zuster
zij zag
zag hem
hem vrijmoedig
vrijmoedig in
in de
de oogen,
oogen,
kleur
gekregen; ; maar
maar zij
kleur gekregen
en zei
zeI::
dat is de
de reden.
reden. Welke
Welke zou
zou er
eranders
anders zijn
zijn?? Ik
Ik kán
kán
-— Ja,
Ja, dat
verdragen...
maar Papa
Papa
dat
nuttelooze leven
leven bijna
bijna niet
niet meer
meer verdragen
dat nuttelooze
... maar
verbiedt me
me alles
alles. ..... ik
ik moet
verbiedt
moet wel . . .. ik
ik moet.
moet. ....

111.
Dien
avond, toen
toenFrans'
Frans'zuster
zusterGertrude
Gertrude haar
haar broer
broer en
en
Dien avond,
had gadegeslagen,
gadegeslagen, was
was zij
zij tot
tot de
de
lsabelle
Isabelle stilzwijgend
stilzwijgend lang
lang had
overtuiging
gekomen, dat
dat deze
dezebeiden
beidenniet
nietbeter
beterkonden
kondendoen
doen
overtuiging gekomen,
dan met
met elkaar
elkaar te trouwen.
trouwen. Frans
Frans zou
zou een
eengoede,
goede,verstandige
verstandige
dan
voor zijn
zijn kinderen
kinderenkrijgen,
krijgen,enenIsabelle
Isabellezou
zouhaar
haarzucht
zucht
Moeder voor
naar
nuttig,zijn bevredigd
bevredigdzien.
zien. Met
Met veel
veel overleg
overleg en
en handig,
handignaar nuttig-zijn
heid
begon zij
zij er
ermet
metIsabelle
Isabelleover
overtetespreken
spreken;
wantals
alsdeze
deze
heid begon
; want
wilde, behoefde
behoefde zij
zijFrans
Fransniet
nietnoodeloos
noodelooste te
verontrusten.
niet wilde,
verontrusten.
tot haar
haar verwondering,
verwondering, maar
maar blijdschap
blijdschap vooral,
vooral, vond
vondzij
zij
En tot
En
bij Isabelle
Isabelle een
gewillig gehoor.
gehoor. Het
Het meisje
meisje zeide,
zeide, dat
dat zij
zij er
er
bij
een gewillig
naar snakte
snakte uit
uit haar
haar omgeving
omgevingtetekomen,
komen,enenwerkzaam
werkzaamtetezijn
zijn;;
naar
dat zij
zij veel
veel van
van kinderen
kinderen hield,
hield,enendat,
dat,daar
daarhaar
haarVader
Vaderhaar
haar
dat
misschieninderdaad
inderdaadhet
hetbeste
beste
toestond, iets
ietsteteworden,
worden,zijzijmisschien
niet toestond,
dat
deed, om
om een
eenweduwnaar
weduwnaar met
metkinderen
kinderentetetrouwen.
trouwen.Maar
Maardat
deed,
zij, als
als zij
zij er
er ooit
ooit toe
toe overging,
overging, dedeabsolute
absolutevoorwaarde
voorwaarde zou
zou
zij,
moeten
anders dan
moeten stellen, de
de Moeder
Moedervan
vanzijn
zijnkinderen,
kinderen, niets anders
Moeder van
van zijn
zijn kinderen,
kinderen, te
te zijn.
zijn.
de Moeder
Gertrude om Frans.
Frans. Zij
Zij wist,
wist,
Vooral dit
dit laatste
laatste verheugde
verheugde Gertrude
Vooral
datdaarom
daarom
hij van
vanzijn
zijneerste
eerstevrouw
vrouwhad
hadgehouden,
gehouden,enendat
hoeveel hij
tweede huwelijk
huwelijk hem
hem altijd
altijd iets
ietsonmogelijks
onmogelijkshad
hadgeleken.
geleken.
een tweede
Maar z66
zóó was
was het
hetnatuurlijk
natuurlijk iets
ietsanders.
anders. En
Enna
naeindeloos
eindeloos veel
veel
Maar
zij Frans
Frans te
te doen
doen inzien,
inzien, dat
dat
lange samensprekingen,
samensprekingen, wist
wist zij
en lange
het z66
zóó het
het beste
beste was.
was.
het
Z66
Zóó het beste
beste voor
voorhèm,
hèm,zeer
zeerzeker,
zeker,erkende
erkendehij.
hij. Maar
Maarvoor
voor
háár? Mocht
Mocht hij
hij haar
haar hulp,
hulp,haar
haargoedheid
goedheidaannemen,
aannemen, zonder
zonder
hiár?
geven?
En als
als het
hetoffer
offerlater
later
er ook
ook maar
maar iets
iets voor
voor terug
terug te
te geven
er
? En
bleek?
eens te
te zwaar
zwaar voor
voor haar
haar bleek
eens
? ....
..
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Maar eens,
eens, toen
toen hij
hij zelf
zelfeen
eenonderhoud
onderhoud met
metIsabelle
Isabelle had,
had,
Maar
zij hem
hem zoo
zooernstig
ernstig en
ennadrukkelijk,
nadrukkelijk, dat
dat het
hetgeen
geen
betoogde zij
betoogde
offer was,
was, dat
dat zijzijhem
hemintegendeel
integendeelaltijd
altijddankbaar
dankbaar zou
zouzijn,
zijn,
offer
omdat hij
hij haar
haareen
eenwerkkring
werkkring vol
volaangename
aangename bezigheid
bezigheidgaf,
gaf,
omdat
hij niet
niet langer
langer aarzelde,
aarzelde, en
enhaar
haarhand
handininzwijgende
zwijgendeerken,
erken~
dat hij
telijkheid drukte.
drukte. En
En korten
korten tijd
tijd daarna
daarna voerde
voerde hij
hij haar,
haar, op
op
telijkheid
Moeder
zijner
den
middag
van
den
huwelijksdag,
als
de
als
de
Moeder
zijner
den middag van den huwelijksdag,
kinderen in zijn
zijn huis.
huis.
kinderen

IV.
zich in zijn
Het duurde
duurde eenigen tijd v6ór
vóór Frans
Frans zich
zijn nieuwen
nieuwen
toestand had
ingeleefd. Het
Het was
was zoo
zoo wonderlijk voor hem,
hem,
toestand
had ingeleefd.
Isabelle steeds
heen te
te zien,
zien, in
in de
de rol van verzorgster
Isabelle
steeds om
om zich
zich heen
zijner kinderen,
dan te
te moeten
moeten realiseeren,
realiseeren, tlat
-dat zij zijn
zijner
kinderen, en
en dan
was. Maar
Maar zij
zij gedroeg
gedroeg zich
zich zoo
zoo natuurlijk,
natuurlijk, ook
ook tegen,
tegen~
vrouw was.
hem;; zij
zij had
had zich
zich blijkbaar
blijkbaar haar
haar nieuwe
nieuwe positie
positie zóó goed
over hem
dat het
het haar
haarweinig
weinigmoeite
moeite kosfte,
kostte, zich
zich daarin
daarin te
te
overlegd, dat
overlegd,
schikken. En
haar ongedwongenheid
ongedwongenheid maakte
maakte voor
voor hem
hem de
de
schikken.
En haar
ongewone
dan hij
hij in het
het begin
begin
ongewone verhouding
verhouding gemakkelijker,
gemakkelijker, dan
deze zou
zou kunnen
kunnen worden.
vreesde, dat
vreesde,
dat deze
's Morgens, als
hij beneden
beneden kwam
kwam om
om teteontbijten,
ontbijten, vond
vond
als hij
hij
haar daar
daar reeds
reeds met
met de
dekinderen,
kinderen, die
dieeen
eenstormachtige,
stormachtige,
hij haar
hadden opgevat,
opgevat, en
en die
die
onberedeneerde
onberedeneerdeliefde
liefdevoor
voor haar
haar hadden
werkelijk op alleraardigste
alleraardigste wijze
wijze hun
hun best
bestdeden,
deden,om
omhaar
haarniet
niet
werkelijk
spron,
onaangenaam
En 's middags, als
als hij
hij thuiskwam,
thuiskwam, spron~
onaangenaam te
te zijn. En
gen
kinderen hem
hem lief en
en opgewekt
opgewekt tegemoet,
tegemoet, en
en hadden
hadden
gen de kinderen
hem zóóveel te vertellen:
hiermee naar
naar toe
Maatje had
had hen hiermee
vertellen : Maatje
Maatje
had dat
genomen.
..
Maatje
had
dit
verteld.
..
Maatje
had
dat
verteld.
.
.
Maatje
had
hun
dit
genomen. . .
voor
hen
gemaakt.
.
.
dat
hij
telkens
en
telkens
weer
met
een
dat
hij
telkens
en
telkens
weer
met
een
voor hen gemaakt.
glim,
blik
van innige
innige dankbaarheid
dankbaarheid haar
haar oogen zocht.
zij glim~
zocht. En zij
blik van
lachte
haar stillen,
stillen, zwaarmoedigen
zwaarmoedigen glimlach,
nog
lachte dan
dan met haar
glimlach, die nog
altijd
moe en
en droefgeestig
droefgeestig gebleven
gebleven was,
was, en
enkeek
keeknaar
naar de
de
altijd moe
o,
het hem
hem dikwijls,
zij zeide het
dikwijls, zoo
zoo veel,
veel, 0,
kinderen,
haar, zij
kinderen, die
die haar,
zoo
veel vergoedden...
hij niet op
op zijn
zijn
avonds bleef
bleef hij
vergoedden. . . En 's avonds
zoo veel
had zich
zich uit
uit beleefdheid
beleefdheid aangewend,
aangewend, om
om met
methaar
haar
kamer;
hij had
kamer ; hij
thee
te
drinken;
zij
spraken
dan
rustig
over
verschillende
thee te drinken ; zij spraken dan rustig over verschillende
dingen,
meest over
over de
de kinderen,
kinderen, totdat
totdat zij,
zij, bij
bij het
hetnaar
naar hun
hun
dingen, meest
eigen
kamers gaan,
gaan, met
met een
eenhanddruk
handdruk scheidden
scheidden als
als goede
goede
eigen kamers
vrienden.
of zij
zij
In 't't eerst
hij voortdurend
voortdurend de
de gewaarwording,
gewaarwording, of
had hij
eerst had
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maar
bij hen
hen logeerde,
nog wel
wel een
een tijd
tijd komen
komen zou,
zou,
en er nog
logeerde, en
maar bij
stille, aangename
aangename leven
leven een
een einde
einde nam.
nam. Maar
Maarallengs
allengs
dat
dat dit stille,
dat zij
zij hier was voor
wende hij
hij aan
aan het
het denkbeeld,
denkbeeld, dat
wende
voor altijd; zoo
geleidelijk
alles gegaan,
gegaan, dat hij
hij er
er zich dikwijls
over verdikwijls over
geleidelijk was
was alles
ver,
baasde;; hij
getrouwd, -— en
niets werd
werd er
er ooit
ooit van
van hem
hem
baasde
en niets
hij was getrouwd,
gevraagd;
zoo vrij
vrij als
alsvoorheen,
voorheen,alleen
alleenhad
hadhij
hijin
inzijn
zijn
hij was zoo
gevraagd ; hij
trouweMoeder
Moeder
huis
de zorgende
zorgende leidsvrouw
leidsvrouwgekregen,
gekregen, dedetrouwe
huis de
zijner kinderen
kinderen....
..
Eens
hij haar,
haar, met
met bewondering
bewondering ininzijn
zijnstem,
stem, hoe
hoehet
het
Eens vroeg hij
haar
was gelukt, die
dieonhebbelijke,
onhebbelijke, allerlastigste wezentjes,
haar toch
toch was
zóó
om te
te tooveren in wèllevendige,
maar toch
toch aardige
aardige
z66 spoedig
wèl levendige, maar
spoedig om
en verdragelijke kinderen.
datdedekinderen
kinderenten
teneerste
eerste in
in
Zij lachte
lachte zachtjes,
zachtjes, en
en zei,
zei, dat
Zij
hoofdzaak
door ongehoofdzaak lastig
lastig en
en onhebbelijk
onhebbelijk werden
werden gemaakt
gemaakt door
onge,
schikt personeel
personeel;; en
dat het
het ten
ten tweede
tweede.. . .. niet
zoo vlot
vlot en
en
en dat
niet zoo
was gegaan,
gegaan, als
als hij
hij dacht.
vlug was
dacht. ....
Zij
vertelde hem
hem toen,
toen, -— zij
kon dat
dat wel
wel doen,
doen, nu
nu alles
alles
Zij vertelde
zij kon
toch ten
ten goede
goede veranderd
veranderd was,
was, hoe
hoe ontzettend
ontzettend veel
veelmoeite
moeite en
en
toch
hoe eindeloos
eindeloos veel geduld
geduld het
het had
had gekost
gekost om
om Sam
Sam en
en Zusje
hoe
eenigszins te «beschaven».
«beschaven». Zij
Zij begrepen
begrepenhaar
haar verbieden
verbieden niet,
niet,
zij zagen
zagen absoluut
absoluut niet in,
in, waarom
waarom zij
zij sommige
sommige dingen
dingen niet
niet
zij
weer moesten;
móchten, en andere daarentegen juist weer
mèesten ; zij
zij streefden
zonder opzet.
opzet. ..
haar tegen,
soms uit
uit moedwil,
haar
tegen, soms
m. oedwil, soms ook zonder
. . Maar
Dekinderen
kinderen voelden,
haar liefde
had hen
hen ten
tenslotte
slottegewonnen.
gewonnen. De
haar
liefde had
voelden,
zij van
van hen
henhield,
hield,enen
verlichttehaar
haartaak
taaken
en vervriendedat zij
datdat
verlichtte
vervriende,
lijkte die óók.
dat iets
iets haar
haar ooit
ooit tete
moest niet
niet denken,
denken, dat
66k. Hij
Hij moest
zwaar
was geweest;
zwaar was
zij....
..
geweest ; integendeel, zij
-— Maar
Maar dat
dat ik
ikdaar
daar nooit
nooit iets
iets van
vanheb
hebgemerkt,
gemerkt, viel
vielhij
hij
Wat
moet
ik
toch
haar
in
de
rede,
vernederd
en
beschaamd,
haar in de rede, vernederd en beschaamd,
moet ik toch
zeggen, om m'n
m'n onachtzaamheid
onachtzaamheid teteverontschuldigen
verontschuldigen ...
. . . en
dat
je nooit eenige
eenige hulp
heb gegeven
dat ik je
hulp heb
gegeven....
..
-— Zeg,
Zeg, dat
dat je
je blij
blij ben
ben met
met 't resultaat
resultaat;; anders
niet
anders wil
wil ik niet
ze. 't Was
niet om
om te
te klagen,
klagen, dat
dat ik
iksprak,
sprak, dat
dat
hooren, zei
zei ze.
Was niet
begrijp je toch
toch wel?
begrijp
wel ?
—
- Ja, zei hij, zeker, natuurlijk, anders had je toch wel
wel 's eerder
zóó
Maar heusch, ik
ben er
er verslagen
verslagen van,
van, dat
dat je
je 'tz66
geklaagd. Maar
ik ben
erg
hebt gehad.
gehad.
erg hebt
zei ze
ze snel,
snel, denk
denk dat
datniet,
niet, denk
denk dat
datniet,
niet, denk
denk
-— 0, nee,
nee, zei
dat nooit.
Als ik
ik niet
niet die
die moeite
moeite en
en zorg had
gehad, werk,
werk,
dat
nooit. Als
had gehad,
m'n kracht
kracht en
en gedachten moest
hoe had
had
waaraan ik
waaraan
ik al m'n
moest geven,
geven, hoe
ik 't dan uitge
uitge ...
...
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Haastig hield
zij het
het woord
woord . .. .. gehouden
gehouden.. ....nog
nogin,
in,maar
maar
Haastig
hield zij
hij,
zeer in
in beslag
beslag genomen
genomen door
door zijn
zijn eigen
eigengedachten,
gedachten, be,
behij, te zeer
merkte
merkte het niet.
niet.
-— Geloof
me, zei
zei ze
ze ernstig,
ernstig, ik
ik ben
ben gelukkig,
gelukkig, nu
ik m'n
m'n
Geloof me,
nu ik
levensdoel heb gevonden.
gevonden ....
levensdoel
...
- Gelukkig?
herhaalde Frans,
Frans, en
en zag
zaghaar
haar aandachtig
aandachtig in
in
Gelukkig? herhaalde
—
zie ik
ik pas,
pas,
het bleeke,
bleeke, versmalde
versmalde gezicht.
het
gezicht. Gelukkig.
Gelukkig .. .. . 0,
o, nu zie
arm kind,
kind, hóe
hóe zwaar
zwaar je 't
't hebt
0,waarom
waarom me
me toch
toch
arm
hebt gehad.
gehad. 0,
niet om steun,
steun, om
om hulp
hulp gevraagd.
gevraagd ...
niet
..
-— Dat
Dat wou
wou 'k'kjuist
juist niet,
niet, zei
zeize,
ze,mat
matlachend,
lachend, enen't'twas
was
noodig?'t Was
't Waswaarschijnlijk
waarschijnlijk zelfs
zelfsbeter
beter
immers ook
niet noodig?
immers
ook niet
van niet.
niet. ....
van
-— Maar
Maar 't was
te veel
veel voor
voor je,
je, 't'tis
is nu
nu zelfs
zelfs nog
nog teteveel.
veel.
was te
't niet,
zie 't'timmers
immers aan
aan je,
je, jejebent
bentzoo
zoobleek,
bleek,
Ontken
Ontken 't
niet, ik
ik zie
triest. ....
zoo triest.
-— Ik
Ik triest?
triest? vroeg
vroeg zij
zij verschrikt.
verschrikt. Ik
Ik ben
ben niet
niet triest.
triest. . . Ik
Ik
zei je toch,
toch, dat
dat ik
ik gelukkig
gelukkig ben.
zei
zij
Een
helroode blos
blos overkleurde
overkleurde haar
haar heele
heele gezicht,
gezicht, en
en zij
Een helroode
zag
er, terwijl
terwijl zij
zij dit
dit zeide,
zeide, zoo
zoo ongelukkig
uit, dat
dat hij
hij zich
zich
zag er,
ongelukkig uit,
niet weerhouden
weerhouden kon, om
om tetevragen
vragen::
niet
-— Is
Is er
er iets
iets wat
wat je hindert?
hindert? Iets,
Iets, wat
wat ik.
ik ...
..
-— Niets, zei
zei ze,
ze,opeens
opeenszoo
zoostug
stugen
enkoel,
koel,dat
dathij
hij weer
weer plotse,
plotseen sterk
sterkgevoelde,
gevoelde,hoe
hoeoneigenlijk,vreemd
oneigenlijk-vreemdhun
hunverhouding
verhouding
ling en
was. Ik
Ik verzoek
verzoek je,
je, me
metetegelooven,
gelooven,alsalsikikzeg,
zeg,dat
datikiktevreden
tevreden
was.
bennununuttig,
nuttig,—en niets
nietsanders
andersverlang
verlangdan
dandit
ditleven.
leven.IkIkben
ben, en
dat
heb ik
ikaltijd
altijdwillen
willenzijn.
zijn.Maak
Maakje je
niet
bezorgdover
overmij,
mij,—
dat heb
niet
bezorgd
alsjeblieft niet,
- neem
neem zoo
zoo min
minmogelijk
mogelijknotitie
notitievan
van m'n
m'n
alsjeblieft
niet, —
me de
debeste
beste
«bleekheid,» m'n
«bleekheid,»
m'n «triestheid,»
«triestheid,»dan
dan bewijs
bewijs je
je me
dienst.
je me
medat
datbeloven
beloven?
dienst. Wil je
?
aarzelde. Hij
Hij wist,
wist,dat
dathij
hijhet
hethaar
haar beloven
beloven moest,
moest, omdat
Hij aarzelde.
immers niets
niets van
van wat
wat haar
haar betrof,
betrof, hem
hem «aanging».
«aanging». En
En toch,
toch,
immers
zij zich
zich eenzaam
eenzaam voelde,
voelde, en
en dat
dat
hij meende
meende te
begrijpen, dat
dat zij
hij
te begrijpen,
zij
misschien een verdriet
verdriet verborg,
verborg, —
- kon
kon zij
zijhem
hem niet
niet genoeg
genoeg
zij misschien
vertrouwen, om
hem uit
uit te
te klagen
klagen?? Hij
Hijzei
zei:
vertrouwen,
om haar
haar leed
leed bij
bij hem
:
-— Isabelle,
weet, dat
dat jejemet
metjejefamilie
familie niet
nietzoo
zoogoed
goed
Isabelle, ik
ik weet,
harmonieert, ieder
wel 's behoefte,
om zich
zich
behoefte, om
harmonieert,
ieder mensch
mensch heeft
heeft toch wel
uit te
te spreken.
spreken. Kan
Kan je
je mij niet
beschouwen als
als'n'nvriend,
vriend,
niet beschouwen
uit
'n goede vriend.
vriend ...
..
hem aan
aan met oogen, vol
volwantrouwen,
wantrouwen, toorn
toornen
envrees.
vrees.
Zij zag hem
zij sprak,
sprak, haar
haarheele
heelehouding
houdingwas
wasafwerend
afwerend;
Haar toon, toen
toen zij
Haar
;
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inspanning, om
om haar
haar zelfbeheersching
zelf beheersching niet
door de inspanning,
langzaam, door
te verliezen,
verliezen, zei
zei ze:
ze :
te
-— Er
Er is niets, wat
wat ik zou
zou willen of kunnen zeggen, en vraag
Datmoet
moetikikjejedringend
dringendverzoeken.
verzoeken.
er me
me nooit
nooitmeer
meer naar.
naar. Dat
er
prettig,
vriende,
Ga met
met me
me om,
om, zooals je altijd
altijd hebt gedaan,
vriendeGa
doe met
met jou.
jou. Maar
Maarbemoei
bemoei jejeverder
verder niet
niet met
met
ik doe
lijk, zooals ik
me met
metrust.
rust.
me. Laat
Laat me met
met rust.
rust. Laat me
me.
Haar woorden
woorden klonken
klonken gesmoord
gesmoordvan
vanonderdrukte
onderdrukte harts,
hartsHaar
tochtelijkheid, en
getroffen blikte
blikte hij
hij voor
voor zich
zich neer.
neer. Hij
Hij had
had
en getroffen
nu door
door tetebreken
breken inindedeintimiteit
intimiteitharer
harer ziel.
zieL
het recht
recht niet,
het
niet, nu
Maar
begreep, zoo duidelijk,
duidelijk, alsof
alsof zij
zij het
het hem
hemmet
metronde
ronde
Maar hij
hij begreep,
woorden
gezegd, dat
dat de
devervulling
vervulling van
vanhaar
haar levensdoel,
levensdoel,
woorden had
had gezegd,
ondaQ.ks
haar beweringen
beweringen van
van het
hettegendeel,
tegendeel,haar
haartoch
tochniet
niet
al haar
ondanks al
gelukkig maakte.
maakte ...
..

v.
V.
dagen gingen
gingen voorbij.
voorbij.
De dagen
Langzamerhand
voor Frans
Frans iets
vaststaands en
Langzamerhandwas
was het
het voor
iets vaststaands
Isabelle steeds
steeds in
in zijn
zijn huis
huis aan,
aanheel
gewoons gewordep,
dat Isabelle
geworden, dat
heel gewoons
wezig was.
was. Hij
Hij voelde
voelde zich
zich gerust
gerust en
en tevreden.
tevreden. Den
Den ondraagondraag,
hem had
had gewogen,
gewogen, toen
toen hij
hij verplicht was
lijken druk,
lijken
druk, die
die op hem
de kinderen
kinderen te
te zorgen,
zorgen, had
had zij
zijvan
vanhem
hem weg,
wegalleen
alleen voor
voor de
genomen. Hij
Hij kon
kon weer
weervrijer
vrijerademhalen
ademhalen in
ineen
een atmosfeer van
genomen.
thuis-zijn.
wist, dat
dat er
er iemand
iemand was,
die in
in al
al de
de nooden
Hij wist,
was, die
thuis,zijn. Hij
der
kinderen voorzag,
voorzag, en die
die op
opuitstekende
uitstekendewijze
wijzehet
hetbeheer
beheer
der kinderen
voerde over
over het
het huishouden.
huishouden. Zijn
Zijn zuster _zeide
.zeide hem
dikwijls
voerde
hem dikwijls
dat hij
hij het
het «zoo
«zoo
verheugd te
zijn, dat
in blijde verbazing,
verbazing, zoo
zoo verheugd
te zijn,
goed had
had getroffen,»
getroffen,» en
en hij
hij beaamde
beäamde dit
altijd dankbaar.
dankbaar.
goed
dit altijd
sprak hij
hij wel
wel eens
eensmet
metGertrude
Gertrudeover
overIsabelle's
Isabelle's voortAlleen sprak
voort,
durende
droefgeestigheid,
en
wat
hij
daaraan
zou
kunnen
doen.
durende droefgeestigheid, en wat hij daaraan zou kunnen doen.
Gertrude verwonderd.
verwonderd. Ik
Ik zie
zie haar
haar
-— Droefgeestig? vroeg
vroeg Gertrude
altijd
opgewekt.. . . ze
klaagt ook nooit.
nooit. ..
altijd opgewekt
ze klaagt
..
-— Nee, ze
ze klaagt
klaagt nooit.
nooit.
- Maar
ook nooit
nooitstil
stilofof
down,
elkaarzijn.
zijn.
—
Maar ze
ze is ook
down,
alsals
wewe
bijbij
elkaar
is zelfs
zelfs vroolijk en stoeit met
...
Werkelijk
Werkelijk niet.
niet. Ze is
met de
de kinderen
kinderen...
En
ze ziet
ziet er
er goed
goed uit.
uit. Wat
Wat bedoel
bedoel je
je dan
dan toch?
En ze
toch ?
- Ik
weet 't
hij vaag.
vaag.
—
Ik weet
't niet
niet ...
. . . zei hij
hem, dat
dat hij,
hij, wanneer
wanneer zij
zij alleen
alleen
Was 't verbeelding van
van hem,
waren, er
er zoo
zoo diep-zwaarmoedig,
waren,
diep,zwaarmoedig, zot)
zon onuitsprekelijk-gelaten
onuitsprekelijk,gelaten
was waar,
waar, ja,
ja, ook
ookhij
hij zag
zag haar
haar in
in
triest kon
kon uitzien?
triest
uitzien ? Het
Het was
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gezelschap
hoorde haar
haar schertsen
schertsen met de
de kinderen
gezelschap lachen,
lachen, en
en hoorde
in
in prettig
prettig spel,
spel, maar
maar hij
hij liet
liet zich
zich de
de overtuiging
overtuiging niet
niet uit
uit het
het
zij niet gelukkig
was, dat
dat er
er iets
iets aan
aan haar
haar
hoofd praten,
praten, dat
dat zij
hoofd
gelukkig was,
leven ontbrak.
ontbrak. Er
Er haar
haar naar
naar vragen durfde hij
hij niet meer, maar
hij
sloeg haar
haar zwijgend
zwijgend gade,
gade, en
entelkens
telkens bemerkte
bemerkte hij,
hij, hoe,
hoe,
hij sloeg
als zij
zij tezamen
tezamen waren,
waren, en
en niet
nietmet
metelkaar
elkaar praatten,
praatten, de
de geani.
als
geani,
meerdheid dadelijk
uit haar
haar trekken
trekken verdween
verdween;; hoe haar
haar mond
dadelijk uit
zich dan
dan sloot
slootininpijnlijke
pijnlijke vastheid,
vastheid, en
en hoe
hoehaar
haar oogen een
zich
starende
zij verloren
verloren was
was in
in melan.
starende uitdrukking
uitdrukking kregen,
kregen, alsof zij
melan,
cholie. .... Maar óók
dat dit
dit slechts
slechts gebeurde,
gebeurde,
66k bemerkte
bemerkte hij,
hij, dat
wanneer
er niemand
niemand dan
dan hij
hij tegenwoordig
tegenwoordigwas.
was. . . Alsof, dacht
dacht
wanneer er
was, met
met wien zij
rekening
hij verdrietig,
verdrietig, hij iemand
hij
iemand was,
zij geen rekening
alsof zij
zij zich
zichbij
bij hem
hem dus
dus zóó
houden. . . En
behoefde te
te houden...
behoefde
En alsof
z66
voelen en
en ook
ook zóó
kon, als in haar
haar eenzaamheid...
eenzaamheid ...
z66 voordoen
voordoen kon,
voelen
Medelijden had
hij met
met haar,
haar, ja,
ja, zeker. Want
dit
Medelijden
had hij
Want door dit
huwelijk met
met hem
hem had
hadzij
zijzich
zichden
denweg
wegafgesloten,
afgesloten, om
ommogelijk
mogelijk
eens te
te trouwen
trouwen uit
uitliefde.
liefde.En
Enhaar
haarideale
idealezelfopoffering
zelfopoffering
nog eens
zag
hij met
met eerbied
eerbied en
en bewondering
bewondering aan.
aan. Maar
Maar het
het hinderde
hinderde
zag hij
zij hem
hem van
van geen
geen belang
belang achtte,
hem toch
toch geweldig,
dat zij
hem
geweldig, dat
achfte, dat
het er
er voor
voor hèm niet
op aankwam,
aankwam, ofofhij
hijhaar
haarzag
zaglijden
lijden
het
niet op
of niet. ..
N ooit sprak
sprak zij
zij eens
eens met
met hem
hem over
over haar
haar eigen
eigen aangelegen.
Nooit
aangelegen,
zij hem
hem iets
iets uit
uit zichzelf;
heden,
nooit vertelde
vertelde zij
zichzelf ; met een ijzeren
heden, nooit
zij haar
haar binnenleven voor hem
hem verborgen
verborgen;;
zelfbedwang hield zij
met verba.
en
hij wist,
wist, dat,
dat, als
als hij
hij hierop
hierop zinspeelde, zij
en hij
zij hem met
verba,
zing
en afkeer
afkeer zou
zou a-anzien;
immers de «overeen,
«overeen.
zing en
aanzien ; het was toch
toch immers
zij zich
zich niet
niet met
met elkander
elkander zouden
zouden bemoeien
bemoeien?
komst», dat
dat zij
?
komst»,
Goed,
en hij
hij zou
zou zich
zich ook
ook aan
aan de
de «overeenkomst» houden,
Goed, en
zij dan
dan niet
niet uit
uitzich,
zich.
en
haar met
met rust
rust laten.
laten. Maar
Maarbegreep
begreep zij
en haar
zelf, —
- zij
zij was
was dan
dan wèl onverschillig
hem! -— dat
het
dat het
onverschillig voor hem!
voor hem
hem een
een onhoudbare
onhoudbaretoestand
toestandwerd,
werd,om
omsamen
samente
te wonen
wonen
met een
een «geheim»,
«geheim», en nog
nog wel
wel een
eentreurig
treurig geheim?
was
geheim ? Het was
met
niet uit
uit nieuwsgierigheid,
nieuwsgierigheid,dat
dathij
hijerover
erover dacht, maar uit zuivere
belangstelling;; hij
haar zoo
zoo onnoemelijk
onnoemelijk veel
veel tetedanken,
danken,
hij had haar
belangstelling
hij haar
haar het
hetbeste
besteen
enliefste
liefstegunde.
gunde.Maar
Maarhun
hunlevens
levensgingen
gingen
dat hij
elkander
raken. Hij
Hij moest
moestzich
zich
elkander voorbij
voorbij zonder
zonder elkaar
elkaar ooit
ooit te raken.
stil
houden, ook
ook al
al martelde
het verlangen,
verlangen, om
om haar
haar
hem het
stil houden,
marteide hem
gelukkig
weten. Hij
Hij nam
nam teteveel
veelvan
vanhaar
haaraan,
aan, zonder haar
haar
gelukkig te weten.
voort,
iets daarvoor
daarvoor terug
geven, en
en dat
datbesef
besefwas
washem
hem een
een voort.
iets
terug te geven,
durende
kwelling. En
En soms,
soms, ondanks zichzelf, staarde
staardehij
hij haar
haar
durende kwelling.
terwijl hij
hij dan
dan plotseling
plotseling bemerkte
bemerkte
aan, terwijl
zwijgend, uitvorschend aan,
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wat
hij deed,
deed,doordat
doordatzijzijonmiddellijk
onmiddellijkonrustig
onrustig werd.
werd. Zijn
Zijn
wat hij
zij niet
niet eens
eens verdragen.
verdragen. Hij
Hijmoest
moesthaar
haar
dringenden blik
blik kon zij
terughoudendheid respecteeren
duldde geen
geen onbescheiden
onbescheiden
zij duldde
respecteeren ;; zij
vragen, en
en om
om een
een scène
scène te
te vermijden,
vermijden, bedwong
bedwonghij
hij de
dewoorden,
woorden,
vragen,
die
hem dikwijls
dikwijls op
op de
delippen
lippenbrandden.
brandden.
die hem
meer dan
dan wanneer
wanneer zij
zij hem
hem had
had vertrouwd,
vertrouwd, en
en als
alsaan
aan
Veel meer
een
vriend haar
haar leed
leed gebiecht,
gebiecht,hielden
hieldenzijn
zijngedachten
gedachtenzich
zichmet
met
een vriend
haar
wilde iets
iets voor
voor haar
haar doen,
doen. om
omhaar
haarleven
leven
haar bezig.
bezig. Hij
Hij wilde
aangenaam
zij belette
belette hem
hEm stelselmatig
stelselmatig elke
elketoe,
toe~
aangenaamtete maken,
maken, en
en zij
nadering. Er
was zoo
zoo iets
ietsstroefs
stroefs in
inhun
hunverhouding,
verhouding, dat
dat er
er
nadering.
Er was
toch niet
niet behoefde
behoefde te
te zijn.
zijn.Hij
Hijhield
hieldererzich
zichvan
vanovertuigd,
overtuigd,
toch
dat het
dat
het haar
haar verlichten
verlichten zou
zou zich
zichuit
uittetespreken
sprekenaan
aaniemand,
iemand,
die haar
haar verdriet
verdriet met
met groote belangstelling
belangstelling en
en sympathie zou
ontvangen.
Zij zaten
zaten samen
het zaaltje
zaaltje thee
thee te
te drinken;
sarnen in het
drinken ; de kinderen
Zij
waren
Toevallig viel
viel zijn
zijn blik
blik op
op de
de groote, ge~
waren naar
naar bed.
bed. Toevallig
ge,
beeldhouwde klok,
nu weer
weer hersteld
hersteld was,
was, en
enhij
hijvertelde
vertelde
beeldhouwde
klok, die nu
haar
het voorvalletje
voorvalletje van
van een
een poos
poosgeleden,
geleden, dat,
dat, hoe
hoe onbehaar het
onbe,
duidend het
het op
op zichzelf
zichzelf ook
ook was,
was,hem
hemtoen
toentoch
tochbijna
bijna tot
tot
duidend
wanhoop
had
gebracht
...
En
zij
er
met
de
haar
eigen
.
.
.
En
zij
ging
er
met
de
haar
eigen
wanhoop had
kalme vriendelijkheid
vriendelijkheid op
in, vertelde
vertelde zelf
zelf ondeugende
ondeugende en
en
kalme
op in,
aardige
der kinderen,
kinderen, en hun
hun toon
toon was
wasschertsend
schertsend en
en
aardige dingen
dingen der
opgewekt.
En opeens
opeens dacht
dacht hij,
hij, dat
datthans
thans misschien
misschien wel
wel het
het
opgewekt. En
oogenblik was
gekomen, om
om haar
haar vertrouwen
vertrouwen te
te vragen
vragen;; het
was gekomen,
scheen
wel, dat
dat zij
zij nu
nu niet zoozeer
zoozeerc<op
«op haar hoede» was
als
scheen wel,
was als
toch aarzelde
aarzelde hij;
hart begon
begon te
te
hij ; zijn
gewoonlijk, -— maar
maar toch
zijn hart
kloppen,
hij spande
spande zich
zich in,
in, om
om haar
haar niets
niets van
van zijn
zijn voor~
kloppen, en hij
voor,
nemen te
te doen
doen blijken.
blijken. Wat
Watzag
zagzij
zijerernu
nutevreden
tevreden uit,
uit, en
en
nemen
zoo lief
lief met
met dat
dat lachje
lachje om
om haar
haar lippen,
lippen, dat
dat zij er altijd, altijd
altijd
om houden
houden moest..
was er
er toch
toch gebeurd,
gebeurd, dat
dat die
die eer,
eer~
moest .... Wat was
tijds zoo
z.oo schitterende
oogen thans
voortdurend overfloersd
schifterende oogen
thans voortdurend
schenen
een waas
waas van
van ongeweende tranen?
tranen? ....
schenen door
door een
herin,
. . Hij herinzich nog
nog zoo
zoogoed
goedhun
hun
kennismaking:Isabelle
Isabelle was
was
nerde zich
kennismaking:
zijn zuster
zuster gelogeerd,
gelogeerd, en
en zijne vrouwen
toentertijd óok bij
bij zijn
vrouw en
hij zagen
zagen haar
haar daar,
daar, een
een vroolijk, geestig meisje,
meisje. met
met een
een allerhij
aller,
liefst en
en overmoedig
overmoedig gezicht
vrouw, evenals
evenals hij,
hij, had
had
liefst
gezicht ...
... Zijn
Zijn vrouw,
haar
aardig en amusant
amusant gevonden;
haar heel aardig
gevonden ; en ook Isabelle voelde
veel
vriendschap voor
zijn vrouw.
vrouw. En
En ook
ooknanazijn
zijnverlies,
verlies,
veel vriendschap
voor zijn
was zij
zij een
een dergenen geweest,
hem het
het liefst
liefst en het
het be,
bewas
geweest, die
die hem
hij dit
dit alles
alles eens
eens ophaalde,
ophaalde,
grijpendst had geschreven...
geschreven . . . Als hij
en
dan langzaam
langzaam aan
aan haar
haar zocht
zocht te
te winnen,
winnen, om hem haar
haar veren dan
ver,
111.
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? . . . Hij voelde
te geven
geven?..
voelde duidelijk,
duidelijk, hoe
hoe de
despanning
spanning
trouwen te
van het
het ongewetene,
ongewetene, het ongezegde,
ongezegde, die
die van
van den
denbeginne
beginne
van
hen had
had geheerscht, al erger
erger en
en erger
erger werd ....
tusschen hen
. . En
ook, dat
dat het
hetdenkbeeld,
denkbeeld,niets,
niets,volstrekt
volstrektniets
nietsininhaar
haarleven
leven
ook,
beteekenen, hem
hem hoe
hoe langer
langer hoe
hoeondraaglijker
ondraaglijker scheen.
scheen.
te beteekenen,
nujuist
juisthaar
haar
Maar toch
toch was
was hij
hij bang,
bang,om
omte te
beginnen,nu
Maar
beginnen,
wat losser
losserenenlevendiger
levendigerwerd.
werd.Riskeerde
Riskeerdehij
hij niet
niettete veel
veel?
toon wat
?
zóó kon de
de toestand
toestand toch
toch 6ok
óok niet langer
langer blijven ....
Maar z66
..
- Wat ben
ben je
je toch
toch goed
goeden
enlief
liefvoor
voordedekinderen,
kinderen,zei
zeihij,
hij,
—
m'ndankbaarheid
dankbaarheid toch
toch ooit
ooit zal
niet, waarmee
waarmee ik
ik jejem'n
ik weet niet,
kunnen toonen.
was zoo'n warme
warme klank
klank in
in zijne stem,
stem, dat
dat zij
zij hem
hem glim,
glimEr was
lachend
aanzag,
en
vroeg:
lachend aanzag, en vroeg :
- Dus ben
ben je
je tevreden
tevreden?
?
—
het niet
nietvoorbij
voorbijlaten
latengaan.
gaan.
Dit was het oogenblik, en hij mocht het
- Ik
Ik zou,
zou, zei
zei hij,
hij, volkomen
volkomen tevreden
tevreden zijn,
zijn, als
als ....
..
—
- Als
Als?? . ....
—
- Als ...
- Nee, nu
nu moet
moet jejeook
ookverder
verderspreken,
spreken, zei
zeize,
ze,nog
nogluchtig
luchtig
—
toon;; na
hun prettig
prettig gepraat
gepraat van
van zooeven, volstrekt
volstrekt niet
niet
van toon
na hun
vermoedend, wat
er zou volgen.
volgen.
vermoedend,
wat er
-— Hoe kan
kan ik
ik tevreden
tevreden zijn,
zijn, zei
zei hij zacht, zonder ....
.
-— Zonder?
weer.
herhaalde zij weer.
Zonder ? herhaalde
-— Zonder je
je vertrouwen.
vertrouwen.
Zij rees
rees op van
van haar
haar stoel
stoel;; in een oogwenk was
was haar
haar gezicht
gezicht
Zij
veranderd,
gemoedelijkheid, alle
alle argeloosheid
argeloosheid verdween
verdween
veranderd, alle
alle gemoedelijkheid,
hun uitdrukking
uitdrukking werd
werd hard
hard en koud.
koud. Zij
Zij
uit
haar oogen, en
en hun
uit haar
zonder verder
verder een
woord de
de kamer
kamer zou
zou
zag
er uit,
uit, alsof zij
zij zonder
een woord
zag er
verlaten, en
hij strekte
strekte zijn
zijn hand
handreeds
reedshaar
haarnaar
naartoe,
toe,om
omhaar
haar
verlaten,
en hij
zij
ging
weer
zitten,
zichzelf
met
geweld
tegen
te
houden,
maar
tegen te houden, maar zij ging weer zitten,
beheerschende.
gedempte stem,
stem, je
je weet,
weet,dat
datje
je ...
-— M'n vertrouwen, zei ze met gedempte
-— Dat
dat niet
niet mag vragen?
hij haar
haar onstuimig
onstuimig in
viel hij
vragen ? viel
Dat ik dat
de
rede. Waarom
Waarom niet ? Waarom zou ik
dat niet
niet mogen?
mogen ?
ik dat
de rede.
vriendin, isis dat
Wat
je aan
aan 'n zuster
geven, aan
aan 'n vriendin,
dat te
te
zuster zou geven,
Wat je
't
mij
betreft?
Ik
moet
dag
na
dag
zien
lijden,
veel,
waar
Ik
moet
je
dag
na
dag
zien
lijden,
betreft
?
veel, waar
moet je
je goedheid,
goedheid, alal je opofferingen maar
maar
zien
treuren, ik
zien treuren,
ik moet
je vraag
vraag
aannemen,
terug te
te doen;
als ik je
doen ; als
aannemen,zonder
zonderer
er iets
iets voor
voor terug
terug ;
je te
te mogen
mogen helpen,
helpen, dan
dan wijs
wijs jejeme
meaf,
af,dan
danstoot
stoot je
je me
me terug;
je
denk
nooit 's aan mij,
dat zijn
zijn moet
moet voor
voor mij? Nee,
wat dat
mg, wat
denk je
je nooit
natuurlijk,
je aan
aan me
me denken,
denken, je
je geeft
geeftimmers
immers niets
niets
natuurlijk,wat
wat zou
zou je
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om
me, ik
ik ben
benmaar
maar de
deeerste
eerstede
debeste
bestevreemde
vreemdevoor
voorje,
je,met
met
om me,
wie je
je alleen
alleenmaar
maar getrouwd
getrouwd ben,
ben, omdat
omdat je
je vader
vader niet
niet wou,
wou,
wie
dat je
je 'n betrekking
betrekking aannemen
aannemen zou, maar
maar verder,
verder, verder,
verder, —
dat
wat
ga ikikjejeaan,
aan,wat
watbekommer
bekommerjejejejeom
omme,
me,ikikbeteeken
beteeken
wat ga
minste of
ofgeringste
geringste'I
immers
niets, niets,
niets, niet
niet 't minste
immers niets
niets voor
voor je, niets,
Verschrikt
zij hem
hem aangehoord.
aangehoord. Haar
Haar gezicht
gezicht werd
werd
Verschrikt had
had zij
allengs
gloeiend rood
rood;; maar
maar haar
haar lippen
hield zij
zij vast
vast opeen
opeen
allengs gloeiend
lippen hield
geklemd, als
besloten, om haar
haar geheim
geheim ten allen
allen prijs
prijs te
te ver,
ver.
geklemd,
als besloten,
dedigen.
kalm, ofschoon
ofschoon al
al haar
haar zenuwen
zenuwenklopten
kloptenvan
van een
een
dedigen. En kalm,
wilde vreemde
vreemde ontroering,
ontroering, antwoordde
antwoordde zij
zij::
hebt 't recht
tegen me
me te
te spreken.
spreken. En
En ik
ik
-— Je
niet, zoo tegen
recht niet,
Je hebt
zal 't ook niet
niet verdragen.
verdragen. Alleen
op
voorwaarde,
dat
ik
hier
Alleen op voorwaarde,
ik hier
rustig
zijn, dat
dat ik met
met vrede
vrede zou
zou worden
worden gelaten,
gelaten, ben
ben ik
ik
rustig zou
zou zijn,
hier gekomen.
gekomen. Alleen als
als dat me verzekerd
verzekerd wordt,
wordt, kan
kanik
ikm'n
m'n
hier
taak volbrengen.
volbrengen.
taak
-— Maar
Maar ik
je toch
toch helpen, brak
brak hij
hij uit, wanhopig omdat
ik wil je
zij
zijn innerlijke
innerlijke bedoeling
bedoeling niet
niet scheen
scheen te
te begrijpen,
begrijpen, ik
ikvraag
vraag
zij zijn
toch niet
niet uit
uitlage
lagenieuwsgierigheid,
nieuwsgierigheid, of
ofom
om jejetetekwellen,
kwellen,
't toch
ik zou
zou willen
willen weten,
weten, hoe
hoe ikikje je
gelukkigkon
konmaken,
maken,niet
niet
ik
gelukkig
maar ook
ook innerlijk,
1 jeje
alleen
voor 't uiterlijk,
uiterlijk, maar
innerlijk, werkelijk
werkelijk'I 00'
alleen voor
weet
niet, hoe ik
ik erover
erover denk,
denk, wat
wat ik
ikzou
zouwillen
willendoen,
doen,om
omjeje
weet niet,
te troosten,
troosten, te steunen
steunen..
zei hij
hij opeens,
opeens, heel
heeldringend,
dringend.
. . .. Toe, zei
zacht, sta
vertrouw me
me ....
sta me
me toe je te helpen ....
. . vertrouw me ....
. . vertrouw
..
Haar
lippen begonnen
begonnen te
te trillen.
trillen. Zij
Zij zag
zag er
er uit,
uit, of
of zij
zij op
op
Haar lippen
het punt
punt stond
stond in
in tranen
tranen uit
uit tetebarsten.
barsten. In
Inhaar
haar oogen
oogenkwam
kwam
het
weer een
een schuwheid,
schuwheid, een
eenvrees
vrees. ...
wantzij
zijvoelde,
voelde,dat
datzijn
zijn
weer
. . want
zachtheid
veel
moeilijker
was
te
weerstaan,
dan
zijn
dreigend
zachtheid veel moeilijker was te weerstaan, dan zijn dreigend
verwijt
e.1J. zijn
zijn toorn.
toorn.
verwijt en
haarstem
stemdeed
deedhem
hemzonderling
zonderling
-— Zie je
je niet,
niet, vroeg
vroegzij,
zij,enenhaar
gaan?
Datjejeme
memoet
moet
ontroeren, dat
niet verder
verder moet
moet gaan
ontroeren,
dat je
je niet
? Dat
sparen?
heb geen
geen verdriet,
verdriet, waaraan
waaraan jij
jij iets
ietszou
zoukunnen
kunnen
sparen? .. ... . Ik
Ik heb
veranderen,
genoeg zijn,
zijn, als
als jejemerkt,
merkt, dat
dat ik
ik 't
veranderen,laat
laatjeje dat
dat genoeg
alleen wil dragen.
Dat verlangen
verlangen moet
moetjejeeerbiedigen,
eerbiedigen, veel
veel
dragen. Dat
vraag ik toch
toch niet
niet ....
vraag
..
Zij
zag, dat
dathij
hijt6ch
tóchnog
nog
trachtenwilde,
wilde,haar
haartegenstand
tegenstand
Zij zag,
trachten
te breken,
breken, dat hij
hij den
den mond
mond reeds
reeds opende
opendetot
toteen
eensmeekende
smeekende
te
haar angst
angst verhevigde
verhevigde zóó,
zóó, dat
datzij
zijriep
riep:
vraag, en
vraag,
en haar
:
jou toch
toch óok
óokniet,
niet,om
omover
overjejedroefheid
droefheid te
te
-— Ik
dwing jou
Ik dwing
mezal
zalverrellen,
verrellen, wat
wat
spreken,
toch niet
niet aldoor,
aldoor, dat
dat jij
jij me
spreken, ik
ik wil toch
enhoe
hoejejelijdt
lijdt;
smart isisme
meheilig,
heilig,laat
laatde
demijne
mijne
mist, en
je mist,
; jejesmart
't jou
jou zijn.
stond haastig
haastig op,
op, en
enverliet
verlietde
dekamer,
kamer,
't
zijn. Of ...
. . . Zij stond
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omdat zij
zij niet
niet wilde,
wilde,dat
dathijhij
haar
hartstochtelijkschreiend
schreiend
omdat
haar
hartstochtelijk
zien, of
of...
ikkan
kanniet
nietlanger
langerhier
hierblijven
blijven. ...
zou zien,
. . . ik
..

VI.
Verslagen was
was hij
hijachtergebleven
achtergebleven na
nahaar
haarsnelle
snellewoorden,
woorden,
Verslagen
zijtoch
toch
die in
in groote
groote opwinding
opwinding waren
waren gezegd,
gezegd, maar
maar die
diezij
die
meende, méénde.
meende,
méénde.«Ik
«Ik vraag
vraagniet,
niet,wat
watjejemist,
mist,hoe
hoejejelijdt
lijdt...
.»»
zag zij
zij hem
hem dan
dantreuren
treuren enenlijden,
lijden,zooals
zooals hij
hij hiar
háar?
In elk
elk
zag
? In
zij wist
wist waarom
waarom hij
hij treurde,
treurde, als
als hij
hijerertreurig
treuriguitzag
uitzag. ...
..
geval, zij
hij hield
hield haar
haar niet
nietiets
ietsopopsmadelijke
smadelijkewijze
wijzeverborgen,
verborgen, alsof
alsof
hij
zij niet
niet goed
goedgenoeg
genoegwas,
was,om
omhet
hettetemogen
mogenweten
weten...
Haar
zij
. . . Haar
smart was
was haar
haar «heilig,»
«heilig,» die
diewas
washaar
haardus
dusmeer
meerwaard,
waard, dan
dan
smart
wat ook
ook ter
terwereld
wereld;; het
hetkon
konhaar
haarniet
nietschelen,
schelen, dat
dat zij
zij hem
hem
wat
verdriet deed,
deed, zij
zij vroeg
vroegdaar
daarniet
nietnaar,
naar,het
hetliet
liethaar
haaronver,
onver~
verdriet
schillig. Haar
Haar smart
smart was
was haar
haar heilig
heilig.. ..
heilig om
om die
die aan
aan
schillig.
. . te
te heilig
hèm te
te openbaren
openbaren...
zij had
had het
hethem
hemduidelijk
duidelijk en
enonom,
onom~
hém
. . . zij
gezegd.
wonden gezegd.
En als
als hij
hij t6ch
tóch aandrong
aandrong om
om te
te weten
weten...
dan...
dan zou
zou
En
. . . dan
. . . dan
zij niet
niet langer
langer blijven.
blijven.
zij
recht niet
. . . je
Je hebt
hebt 't recht
niet ...
je moet
moetm'n
m'nsmart
smarteerbiedigen,
eerbiedigen,
Je
is
me
heilig
...
heilig
...
want
m'n
smart
want m'n smart me heilig . . . heilig . . .
Had
hij erermaar
maar niet
nietweer
weeropnieuw
opnieuwover
overbegonnen
begonnen.
hij
Had hij
. . ... hij
immers wel, hoe
hoe onvoorzichtig
onvoorzichtig hij
hij was
was?
Maarhij
hij had
had
vóelde immers
? Maar
het
niet kunnen
kunnen laten,
laten, het
het was
wassterker
sterker dan
dan hij.
hij. En
Enmisschien
misschien
het niet
was het
het ook
ookwel
welgoed,
goed,datdat
precieswist,
wist,waaraan
waaraanhij
hij
was
hijhijnunu
precies
zich te
sterk
nadrukkelijk
zich
te houden
houden had,
had,dat
datzijzijhem
hem
sterkenen
nadrukkelijkzijn
zijn
plaats had aangewezen
aangewezen ....
plaats
..
Hij voelde
voeldezich
zichvreemd
vreemdopgewonden
opgewondenenenheel
heelbedaard
bedaardtegelijk
tegelijk;
;
als
iemand, die
dieininzelfbeheersching
zelfbeheerschingiets
ietsaanvaardt,
aanvaardt, wat
wat hem
hem
als iemand,
veel leed
leeddoet,
doet,maar
maarwaaraan
waaraanhij
hijniets
nietskan
kanveranderen.
veranderen.Goed,
Goed,—hij moest
er zulke
zulke hooge
hoogewoorden
woorden
natuurlijk berusten,
berusten, nu
nu er
moest natuurlijk
zij sprak
sprak van
van «heengaan»,
«heengaan», of
ofzij
zijhier
hier
waren
waren gevallen,
gevallen, dat
dat zij
al niets
nietsom
omgafgaf...
Maarhet
hethad
hadhem
hemdiep
diepgetroffen,
getroffen,
ook
ook al
. . . Maar
zijzoo
zoospreken
sprekenkon.
kon.Wat
Watwas
waserertoch,
toch,wat
wathij
hijniet
nietmocht
mocht
dàt
at zij
weten?
Vluchtig, terloops,
terloops, omdat
omdat hij
hij niet
niet den
denschijn
schijn wilde
wilde
weten? Vluchtig,
wekken,
als deed
deed hij
hij naar
naar haar
haar onderzoek,
onderzoek, had
hadhij
hijzijn
zijnzuster
zuster
wekken, als
wel
eens gesproken
gesproken over
over de
degroote
grooteverandering,
verandering, die
die er
er in
in
wel eens
Isabelle
gekomen. Maar
Maar deze
deze had
had het
hetheel
heelnatuurlijk
natuurlijk
Isabelle was
was gekomen.
je toch
tochwel
wel?
Haarvader
vaderstreefde
streefdehaar
haar
verklaard:
verklaard :Dat
Dat weet
weet je
? Haar
zij heeft
heeft in
in 't geheel geen
geen stil
stil en
en berustend
berustend
in
alles tegen
tegen;; nu,
in alles
nu, zij
dus 'n strijd
haar, die
je vanzelf
vanzelf
temperament,
strijd yoor
yoor haar,
die je
temperament,dat
dat gaf
gaf dus
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sterk
heeft me
me wel
wel 's verteld,
genoeg zij
zij
sterk aanpakt.
aanpakt.Ze
Ze heeft
verteld, hoe
hoe genoeg
kreeg
van haar
haar leege
leege leven
leven van
van uitgaan
uitgaan en
en nog
nog eens
eensuitgaan,
uitgaan,
kreeg van
en
hoe haar
haar vader
vader toch
tochwilde,
wilde,dat
datzijzijhet
hetvoortzette,
voortzette,omdat
omdat
en hoe
zij
....»»
zij anders
andersimmers
immers«nooit
anooitkans
kanshad
hadtetetrouwen
trouwen
Zijn
zuster geloofde
dus. Maar
Maar hij wist
wel beter
beter:: wat
wat
Zijn zuster
geloofde dit dus.
wist wel
haar
lijdend maakte,
maakte, had
had een
een heel
heel
haar zwaarmoedig
zwaarmoedigen
en diep-in
diep,in lijdend
andere dan
dan deze normale
..
andere
normale eenvoudige
eenvoudige reden
reden ....
's Morgens
had hij
hij haar
haar niet
niet aan
aan het
hetontbijt
ontbijtgezien
gezien;
reeds
Morgens had
; reeds
heftig
ongerust, wilde
wilde hij
hij de
deoorzaak
oorzaakvan
vanhaar
haarafwezigheid
afwezigheid
heftig ongerust,
vragen,
hetkamermeisje
kamermeisje hem
hem zeide,
zeide, dat
datmevrouw
mevrouw haar
haar
vragen, toen het
had verzocht,
had
verzocht, hem
hem te
te melden,
melden,dat
datzij
zijmet
metde
dekinderen
kinderenalalvroeg
vroeg
naar
oudemevrouw
mevrouw was
wasgegaan,
gegaan, om
om deze
dezemet
methaar
haar ver,
vernaar de oude
jaardag
..
jaardag te feliciteeren
feliciteeren ....
Zijn
Moeder was
was jarig
jarig...
en ininzijn
zijndenken
denkenaan
aanIsabelle
Isabelle
Zijn Moeder
. . . en
had
. . . Wat een
vergeten...
een geluk,
geluk, dat
dat het
het
had hij
hij dien dag
dag geheel
geheel vergeten
Nukonden
kondenzij,
zij,over
overdeze
dezeomstandigheid
omstandigheidheen,
heen,weer
weer
zoo trof.
trof. Nu
geleidelijk
leven, en net
net doen,
doen, of
of
geleidelijk terug-glijden
terug,glijdeninin het
het gewone
gewone leven,
er
..
er niets
niets was
was gebeurd
gebeurd ....
Maar
hoopte hij
hij dit
ditook
ooknog
nogzoo,
zoo,het
hetbleek
bleekhem
hemden
den
Maar al
al hoopte
daarop volgenden
volgenden dag
dag heel
heel duidelijk,
daarop
duidelijk, dat
dat het
het niet
niet zoo
zoo ge,
gemakkelijk
was stiller
stiller dan
dan gewoonlijk,
gewoonlijk, ofschoon
ofschoon ook
ook
makkelijkging.
ging. Zij
Zij was
zij ernstig
ernstig trachfte,
trachtte, om het
het te
te doen
doenvoorkomen,
voorkomen, alsof
alsofzij
zijaan
aan
zij
niets
meer
dacht.
Een
onrust
woelde
in
beiden;
bij
hem
was
niets meer dacht. Een onrust woelde in beiden ; bij hem was
de teleurstelling
teleurstelling van
van het
hetbruusk
bruuskafgewezen
afgewezenzijn,
zijn,terwijl
terwijlhij
hij
het de
het toch
toch zoo
zoo goed
goedmet
methaar
haarvoorhad
voorhad;; bij
bij haar
haar de
deoude
oudevrees,
vrees,
het
wantrouwen, de
de schuwheid
schuwheidom
omhem
hemiets
ietsvan
vanhaar
haarinnerlijk
innerlijk
het wantrouwen,
te openbaren
..
openbaren ....
Zoo zaten
zaten zij
zij des
desavonds
avondsbijeen,
bijeen,enendurfden
durfdenniet
nietpraten,
praten,
Zoo
eenvreemde,
vreemde, zwoele
zwoeledreiging
dreigingwas
was
durfden niet
niet zwijgen
zwijgen ....
en durfden
. . een
tusschen hen,
hen, die
die hun
hun adem
adem beklemde,
beklemde, en het
het bloed
bloed in
in hun
hun
tusschen
aderen deed
kloppen. Zij
Zij vermeden
vermeden het
het elkander
elkander aan
aan te
te zien,
zien,
aderen
deed kloppen.
zijtelkens
telkenszenuwachtig
zenuwachtigden
den
en toch
toch merkte
merkte hij
hij van
van haar,
haar, hoe
hoezij
zij van
van hem,
hem, hoe
hoe hij
hij
draad van
van haar
haar handwerk
draad
handwerk stuk
stuk trok,
trok, en
en zij
geen enkele
enkele maal
maal een blad
blad omsloeg
omsloeg van
van zijn
zijn boek
boek. ...
geen
..
spanning werd
werd hem
hemtetemachtig.
machtig. Hij
Hij wist
wistniet,
niet,wat
wathij
hij
De spanning
wilde, niet
niet wat
wat bij
bij zou
zouzeggen,
zeggen,maar
maar hij
hij kon
konzich
zichniet
nietlanger
langer
wilde,
en riep
riep::
weerhouden, en
—
- Isa
IsalI
Een schok
schok ging
ging door
doorhaar
haarheen
heenbij
bijhet
hethooren
hoorenvan
vandien
dien
Een
naam.
Hij
had
haar
nooit
anders
dan
voluit
«IsabelIe»
genaam. Hij had haar nooit anders dan voluit <<Isabelle» ge,
noemd .. .. .. Toch, kalm,
kalm, keek
keek zij
zij op
op::
noemd
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?
-— Ja, Frans
Frans?
- Waarom
zoo stil
stil?? Je
Je zit
zit hier
hier en
en zegt
zegt geen
geen
—
Waaromben
ben je
je zoo
woord. Waarom
Waarom spreek
spreek je niet?
niet? Waarom
Waarom ben
ben je
je niet
niet zooals
zooals
woord.
anders?
je altijd
altijd ....
anders? Anders
Anders heb je
-— Ik
Ik wou je
je nu
nu ook
ookjuist
juistvertellen,
vertellen, dat
dat Sam
Sam ....
- Sam!
hij haar
haar driftig
driftiginindederede.
rede.Altijd
Altijddedekinderen
kinderen!
Sam! viel hij
I
—
de
kinderen! de
dekinderen
kinderen! 't Is,
of je
je me
me er
er expres
expres mee
mee ver,
verde kinderen
Is, of
Mag erertusschen
tusschenons
onsvan
vangeen
geen
ander
onderwerpsprake
sprake
volgt! Mag
ander
onderwerp
zijn,
dan van
van de
de kinderen,
kinderen, eeuwig
eeuwig en
en altijd
altijd de
de kinderen
kinderen! de
de
zijn, dan
kinderen!I
kinderen
zij op
op;; zij
zij vond
vond geen
geen woorden.
woorden. Nog
Nog nooit
nooit
Angstig
stond zij
Angstig stond
had zij
zij zich
zich zoo
zoovreemd,
vreemd,zoo
zooonzeker
onzekertetemoede
moedegevoeld
gevoeld....
had
Maar
volgende oogenblik
oog en blik was
was hij
hij bij
bijhaar,
haar, greep
greep haar
haar
Maar in
in het volgende
bij
beide
armen:
bij beide armen :
-— Isa,
smeekte hij,
hij, wees anders
anders tegen me. lk
Ik kan
kan 't niet meer
Isa, smeekte
verdragen. Wees
wees edelmoedig.
edelmoedig. Doe niet
niet zoo
zoo hard,
hard,
verdragen.
Wees goed,
goed, wees
zie jejedan
danniet,
niet,hoe
hoeikikereronder
onderlijd
lijd?
stug, zoo
zoo afwerend,
afwerend, zie
zoo stug,
?
Haar
arm gezicht,
gezicht, zoo
zoo bleek,
bleek,'en
enmet
metdiep
diep
neergeslagen
Haar arm
neergeslagen
oogen,
was vlak
vlak bij
bij het
hetzijne,
zijne,toen
toenhij
hijzich
zichtottot
haarneerboog
neerboog
oogen, was
haar
in zijn
zijn dringende
dringende vraag.
vraag. Maar
Maar zij
zij wendde
wendde het
het van
van hem
hem weg
weg
in
zoo zichtbare
zichtbare vrees,
vrees, dat
dathij,
hij,zichzelven
zichzelvenniet
nietlanger
langermeester,
meester,
in zoo
zijn armen
armen om
om haar
haar heensloeg,
heensloeg, en
enhaar
haar naar
naar zich
zich toetrok
toetrok in
in
zijn
kracht.
hartstochtelijke kracht.
zij zich.
zich. En
Enterwijl
terwijl zij
zij hem
hem
Maar
onmiddellijk verweerde
verweerde zij
Maar onmiddellijk
toeriep, haar
haar los
los tetelaten,
laten,kwam
kwamhaar
haareindelijk
eindelijkde
debekentenis
bekentenis
toeriep,
van de
de lippen
lippen::
van
begrijpjejedan
danniet
niet. ...
datiemand
iemand
-— Begrijp
niet, o,0,begrijp
Begrijp je
je dan niet,
. . dat
huwelijk zou hebben
hebben
als
ik, jong,
jong, gevierd,
gevierd, rijk,
rijk, —
- nooit zoo'n huwelijk
als ik,
aangegaan, nooit,
als 't niet was geweest ...
aangegaan,
nooit, nooit, als
. . . uit
uit dépit?
&pit? ....
..
Hij
liet haar
haar los,
los, en
entrad
trad achteruit
achteruit met
met gesloten
gesloten oogen.
oogen. Hij
Hij
Hij liet
geweten...
alleen maar
maar zoo
zoo
wist het.
het. Hij
Hij had
had het
hetaltijd
altijdgeweten
wist
. .. alleen
dat zij
zij iets
ietsanders
anders...
ietsanders
anders zou
zou
krankzinnig gehoopt,
krankzinnig
gehoopt, dat
. .. iets
zeggen ....

VII.
Hij las,
las, inInzijn
Zijnstudeerkamer,
studeerkamer, haar
haarbriefje,
briefje, dat
dathem
hem den
den
Hij
volgenden
morgen vroeg
vroeg werd
werd gebracht.
gebracht. Met
Met een
een gevoel,
gevoel,
volgenden morgen
alsof
nu toch
toch alles
alles in
in zijn
zijn leven
leven gedaan
gedaan was,
was, opende
opende hij
hij het,
het,
alsof nu
las::
en las
Frans, vergeef
vergeef me,
me, dat
dat ik
ik dat
dat gisteravond
gisteravond gezegd
gezegd heb.
heb.
Frans,
Den heelen
heelen nacht
nacht heb
hebikikover
overmezelf
mezelfnagedacht
nagedacht;; en
en ik
ik
Den
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begrijp
begrijp niet
niet meer,
meer, hoe
hoe ikikdaartoe
daartoeheb
hebkunnen
kunnen komen.
begrijp niets
niets meer
meer...
van mezelf.
mezelf. Die
Die
. . . niets meer van
Ik begrijp
merk nu
nu opeens,
opeens, hoe
hoe weinig,
weinig, nooit
nooitmeer,
meer, ik
ik
ander ....
. . ik merk
aan hem heb
heb gedacht in den
den laatsten
laatsten tijd.
tijd. En
Entoch
tochschijn
schijn
aan
. . Maar daarom
eenmaal van
van hem
hem tetehebben
hebben gehouden
gehouden ....
ik eenmaal
dat niet mogen
mogen zeggen, want 't is de
de waarheid
waarheid
had ik je
je dat
had
misschien
wel
geweest;
maar
wat
niet meer.
meer. Vroeger
geweest
;
maar
wat
Vroeger misschien wel
dat lang
lang geleden.
geleden. IkIkben
benzoo
zootevreden,
tevreden,
schijnt
me dat
schijnt me
ooit ben
ben
gelukkig in
in je
je huis,
huis, Frans,
Frans, rustiger,
rustiger, dan
dan ik ooit
zoo gelukkig
al ga ik
ik nu
nu voor
voor een
een tijdje
tijdje weg,
weg,
En daarom ....
. . al
geweest. En
beiden weer
weer ons
ons zelf
zelfkunnen
kunnen worden, —
- laat
zoodat we beiden
. . mág
me weer
weer terug,komen
terug-komen.... Mag
Mag ik
ik terug
terug komen
komen.. ..
mág
me
terug komen
komen ...
Frans?? 1 sabelle.
lsabelle.
. . . Frans
ik terug
Laat de
er blijkbaar
blijkbaar later
later bijgevoegd
bijgevoegd:: Laat
Een postcriptum was er
ze kunnen
kunnen er
er best
best zijn
zijn voor
voor
kinderen naar
naar je
je zuster
zuster gaan
gaan;; ze
kinderen
Enzeg
zegdan,
dan,dat
datikik
onverwachtsnaar
naar huis
huis
een
onverwachts
een paar
paar dagen.
dagen. En
heb gemoeten.
Wat
Hij was
was diep
diep ontroerd,
ontroerd, toen
toen hij
hijhaar
haarwoorden
woorden las.
las. Wat
Hij
Intuïtief had
zij zeer
zeer juist
juist gevoeld,
gevoeld, dat
dat zij
zij
had zij
het ? Intuïtief
beteekende het?
opdat zij
nu voor
voor een
een poosje
poosje moest heengaan,
heengaan, opdat
zij beiden
beiden inner,
innernu
lijk tot rust
rust en
en tot
tot vol
volbegrip
begrip konden
konden komen
komen ...
...
lijk
Mag ik
ik terug
terug komen,
komen, Frans
Frans?? . .... Hoe bescheiden
bescheiden vroeg
vroeg
Mag
zij dat,
dat, alsof
alsof zij
zij het
niet was,
was, die
die opnieuw
opnieuw het
het geluk
geluk in
inzijn
zijn
het niet
zij
huis had
had gebracht,
gebracht, het
het geluk,
geluk, het
het geluk...
ik terug
terug
Mag ik
geluk . . . Mag
huis
Frans?..
sidderde bij
bij de
de gedachte,
gedachte, als
als zij
zij hem
hem
komen Frans
Hij sidderde
? . . . Hij
komen
had verlaten ...
eens
voor goed had
...
eens voor
En
nu, inindeze
dezeeenzame
eenzameuren,
uren,werd
werdhij
hijalalmeer
meeren
enmeer
meer
En nu,
van
zijn eigen
eigen gevoel
gevoel voor
voor haar
haar bewust.
bewust. Alles
Alles was
was zoo
zoo van,
vanvan zijn
dathij
hijniet
nieteens
eensbegrepen
begrepenhad,
had,
zelf en
en zoo
zoo geleidelijk
geleidelijk gegaan,
gegaan, dat
hoe
hij van
van haar
haarwas
wasbeginnen
beginnen te
te houden,
houden, hoe
hoe hij
hij haar
haar ten
ten
hoe hij
gisteravond, toen zij
slotte
had liefgekregen ....
zij hem, de
Eerst gisteravond,
. . Eerst
slotte had
voor
hem zoo
zooverschrikkelijke
verschrikkelijke bekentenis
bekentenis deed,
deed, eerst
eerst toen
toen
voor hem
tothem
hemgekomen,
gekomen,dat
datzijzijhem
hemlief
liefenendierbaar
dierbaar
was
de zekerheid
zekerheidtot
was de
was
boven al
al...
geleden had
had hij
hij vannacht,
vannacht, zoo
diep ge,
geEn geleden
zoo diep
. . . En
was boven
doodzijner
zijner eerste
eerste vrouw
vrouw ...
leden,
als nauwelijks
nauwelijks bij
bij den
den dood
...
leden, als
Hoe
was dit
dit toch?
allengs zijn
zijn smart
smart om
om zijn verlies
toch ? Dat allengs
Hoe was
was
verminderd,
totdat
...
ja,
totdat?
Hij
moest
het zichzelf
zichzelf
Hij
moest
het
totdat ?
...
was verminderd,
hij in
in den
denlaatsten
laatsten tijd veel meer,
meer, véél
bekennen,
véd meer
bekennen, dat
dat hij
aan
aan zijn
zijn vrouw
vrouw had
had gedach
gedachtt ....
..
aan Isabelle,
Isabelle, dan
dan aan
Het
nooit mogelijk-gewaande,
gewas ge,
mogelijk,gewaande, het ongelooflijke was
Het nooit
beurd:
er in
in zijn
zijn leven
leven nog
nog wel eens
andere vrouw
vrouw
eens een andere
dat er
beurd : dat
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komen kon,
komen
kon, dan
dan degene,
degene, die
diehij
hijverloren
verloren en
en zoo
zoo diep
diep had
had
betreurd. En
hij zich
zich vroeg,
vroeg, hoe
hoehet
hetwas
wasgegaan,
gegaan, dan
dan
betreurd.
En als
als hij
niet...
had hij
hij niets
nietsdan
daneen
eendankbare
dankbare
wist hij
hij het
het niet
wist
. . . eerst
eerst had
voor haar
waardeering voor
haar gevoeld,
gevoeld, maar
maar al
al zeer
zeer gauw
gauw belangbelang,
stelling,
toen sympathie,
sympathie, die al
al groot
er en inQ.iger
grooter
stelling, toen
inniger werd, totdat
hij
opeens zich
zich bewust
bewust was
was geworden,
geworden, haar
haar lief
lief te
te hebben ....
hij opeens
..
zij hem
hem begrepen?
eer hij
hij zich
zich zelf
zelf begreep?
begreep? Van,
VanHet zij
begrepen ? Nog eer
~nders haar
haar teeder, geruststellend briefje,
briefje, -— ja, teeder
waar anders
waar
het.. .... Had
zij hem
hem begrepen,
begrepen, en
en ...
was het
Had zij
...
Een
gloeiende kleur
kleur overdekte
overdekte zijn
zijn heele gezicht. En zij?
Een gloeiende
zij ? ...
...
En zij...
waarom schreef
schreef zij
zij hem,
hem, dat
dat «alles»
«alles» voorbij
voorbij was,
was,
zij . . . waarom
en
dat zij
zij «scheen»
«scheen» gehouden
gehoudentetehebben
hebbenvan
vandien
dienander?
ander?Was
Was
en dat
het, omdat ook zij ....
..
De gedachte
gedachte was
was teteoverweldigend,
overweldigend,dan
dandat
dathij
hijdie
diebedaard
bedaard
dóórdenken
had hij
hij ininden
denlaatsten
laatsten
szkórdenken kon. Zoovéél emoties
emoties had
dat hij
hij zich
zich tot
toteen
eenander
ander mensch voelde worden.
tijd
doorleefd, dat
tijd doorleefd,
dat zij
zij van
van een
een ander
ander hield;
de do
odeEerst de angst,
angst, dat
hield ; toen
toen de
Eerst
doode,
lijke zekerheid, en
en nu
nu weer
weer de
de hoop,
hoop,de
dehartstochtelijke
hartstochtelijke hoop
hoop ...
...
Waarom
zouden zij
zij beiden,
beiden, die elk
elk een
een mooie
mooie illusie
illusie verWaarom zouden
ver,
hun levens
levens niet
niettezamen
tezamen kunnen
kunnen voegen
voegen tot
tot
loren hadden,
hadden, hun
loren
een
nieuw geluk?
kon, het
het kon,
kon, hij
hij was
was ervan
ervan overtuigd
overtuigd ..
...
geluk ? Het kon,
een nieuw
zij willen?..
zou
zij
het
durven
wagen,
om
met
hem
..
zou zij
zij
het
durven
wagen,
om
met
hem
.
..
willen ? . . .
Hij
schreef haar
haar terug,
terug,den
denspontanen
spontanenaandrang
aandrangvan
vanzijn
zijn
Hij schreef
verlangen volgend,
niet zijn woorden
wikkend en
en wegend,
wegend,
woorden wikkend
verlangen
volgend, niet
opdat zij
zij nu
nu
haar
een élan
élan van
van oprechtheid,
oprechtheid, opdat
haar alles
alles zeggend
zeggend in
in een
van hem
hem zou
zou begrijpen
begrijpen en
en weten
weten::
alles van
Niet jij,
jij, Isa,
Isa, lieve
lieve Isa,
Isa, moet
moet vergeving vragen,
vragen, ik, ik
Niet
moet 't doen, omdat
zoo heb
hebgekweld
gekwelden
envervolgd,
vervolgd,
omdat ik
ik je zoo
om
de waarheid
waarheid van
je te
te hooren. De waarheid
waarheid was,
was,
om de
van je
die vreesde,
vreesde, -— en
nooit ben
ben ikikmisschien
misschien onge.
en nooit
onge,
zooals ik die
dan den
den nacht
nacht nadat je me je bekentenis
geweest, dan
lukkiger geweest,
deed. Kan
Kan je
je dan
dan begrijpen,
begrijpen, wat
watjejebriefje
briefjeme
me is
is geweest?
deed.
je hebt
hebtverdriet
verdriet gehad,
gehad, zooals ik, maar
maar
geleden, je
Je hebt geleden,
't is nu
nu voorbij
voorbij:: Isa,
zullen we
we't't verzooals bij
mij ook:
ook : 't
Isa, zullen
ver,
bij mij
altijd, voor
voor altijd?
vraagt me,
ledene laten
laten rusten,
rusten, voor altijd,
altijd ? Je vraagt
ledene
...
. wat ik je nooit had
had durven
durven smeeken,
- om terug
smeeken, —
terug te
te komen
komen...
Maar,
je terugkomt,
terugkomt, dan
dan kan
kan 't niet meer tusschen
Maar, als
als je
moet't
beter, volmaakt
volmaakt goed
ons zijn,
zijn, zoo
als 't was, -— dan moet
't beter,
zooals
me?? Mag ik meer, mag
zijn tusschen ons,
Isa, begrijp
begrijp je me
ons, Isa,
ik alles
alles zeggen?
Ik heb
heb je lief
lief gekregen, je
je weet
weet 't,
't, je
je
zeggen ? Ik
ik
begrepen. En
En jij
jij?? en jij
jij?? Wil je,
je, zou
zou je
je
hebben begrepen.
moet 't hebben
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kan ? Ik zal
me willen
willen gelukkig
gelukkig maken,
maken, zooals jij 't alleen kan?
me
me
zoo goed
goed voor
voor jejezijn,
zijn, vertrouw
vertrouw me,
me, 'vertrouw
aan me
.vertrouw je aan
toe, lieveling,
ikikheb
je jezoo
toe,
lieveling,lieveling,
lieveling,
heb
zoolief.
lief. Frans.
Frans.

VIII.
VI II.
Het had
had eenige dagen
geduurd, eer
eer hij
hij antwoord
antwoord kreeg
kreeg op
op
dagen geduurd,
moedeloosheid
kwam
over
hem,
dezen
brief,
en
een
groote
moedeloosheid
kwam
over
hem,
dezen brief, en een
toen
hij eindelijk,
eindelijk, eindelijk
eindelijk haar
haar antwoord
antwoord kreeg.
kreeg. Zij
Zijschreef
schreef
tom hij
hem even
even openhartig als hij
hij;; zij
vertrouwde hem
hem alal haar
haar
zij vertrouwde
hem
zij bekende
bekende hem
hem in
in mooie
mooieeerlijkheid,
eerlijkheid, dat
dat ook
ook
gedachten;
en zij
gedachten ; en
zij liefde
liefde voor
voor hem
hem was
wasgaan
gaan voelen.
voelen. Zij
Zij wist
wist het
het niet
niet;; al
zij
haar gewaarwordingen
gewaarwordingen waren
haar, totdat
totdat hij
hij
haar
waren sluimerende
sluimerende in
in haar,
ze opeens
opeens gewekt
gewekt had
had door
door zijn
zijn bruuske
bruuske daad.
daad.
ze
zij had
had ge,
ge~
Van overspanning,
overspanning, door
den zenuwschok,
zenuwschok, dien
Van
door den
dien zij
kregen,
was
zij
ziek
geworden,
maar
nu
weer
beterende;
en
beterende
;
kregen, was zij ziek geworden, maar nu weer
als zij
zij geheel
geheel zou
zouzijn
zijnhersteld,
hersteld,dan
dankeerde
keerdezijzijterug
terugnaar
naar
als
haar geluk.
haar
correspon,
In de
de volgende
volgendedagen
dagenvoerden
voerdenzij
zijeen
eendrukke
drukke correspon~
In
dentie
elkaar zoo
zoo wonderveel te zeggen, wat zij
zij
dentie ;; zij
zij hadden elkaar
beiden. door
door een
eeninnerlijke
innerlijke schuwheid,
schuwheid, verborgen
verborgen hadden
hadden
beiden,
zij elkaar;
gehouden.
met een
een enkel
enkel woord
woordbegrepen
begrepen zij
elkaar ; zoo~
zoo,
gehouden. En met
lang zij
zij in
inzijn
zijnhuis
huiswas
wasgeweest,
geweest,hadden
hadden
zij
elkander
blijkbaar
zij elkander blijkbaar
voortdurend
en bestudeerd;
zij schertsten
schertsten er
er
en zij
voortdurend gadegeslagen en
bestudeerd ; en
zijfeitelijk
feitelijk «wisten»
«wisten» van
van elkaar,
elkaar, en
en
dikwijls
mede, hoeveel
hoeveel zij
dikwijls mede,
hoe goed
goed zij
zij elkander
elkander «kenden».
«kenden». En
En toen
toen zij
zij wèl genoeg was,
hoe
om
hem te
te ontvangen,
ontvangen, bezocht
bezocht hij
hij haar,
haar, en
en hun
hun weerzien was
om hem
als
van twee
twee verloofden,
verloofden, die
die lang
langgescheiden
gescheiden zijn
zijn geweest. ....
als van
kinderen waren
waren bij
bij zijn
zijn zuster
zuster Gertrude,
Gertrude, die
die er,
er, nu
nu zij
zij
De kinderen
zoo aardig
aardig en lief
lief waren
waren geworden,
geworden, best
bestmede
medeomgaan
omgaan kon.
kon.
zij ook
ook nog
nogeen
eenpaar
paardagen
dagen
En Frans
Frans sprak
En
sprak met
met haar
haar af,
af, dat
dat zij
na
Isabelle's
terugkomst
bij
haar
zouden
blijven,
maar
aan
na Isabelle's terugkomst bij haar zouden blijven, —
dit
niet.
Isabelle
vertelde
hij
Isabelle vertelde hij dit niet.
En
toen eindelijk de
dag aanbrak,
aanbrak, waarop
waarop zij
zij opnieuw
opnieuw in,
in~
En toen
de dag
trede in zijn
zijn huis
huis zou
zoudoen,
doen,voelde
voeldehij
hijzich
zichals
als een bruidegom,
trede
die
zijn bruid,
bruid, zijn
zijn liefste,
liefste, zijn geluk
verwacht. Overal
Overal had
had
die zijn
geluk verwacht.
hij bloemen
bloemen geplaatst,
geplaatst, een
een overvloed
overvloed van
vangeurende
geurende roode en
hij
witte rozen,
rozen, om haar
haar een
een blijde
blijde ontvangst te
te bereiden.
Hij was
was
witte
bereiden. Hij
haar
tegemoet
gereisd,
en
samen,
of
het
eerst
heden
hun
huwe~
haar
gereisd, en samen, of het eerst heden hun huwe,
lijksdag was,
legden zij
zij den
den tocht
tocht af
afnaar
naar huis.
huis.
was, legden
wasfeestelijk
feestelijk verlicht
verlicht en
en versierd;
in het
het zaaltje,
zaaltje,
Alles was
versierd ; en
en in
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waarin
zij het
waarin zij
het laatst,
laatst, en
en onder
onder zulke
zulkeandere
andereomstandigheden
omstandigheden
waren samen
samen geweest,
geweest, daar
daar stond
stond zij,
zij, blozend
blozend van
van geluk,
geluk, en
en
waren
met van
van stralende
stralende vreugde
vreugde hel,schitterende
hel.schitterende oogen.
oogen.
staarde rond met
staarde
En
En hij
hij zag
zag haar
haar z6ó,
zóó,zoo
zooblijde,
blijde,zoo
zoorustig,
rustig,zoo
zoogelukkig
gelukkig
hém, en
enhij
hijsloot
sloothaar
haarinnig
innigininzijn
zijnarmen,
armen,en
enkuste,
kuste,her,
her.
door hém,
haaldelijk en
met warme
warme kracht,
kracht, haar
lieve, hem
hem
haaldelijk
en lang,
lang, met
haar op
op de lieve,
lokkende lippen.
lippen ...
lokkende
..
met een
eenlachje
lachjevan
vanverontschuldiging,
verontschuldiging,dat
datzijzijdaar
daarnu
nu
Toen, met
aan dacht,
dacht, vroeg
vroegzij
zij:
pas aan
:
Sam?
- En
En waar
waar zijn
zijn Zusje
Zusje en
en Sam
—
? ....
..
- De kinderen?
kinderen? antwoordde
antwoordde hij.
hij. Die
Diezijn
zijnbij
bijGertrude.
Gertrude.
—
mochten er
er niet
niet bij
bij wezen,
wezen, bij
bijdeze
dezeterugkomst
terugkomst van
van jou.
jou.
Ze mochten
Want allereerst
allereerst ben
ben je
je m'n
m'n vrouw
en daarna,
daarna, pas
de
pas in de
Want
vrouw . .. en
twééde plaats,
plaats, de Moeder
Moeder van
van m'n
m'n kinderen.
kinderen ...
twééde
..
. . .

tlf,
"

In
mijn bijdrage
bijdrage De
antieke Kast
Kast van
April 1912
1912 kwam
kwam een
een onjuistheid
onjuistheid voor,
voor.
van 11 April
De antieke
In mijn
opblz.
blz.351:
351:«De
"De(tapijten)
(tapijten)worden
worden
die
ik bij
bij deze
deze gaarne
gaarne herstellen
herstellen wil.
wil. Daarin
Daarinstaat
staatop
die ik
wit
geweven en
en daarna
daarna geverfd.
geverfd. Er
Er isis een
eenfabriek
fabriek van
vanopopden
den
Loosduinschen
wit geweven
Loosduinschen
Naar aanleiding
aanleidinghiervan
hiervanheeft
heeftdededirecteur
directeurder
derSmyrna,tapijt,fabriek
Smyrna.tapijt,fabriek op den
den
Weg.»
Weg.» Naar
mij welwillend
welwillend in
inde
degelegenheid
gelegenheidgesteld,
gesteld. mij
mij er
er met
meteigen
eigenoogen
oogenvan
van
Loosd.
Loosd. Weg
Weg mij
de tapijten
tapijten daarna
te
overtuigen. dat
de wol
wol der
dertapijten
tapijten eerst wordt
wordt geverfd.
geverfd, en de
te overtuigen,
dat de
gewevtn
worden.
R. \". ST.
gewevtn
worden. J. R. J. v.

VERZEN.
JAN TE
TE KIEFTE.

BEATRICE.
I.
Zooals in donzen,
donzen, sterre.bleeken
sterre,bleeken nacht
- Wanneer
ver geboomt de blanke
blanke maan
maan
—
Wanneer uit ver
heft -— in sluimer
sluimer lacht
lacht
Haar zilv'ren fakkel
fakkel heft
nevelig land,
land, als
als ving
ving daar
daar d'
d' uchtend
uchtend aan...
aan ...
Het nevelig
heeft mijn
mijn ziel
ziel geglimlacht,
geglimlacht, of
ofdaar
daar zacht
zacht
Zoo heeft
nacht van
van haar
haar bestaan,
bestaan,
Een flonk'ring rees
rees in nacht
Als van
van uw
uw blik
blik 't aanschouwen
onverwacht
Als
aanschouwen onverwacht
Mij schoonheids wond're
wond're verten
deed gaan.
gaan.
verten op deed
mij heen,
heen, omdat
omdat mijn
mijn mond
mond
-— 00 ga
niet van
van mij
ga niet
In droomwaan 't vlottend
vlottend zwijgen
zwijgen niet
niet verbrak
verbrak
Dat zacht=ontroerend
mijn denken
denken gleed
gleed;;
zacht.ontroerend langs
langs mijn
En -— vreesd' ik
dat de
de wijding
wijding van
van dien
dien stond
stond
ik dat
In passievlam zou
opgaan zoo
zoo ik
ik sprak,
sprak,
zou opgaan
-— 0, ga
daarom niet
heen, 'of
'of 'k u misdeed!
ga daarom
niet heen,
misdeed 1

o
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II.

oogen zijn
zijn in
inhun
hundroom,stille
droom-stillepracht
pracht
Uw oogen
vensters naar
naar d'
d' onstoffelijke
onstoffelijke sferen
sferen
Als vensters
schoonheid star
star gericht
gericht;; —
- dan
dan stille
stille meren,
meren,
Der schoonheid
Weerkaatsend
diep den
denzilv'r,azuren
zilv'r-azurennacht
nacht;
Weerkaatsend diep
;
En in mijn
mijn smartenban
smartenban peinsd'
en dacht
dacht
En
peinsd' ik en
mij-waarts nu die
die flonk'ring
flonk'ring zich
zichzou
zoukeeren
keeren:
Dat mij,waarts
:
Het was
was de
de sidd'ring
sidd'ring van
van het
hetbang
bangbegeeren,
begeeren,
roerloos op
dat wonder
wonder heb
heb gewacht.
gewacht.
Dat 'k roerloos
op dat
d'onvergetelijksten
onvergetelijksten stond,
stond,
-— 00 toen,
in d'
toen, in
Naar mij
mij door
door tranenfloers
tranenfloers die oogen
oogen blonken,
blonken,
Naar
lach stierf
stierf om
om dien
dien goddelijken
goddelijken mond,
mond,
De lach
alle waan
waan van
van leed
leedininmij
mijverzonken.
verzonken.
Was alle
- Uw liefde,
liefde, die
die niet
niet anders
anders duldde,
duldde, vond
vond
—
Mijn liefd' aan
aan d'
d' eeuw'ge
eeuw'ge schoonheid
schoonheidweggeschonken.
weggeschonken.
Mijn

*

VERZEN.

VERLATEN
VERLATEN TUIN.
De vijver
vijver glimt
glimt in
in mystieken
mystieken schijn
schijn
Van
sneeuwen mane
mane door
door ijl.
ijl gordijn,
gord~jn,
Van sneeuwen
Dat
is geschoven
geschoven voor
voor 't bleek azuur,
azuur,
Dat is
Daarin
hetsterrevuur.
sterrevuur.
Daarin gedoofd isis het
De boomen
boomen staap'len
staap'len in
in blanken
blanken nacht
nacht
De donk're
donk're vachten,
vachten, als
als wolken
wolken zacht,
zacht,
Daarover,
wade dicht,
dicht,
Daarover, wevend
wevend een wade
Schemert
waze licht.
licht.
Schemert als
als rag
rag van
van het waze
Op paden,
paden, breed
breed in
inverlatenheid,
verlatenheid,
De schaduw
schaduw stil
stil zich
zichheeft
heeftneergevlijd.
neergevlijd.
Daar is in
in 't kiezel geen
geen zacht
zacht gekraak
gek raak
Daar
Van schuifelvoeten
schuifelvoeten bij
bij liefde,spraak;
liefde-spraak;—Daar is geen
geen lokken
lokken van
van oogengloed;
oogengloed; —
Daar
Daar is geen
geen stem
stem die
die vergeten
vergeten doet
doet
Daar
weemoeds wake
wake de
de stage
stage pijn
pijn .....
Van weemoeds
wind zingt
zingtklaag'lijk
klaag'lijk 'n oud refrijn
refrijn. —
De wind
Aan 't water
water eenzaam
eenzaam de sater
sater lacht
lacht .....
tuin droomt
droomt voort
voort in
in den
denblanken
blankennacht.
nacht.
De tuin
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BLEEK GESTERNTE ..... .
ALS 'T BLEEK

bleek gesternte
gesternte zijt
zijt Gij
Gij ver.
ver.
Als 't bleek
- De vuren
vuren sterven
sterven stil
stil hun
hun rooden dood.
—
nacht is
is om
om mijn
mijn tent
tent een
een onbewogen
onbewogen
De nacht
monster, zwart
zwart met
met bloedbeloopen oogen
oogen;;
Week monster,
En dof
dof klinkt
klinkt 's wachters
wachters voetstap,
lood.
voetstap, zwaar
zwaar als
als lood.
En
vedel weent
weent een
een zang
zang van
vaneeuwen
eeuwenher.
her.
De vedel
-— Als 't bleek
gesternte zijt
zijt Gij
Gij ver
ver .....
bleek gesternte
-— 0, hoor
doffen stap
wijkt
stap 11 hij
hij wijkt
hoor dien doffen
En
keert
tot
bij
den
voorhang,
al
maar door,
door,
En keert
bij den voorhang, al maar
Bij 't eindeloos verbreken
verbreken van
van zijn
zijn ronden:
ronden :
Een
getij van
van mart'lende seconden,
Een bang getij
Dat wegspoelt
wegspoelt van
van mijn
mijn denken
denken 't eenzaam
eenzaam spoor.
doffen stap! hij
wijkt
-— 0, hoor
hij wijkt
hoor dien doffen
reikt.
En
keert tot
tot waar
waar naar
naar U 't verlangen
verlangen reikt.
En keert
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- Dat
niets van
van U
U nabij
nabij mij
mij isis!!
Dat niets
—
zal ik
ik treden
treden uit
uit deez'
deez' engen
engen kring
kring
Hoe zal
donker?
Van
veilig
zijn
in
kleinheids
eenzaam
Van veilig zijn in kleinheids eenzaam donker?
Ik
heb gewacht,
gewacht, of
of niet
niet een
eenmat
matgeflonker
geflonker
Ik heb
Van bleeke
bleeke stralen
stralen door
door mijn
mijn kerker
kerker ging.
ging.
Van
zal ik
ik uitgaan
uitgaan in
in de
de wildernis,
wildernis,
-— Hoe zal
Als niets
niets van
van U
U nabij
nabij mij
mij isis?
?
-— Een
ver geroep
geroep rilt
rilt door
door den
den nacht,
nacht,
Een ver
oneindigheid.
En speurt
speurt geen
geen weerschal
weerschal van
van d'd'oneindigheid.
En
spokende libellen,
libellen,
Als 't smartgekreun van
van spokende
'k, dreinend,
dreinend, gonzende
gonzende geluiden
geluiden zwellen
zwellen
Hoor 'k,
En
weer
versmoren
in
de
stilte
wijd
....
En weer versmoren in de stilte wijd....
-— Een
geroep rilt
rilt door
door den
den nacht,
nacht,
Een ver geroep
En sterft,
sterft, verloren
verloren bij
bij der
dersterren
sterren
En
In zwijgende eind'Ioosheid
eind'loosheid wegschemerende
wegschemerende pracht.
...
pracht....
Als 't bleek
gesternte zijt
zijt Gij
Gij verre!
verre!
bleek gesternte

0

KLEINE
KLEINE GEDICHTEN.
FRANK GERICKE.
GERICKE.

MEILIEDJE.
Ik
lees mijn
mijn boekje
boekje
Ik lees
En zit en
en zin:
En
o0 zalig hoekje
hoekje
Dat ik
ik bemin
bemin11
De blaadjes
blaadjes glanzen,
glanzen,
Het licht
licht is
is zoel,
zoel,
Lichtplekjes dansen
Rondom
mijn stoel,
stoel,
Rondom mijn
De muggetjes
muggetjes spelen,
spelen,
De vinkjes
vinkjes slaan
slaan
En tjuiken en kweelen
In twijge' en bi
aan.
blain.
Een suizlend aaitje,
Een
tikje, -— en
vlug
en vlug
Een tikje,
Schiet
daar een
een gaaitje
gaaitje
Schiet daar
Voorbij
mijn rug.
rug.
Voorbij mijn
De vogeltjes
vogeltjes hou
en,
houen,
Ze houen van mij!
mij !
o0 zoet vertrouwen,
vertrouwen,
o0 Liefde, 0o Meil
Mei!
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Lenigend
lavend
Lenigend en lavend
Heeft zich
avend
zich de avend
Over 't dal gespreid
gespreid;;
Kom
nu:: elke stede
stede
Kom nu
Ademt vrede,
Rust
en zaligheid.
zaligheid.
Rust en
Langs
bladgefluister
Langs het bladgefluister
In
het
duister,
In het duister,
Els
en hazelroe,
hazelroe,
Els en
Keeren onze schreden
schreden
N aar beneden
beneden
Naar
De open
open delling
delling toe.
toe.
Zachter,
gloren
Zachter, dieper gloren
en
koren,
Gras
Gras
koren,
Klavergroen
weit,
Klavergroen en
en weit,
N u zich
zich 't effen scheemlen
scheemlen
Nu
Aan
de heemlen
heemlen
Aan de
Wijder openspreidt.
openspreidt.
Hoor uit
uit rogge
rogge en
en haver,
haver,
Tarwe, klaver,
klaver,
en duizendgraan
duizendgraan
Vlas en
Teven
murmlend ruizlen,
ruizien,
T even murmlend
Ritslen,
suizlen
Ritslen, suizlen
Over de
deakkers
akkersgaan
gaan!
1

111.
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KLEINE

Tzijn
T
zijn de bruine
bruine muizen
muizen
hun kluizen
kluizen
Die hun
V
ullen tot den
den nok:
nok:
Vullen
De aarde
aarde die
die hun
hun 't leven
Neme en
en geve
geve
Neme
Schenkt
spijze en rok.
rok.
Schenkt hun
hun spijze

Zal
de landman
landman klagen
klagen
Zal de
Als zijn
zijn wagen
wagen
Lager
getast?
Lager is
is getast?
Z~l hij 't koren
schelden
koren schelden
Za.1
Op
de velden
velden
Op de
Dat voor
voor anderen
anderen wast
wast?
?
Hoor ze
ze eendrachtlijk
eendrachtlijk zorgen
zorgen
Van den
den morgen
morgen
T
ot den
den avondval
avond val ...
Tot
...
Wee dan
dan die
die (verblinde!)
(verblinde 1)
TGodbeminde
zal11
Niet beminnen
beminnenzal

KLEINE
KLEINE GEDICHTEN.
GEDICHTEN.

DE
DE DAGERAAD.

Ik wandelde
Ik
wandelde aan
aan mijns
mijns vaders
vaders hand
hand;;
De duisternis
duisternis was over
over 't land;
land ;
Maar
heuveltop
Maar stijgend
stijgend tot
tot den heuveltop
Ging de
Ging
de emeralden
emerald en hemel
hemel op.
op.
Let hoe op
-— Let
op eenmaal
eenmaal 't lied
begint
lied begint
Van leeuwerik
leeuwerik en
enmorgenwind
morgenwind1J
-— Een
vreugde vaart,
vaart, mijn
mijn zoon,
zoon,
Een gulden vreugde
Reeds over heuvelrug
Reeds
heuvelrug en
en kroon.
kroon.
-— 00 zie
toch, welk
welk een
eenzonnebrand
zonnebrand
zie toch,
Verheft zich boven
Verheft
boven 't heuvelland
heuvelland 1J
-— Het zongoud
zongoud dat
dat tot
totasch
aschverteert
verteert
Wordt
tot een
een kus,
kus, door
door 't kruid
kruid begeerd.
begeerd.
Wordt tot

—
- Maar die in
in liefde
liefde zich
zich vergeeft
vergeeft
leeft?
Erlangt
een zoeter
zoeter loon,
loon, en
Erlangt een
en leeft?
—
- Zij wentelt,
wentelt, steeds
steeds in
in zich
zich alleen,
alleen,
de eindelooze
eindelooze leegten
leegten heen.
heen.
Door de
wordt met
met de
de aard
aard en
en al
al 't gebloemt
- Ze wordt
—
Tot eeuwge
eeuwge duisternis
duisternisgedoemd
gedoemd1J
- God schiep
schiep heur
heur baan
baan en
en veilge
veilge keer
keer
—
driemaalheilgen naam
naam ter
ter eer.
eer.
Zijn driemaalheilgen

0
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OPMERKINGEN
BETREFFENDE NAAM'
NAAM::
OPMERKINGEN BETREFFENDE
HET
LOOZE
LOOZE VENNOOTSCHAPPEN
VENNOOTSCHAPPEN IN
IN HET
ALGEMEEN
EN LEVENSVERZEKERING'
LEVENSVERZEKERING::
ALGEMEEN EN
MAATSCHAPPIJEN
HET BIZONDER.
BIZON DER.
MAATSCHAPPIJEN IN HET
MR.
TRIP.
MR. H. TRIP.

H ET mag een zonderling feit genoemd worden dat, terwijl
H
economische vraagstukken aan de orde van den dag zijn

ET mag een zonderling feit genoemd worden dat, terwijl
economische vraagstukken aan de orde van den dag zijn
en
zoowel dagbladen
dagbladen als
alstijdschriften
tijdschriften hunne
hunnekolommen
kolommenvullen
vullen
en zoowel
met
behandeling dier
dier vraagstukken,
vraagstukken, op
het gebied
gebied van
van de
de
met de behandeling
op het
inrichting
naamlooze vennootschappen
vennootschappen in het
hetalgemeen
algemeen
inrichting van
van naamlooze
en van
en
vanlevensverzekering,Mijen
levensverzekering.Mij<n in het
het bijzonder,
bijzonder, bijna
bijna iedere
iedere
voorlichting
Welbestaan
bestaan
voorlichting van
van het
het groote
groote publiek
publiek ontbreekt.
ontbreekt. Wel
er
enkele vakbladen,
vakbladen, die
dievoortdurend
voortdurend het
het groote
grootebelang
belangder
der
er enkele
hunmeening
meening ten
ten
levensverzekering inin het
licht stellen,
stellen, die
diehun
levensverzekering
het licht
geven over
over de
dewijze,
wijze,waarop
waaropeen
eenlevensverzekering,Nlij.
levensverzekering.Mij.
beste geven
moet beheerd
beheerd worden
worden;; maar
maar bij
bij het groote
groote publiek
publiek zijn
zijn der,
der.
moet
gelijke bladen
niet of
of weinig
weinig bekend.
bekend.
gelijke
bladen niet
vakbladen schrijven
schrijven voor
vooreen
eenzeer
zeerbeperkt
beperktaantal
aantallezers,
lezers,
De vakbladen
het groote
grootepubliek
publiekisisde
deinrichting
inrichtingen
enwerking
werkingder
derlevens,
levens.
voor het
verzekering.Mij<n eeneengesloten
alleen is het
het
verzekering,Mijen
geslotenboek
boekenen niet
niet alleen
onkundig van
van de
de eischen,
eischen, die
die aan
aan een
eensolide
solide
groote publiek
publiek onkundig
groote
ook
levensverzekering.Mij. gesteld
worden, het weet
weet ook
levensverzekering,Mij.
gesteld mogen
mogen worden,
zeer weinig van
van de
deeischen,
eischen, die
diede
dewet
wetstelt
steltvoor
voorhet
hettot
totstand,
stand.
zeer
komen van
van naamlooze
naamlooze vennootschappen,
vennootschappen, waarvan
waarvan de
de levens,
levens.
komen
verzekering,Mij.
verzekering.Mij. een onderdeel
onderdeel vormt.
vormt.
zien ininhet
hetverleenen
verleenender
derkoninklijke
koninklijkegoedkeuring
goedkeuring een
een
Velen zien
rampzaligen! De wet
wet zegt
zegt uit,
uit.
waarborg van
waarborg
van soliditeit.
soliditeit. De
De rampzaligen
drukkelijk, dat
dat de
de koninklijke
koninklijke goedkeuring
goedkeuringwordt
wordtverleend,
verleend,
drukkelijk,
ofde
de
als de
de vennootschap
vennootschap niet
niet strijdt
strijdt met
met de
de goede
goede zeden
zeden of
als
de acte
acte geene
geenebepalingen
bepalingen bevat
bevat tegen
tegen al
al
openbare orde
openbare
orde en
en de
tot en
en met
met art.
art. 55
55 W.
W.v.v.K.
K.isisvoorgeschreven.
voorgeschreven.
bij art.
art. 38 tot
hetgeen bij
artikelen betreffen
betreffen meest
meestvoorschriften
voorschriftenvan
vanformeelen
formeelen
Deze artikelen
de eerste
eerstt:oprichters
oprichters tetezamen
zamen ten
ten
aard. Alleen art.
art. 50 zegt
zegt dat de
aard.
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minste
minste een
een vijfde
vijfdevan
vanhet
hetmaatschappelijk
maatschappelijkkapitaal
kapitaal moeten
moeten ver~
ver,
dat op
op dat
dat vijfde
vijfde 10%
10 °/. moet gestort worden.
tegenwoordigen en dat
ton;; is daar,
daar~
Gegeven een
een maatschappelijk
maatschappelijk kapitaal
kapitaal van
van een
een ton
van een
een vijfde deel
geplaatst, dan
dan wordt
wordt de
de koninklijke
koninklijke goed,
goed~
deel geplaatst,
van
keuring verleend
verleend en
en kan
kanmen
menvolstaan
volstaanmet
metdaarop
daarop 10%
keuring
10 °/,„ te
de oprichting
oprichting der
der Mij.
Mij. zal
zal dus
dus f 2000.—
2000.- in kas
kas
storten.
storten. Bij
Bij de
Ofde
deoprichters
oprichtersen
eneventueel
eventueelmeerdere
meerdereaandeelhouders
aandeelhouders
zijn.
zijn. Of
nood aan
aan den
den man
man komt,
komt, om
om die
die
in
staat zullen
zullen zijn,
zijn, als
als de
de nood
in staat
resteerende 90
bij te passen,
passen, daarnaar
daarnaar vraagt
vraagt de wet
wet niet.
niet.
nog resteerende
9070 bij
Hoewel
nu dedeoprichting
oprichtingvan
vaneen
een
levensverzekering Mij.
Mij.
Hoewel nu
levensverzekering
gestort kapitaal
2000.- gestort
kapitaal en
en dikwijls
dikwijls met
metaandeelhouders,
aandeelhouders,
met f 2000.—
die voor geen
cent goed
goed zijn,
zijn,een
eenonverantwoordelijke
onverantwoordelijke daad
daad
geen cent
is,
welk feit
feit echter
echter meer
meer dan
dan eens
eens isis voorgekomen, hecht
is, welk
hecht het
groote publiek
evenwel te groot
groot gewicht
gewicht aan
aan het
hetbedrag
bedrag van
van
publiek evenwel
hier~
het maatschappelijk
maatschappelijk kapitaal,
wanbegrip, hetgeen
kapitaal, een
een wanbegrip,
hetgeen ik hier,
zal aantoonen.
onder zal
volgende punten
punten komen
komen in
in dezen
dezen ter
ter sprake:
De volgende
sprake :
1°. welke eischen moeten
moeten gesteld
gesteld worden aan
degelijke
aan de degelijke
oprichting van
van eene naamlooze
naamlooze vennootschap?
gesteld worden aan
directie?
2°. welke eischen moeten
moeten gesteld
aan de directie?
3°. wat
wat moeten
moeten de
de verplichtingen
verplichtingen en
en rechten
rechten van
vancommis,
commlS~
sarissen zijn
zijn?
?
4°. wat
wat is de
de taak
taak der
deraandeelhouders?
aandeelhouders?
Bij de
de bespreking
bespreking van
van het
het eerste punt
punt komt
komt in de
de eerste
eerste
Bij
plaats ter
ter sprake
sprake de
dehoegrootheid
hoegrootheidvan
vanhethet
maatschappelijk
plaats
maatschappelijk
ditmoet
moetzijn,
zijn,hangt
hangt af
afvan
van het
hetdoel
doel
kapitaal
hoe groot
groot dit
kapitaal en
en hoe
dat
vennootschap beoogt.
dit doel
doel het
het geven
geven
dat de naamlooze vennootschap
beoogt. Is dit
het verleenen van
hypotheken, dan
dan moet
moet niet
niet
van credieten of het
van hypotheken,
alleen
het maatschappelijk
maatschappelijk kapitaal
kapitaal groot
groot zijn,
zijn,maar
maarvooral
vooral
alleen het
moet bij
bij de
dedirectie
directieenencommissarissen
commissarissen daarop
daarop gelet
gelet worden,
moet
dat het
het personen zijn
invloed en
enrelaties,
relaties, om voortdurend
dat
zijn van invloed
belangrijke bedragen
pandbrieven aan
aan den
denman
mantetekunnen
kunnen
belangrijke
bedragen aan pandbrieven
brengen. Want de
de eenige verdienste van een
een credietvereeniging
brengen.
credietvereeniging
van een
eenhypotheekbank
hypotheekbank zit
zitinindedeprovisie,
provisie,die
diegemaakt
gemaakt
of van
wordt van
de af
af tetesluiten
sluiten leeningen en
het verschil
verschil in
in
wordt
van de
en in het
ontvangen rente
rente van
van geldopnemers en
rente tusschen de
de ontvangen
en de
rente,
rente, die gegeven moet worden aan
aan pandbriefhouders ;; toevallige
baten, als
als boete
boete voor
voorvervroegde
vervroegdeaflossing,
aflossing,buiten
buitenrekening
rekening
baten,
gelaten. Ontvangt
Ontvangt de bank
bank dus
dus van
van credietnemers
gelaten.
credietnemers 6 %
7. rente
zij op
op hare
hare pandbrieven
pandbrieven 44°/,,
% rente
uit
en keert
keert zij
rente uit,
uit, dan moeten uit
die 2 °/11
V„ verschil
alle onkosten
onkosten der
der bank
bank betaald
betaald worden en
verschil alle
%
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aandeelhouders worden
moet tevens hieruit
dividend aan
aan aandeelhouders
worden
hieruit het
het dividend
uitgekeerd. Het
derhalve duidelijk,
duidelijk, dat
datalleen
alleenhet
hetwerken
werken
uitgekeerd.
Het isis derhalve
met groote bedragen
een flink
flink dividend
dividendaan
aanaandeelhouders
aandeelhouders
bedragen een
Bij de
dehypotheekbanken,
hypotheekbanken, waar
waar het
hetverschil
verschil
kan bezorgen.
bezorgen. Bij
kan
tusschen de
te ontvangen en
te geven
geven rente
rente niet
niet zoo
zoogroot
groot is,
is,
en te
de te
springt
het oog
oog de
de eisch van
groot maat.
springt nog
nog meer
meer in
in het
van een groot
maat,
schappelijk
kapitaal en
schappelijk kapitaal
en de wenschelijkheid om door invloedrijke
bestuur der
derbank
bankofof
door
andererelaties,
relaties,
personen in
het bestuur
personen
in het
door
andere
vele pandbrieven
pandbrieven te plaatsen,
Onder maatschappelijk
maatschappelijk kapitaal
kapitaal versta
versta ik
ik -— en
het is te
te
Onder
en het
hopen dat
dat een
een komende
komende wetgeving
wetgeving dit
dit er
er ook
ook onder
onder zal
zal
hopen
kapitaal, niet
papier maar
maar in
niet op papier
gewaarborgd kapitaal,
verstaan -— een gewaarborgd
werkelijkheid bestaande
ten alle
alle tijde
tijde opvorderbaar,
werkelijkheid
bestaande en
en ten
opvorderbaar, ook
niet op
op het
hetpapier,
papier,maar
maar ininwerkelijkheid.
werkelijkheid. Het
Hetmeest
meest reeële
niet
wet niet.volgestorte
aandeelen verbood.
Ik
niet,volgestorte aandeelen
zou zijn, dat
dat de wet
verbood. Ik
kan me
me begrijpen
begrijpen dat
datdit
ditdedeoprichting
oprichtingvan
vansommige
sommigemaat,
maat.
kan
dat ons
ons
schappijen zou verhinderen;
niet, dat
maar men vergete niet,
verhinderen ; maar
land al
al zoodanig vergeven
van credietvereenigingen,
land
vergeven is van
credietvereenigingen, hypo.
hypo,
theekbankeu en levensverzekering.
Mij en, dat
het welzijn
welzijn der
der
theekbanken
levensverzekering,Mijen,
dat het
menschheid waarlijk
waarlijk geen
geen oprichting
oprichting van
vannieuwe
nieuwedergelijke
dergelijke
vennootschappen
vordert. Integendeel,
Integendeel, vooral
vooral de
de credietbanken
vennootschappen vordert.
zijn
door hun groot
groot aantal
den dringenden eisch
eisch om
zijn door
aanial en
en door den
om te
te kunnen
kunnenblijven
blijvenbestaan,
bestaan, ontaard.
ontaard. Was
Was
leeningen te sluiten om
oorspronkelijk het doel
doel -— en
dat was
was inderdaad
inderdaad in het
het wel.
oorspronkelijk
en dat
wel,
der menschen
- om credietwaardige
begrepen belang der
menschen —
credietwaardige personen,
tijdelijk voor
uitbreiden van
van een
een degelijke,
degelijke, goed
goed beklante
die tijdelijk
voor het uitbreiden
en goed
goed rendeerende zaak,
geld noodig hadden,
helpen,
en
zaak, geld
hadden, te helpen,
tegenwoordig
vele dier
dierinstellingen,
instellingen, de
debeste
besteniet
niet
tegenwoordig wordt
wordt door vele
te na
na gesproken,
gesproken, geld
geld gegeven
gegeven aan
aan menschen, die tusschen
te
En het
het
hangen
wurgen zijn,
zijn, als
als de
de borgen
borgen maar
maar deugen.
hangen en wurgen
deugen. En
is zonderling
zonderling en
en treurig,
treurig, maar
maar waar,
waar, hoevele finantieel
finantieel gerad,
gerad.
braakten nog
staat zijn
zijn personen
personen te
te vinden, credietwaardig
credietwaardig
braakten
nog in
in staat
genoeg
als borgen
borgen te
te fungeeren. Dat een
een dergelijke werk,
werk.
genoeg om als
Dit isis de
dereden,
reden,
wijze immoreel
immoreel is,
is, zal
zalniemand
niemand ontkennen.
ontkennen. Dit
wijze
dat op
op de
delijsten
lijstenvan
vancrediteuren
crediteurenininfaillissementen
faillissementenbijna
bijnageen
geen
dat
enkele
gevonden wordt
wordt of
ofererprijkt
prijkt een
een crediet,
crediet~ of hypotheek,
hypotheek~
enkele gevonden
bank als
als creditrice
creditrice op.
op.
bank
moeten worden
Is
evenwel de
de eisch dat aandeelen volgestort moeten
Is evenwel
oprichten
naam~
bezwarend voor
te bezwarend
voor het op
richten van inderdaad nuttige naam,
ooze vennootschappen,
vennootschappen, dan
dan isis het
hetdringend
dringend noodig dat
ooze
dat de
niet gestorte
gestorte gedeelte
gedeelte van
van het
hetmaatschap,
maatschap.
wet eischt, dat
dat het niet
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kapitaal gewaarborgd
gewaarborgd zij,
zij, zoodat dit inderdaad
inderdaad gestort
gestort
pelijk kapitaal
belang der
der vennootschap
vennootschap dit
dit vordert.
vordert. De
De
als het belang
kan worden, als
eenige wijze,
wijze, waarop
deze storting
storting gewaarborgd
gewaarborgd is,
is,bestaat
bestaat
waarop deze
eenige
de deponeering vordert, bijv, bij
bij de Neder.
hierin, dat
hierin,
dat de
de wet de
Neder,
landsche Bank,
van soliede, ten allen
allen tijde
tijde verhandelbare,
verhandelbare, waar.
waar,
Bank, van
depapieren, minstens
tot
een
bedrag
gelijk
aan
dat
wat
nog
minstens
een bedrag gelijk aan dat wat nog
een aandeelhouder
aandeelhouder tien
tien aan.
gestort moet
moet worden. Wanneer een
aan,
gestort
11/" heeft
1000.- ieder heeft
heeft genomen
genomen en
en daarop
daarop 10
deelen van f 1000.—
10"/„
gestort, moet
moet hij
hij voor
voorminstens
minstens negen
negen mille
mille waardepapieren
gestort,
deponeeren. Zoolang
Zoolang hij
aandeelhouder is en
en zijne
zijne aandeelen
aandeelen
hij aandeelhouder
deponeeren.
niet heeft
heeft volgestort, verliest
hij de
de vrije beschikking
beschikking over de
verliest hij
maar geniet
de rente
rente er
er van.
van.
waardepapieren, maar
geniet de
gedeponeerde waardepapieren,
Ingeval
hij zijne
aandeel en wil verkoopen, is hij
hij eerst
eerst dan
dan
zijne aandeelen
Ingeval hij
ontslagen van
bijstortingen, indien
indien de
denieuwe
nieuweverkrijger
verkrijger op
op
van bijstortingen,
beurt het
het vereischte bedrag
aan waardepapieren heeft
zijn
zijn beurt
bedrag aan
gedeponeerd
heeft hij
hij dit
ditgedaan,
gedaan,dan
danmoeten
moetenbestuurders
bestuurders
gedeponeerd en heeft
of commissarissen
commissarissen bij
verplicht zijn,
zijn, om
om den
den nieuwen
bij de
de wet verplicht
aandeelhouder
te nemen
nemen en
en den
denvorige
vorigeteteontslaan,
ontslaan. Bij
aandeelhouder aan
aan te
den vorigen
weigering
van bestuurders
bestuurders of commissarissen om
om den
weigering van
aandeelhouder
ontslaan, op
op grond,
grond, dat
dat de
depapieren
papieren door
door
aandeelhoudertete ontslaan,
den nieuwen
nieuwen aandeelhouder
aandeelhouder gedeponeerd
gedeponeerd geen
geen voldoende
voldoende
den
is immers
immers de
be.
waarde
bezitten, beslist
beslist de
derechter.
rechter. Onjuist
enjuist is
de be,
waarde bezitten,
van art.
art. 43 W.
W. v.
v. K.,
K.,bepalende,
bepalende,dat
datde
deoorspronkelijke
oorspronkelijke
paling van
ofbelanghebbenden
belanghebbenden tot
tot de
de storting
storting van
van
vennoot, diens
diens erven
erven of
vennoot,
het
verschuldigde aan
aan de
devennootschap
vennootschapverbonden
verbondenblijven,
blijven,
het verschuldigde
tenzij de
de bestuurders
bestuurders en
en de
decommissarissen,
commissarissen, zoo
zoo die
diebestaan,
bestaan,
tenzij
tevreden
zich
uitdrukkelijk met
met den
den nieuwen
nieuwen verkrijger hadden tevreden
zich uitdrukkelijk
ont.
gesteld
en eerstgemelden van alle
verantwQordelijkheid ont,
alle verantwgordelijkheid
gesteld en
slagen.
deze bepaling,
bepaling,omdat
omdatzij
zijden
denhandel
handelin
inniet,
niet.
slagen. Onjuist
Onjuist is deze
volgestorte aandeelen onmogelijk
maken, daar
daar zij
zij aan
aan
onmogelijk kan
kan maken,
of commissarissen de onbeperkte
onbeperkte macht
macht geeft,
geeft,
de bestuurders
bestuurders of
om te
te weigeren
weigeren den
den oorspronkelijken vennoot
te ontslaan.
ontslaan.
vennoot te
om
Indien de
de bestuurders
bestuurders ofofcommissarissen
commissarissen eener
naamlooze
Indien
eener naamlooze
vennootschap
den kooper liever
als aandeelhouder
aandeelhouder zien
zien
liever niet als
vennootschap den
of den
den verkooper, om
de een
een ofofandere
anderereden,
reden,een
eenhak
hakwillen
willen
om de
eenvoudig den
den verkooper van
alle ver.
zetten, weigeren
ver,
van alle
weigeren zij
zij eenvoudig
bijstorting te
ontslaan en
en er
er isis geen
geen
antwoordelijkheid tot
tot bijstorting
te ontslaan
Hetisisduidelijk,
duidelijk,dat
dat
macht ter
hen kan
kan dwingen.
dwingen. Het
macht
ter wereld,
wereld, die
die hen
niemand zijn
zijn niet.volgestorte
aandeelen zal verkoop
en, als
hij
niemand
als hij
niet,volgestorte aandeelen
verkoopen,
nu niet
zelf aansprakelijk
aansprakelijk blijft
En kom
kom nu
blijftvoor
voorde
de volstorting.
volstorting. En
dat bestuurders
bestuurders of
of commissarissen
altijd
met het
het praatje
praatje aan,
aan, dat
met
commissarissen altijd
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de belangen
zullen behartigen.
behartigen. Als
de
belangen der
der vennootschap
vennootschap zullen
Als veeten
of persoonlijke
persoonlijke gevoeligheden
gevoeligheden in
in het
hetspel
spelkomen,
komen,treden
treden de
de
belangen der
der vennootschap,
vennootschap, als
als in
in de
belangen
de lucht
lucht hangende
hangend i dingen,
dingen,
op den
op
den achtergrond.
achtergrond. Daarom
Daarom moet
moetde
dewet
wetdedevoorwaarden
voorwaarden
stellen, waaronder
waaronder koop
koop en verkoop
stellen,
verkoop van
van niet.volgestorte
aan,
niet,volgestorte aan,
deelen moet
als aan
aandie
dievoorwaarden
voorwaarden isis
plaats vinden
vinden en
en als
moet plaats
voldaan,
moeten bestuurders
bestuurders of
ofcommissarissen
commissarissen verplicht
verplicht zijn
zijn
voldaan, moeten
dien
koop en
en verkoop
verkoop goed
goed tetekeuren.
keuren.
dien koop
voor de op
Het kapitaal
kapitaal voor
op teterichten
richten naamlooze vennoots.
vennootschap
chap
moet overeenkomstig het doel, dat
dat zij
zij zich
zich stelt,
stelt, voldoende
voldoende zijn.
zijn.
Bij levensverzekering.
Mij en is
eengroot
grootmaatschappelijk
maatschappelijk
levensverzekering,Mijen
is een
kapitaal geen vereischte. Het is
kapitaal
is een
een wanbegrip,
wanbegrip, bij
bij levensver.
levensver,
zekering,Mijen te spreken van
zekering.Mijen
het
maatschappelijk
kapitaal
van het maatschappelijk kapitaal
als van
als
van een
eenwaarborg
waarborgvoor
voordedeverzekerden.
verzekerden. Daarvoor
Daarvoor dient
dient
het maatschappelijk
maatschappelijk kapitaal
kapitaal der
der levensverzekering.
Mij. niet en
levensverzekering,Mij.
daarvoor
het niet
niet dienen,
dienen, omdat
omdat het
het zelfs
zelfs -— en
juist -—
daarvoor kan
kan het
en juist
bij de
grootste levensverzekering.Mijen
te klein
klein is,
is, in
in
de grootste
levensverzekering,Mijen veel
veel te
verhouding tot
het bedrag,
bedrag, dat
dat bij
bijhaar
haar verzekerd
verzekerd is.
Het
verhouding
tot het
is. Het
maatschappelijk kapitaal
maatschappelijk
kapitaal eener
voorzoo.
eener levensverzekering.Mij.,
levensverzekering,Mij., voorzoo,
dit gestort
gestort is,
is,dient
dienthoofdzakelijk
hoofdzakelijkom
omininde
deeerste
eersteonkosten
onkosten
ver dit
te
kunnen voorzien,
voorzien, die
dieals
alsoprichtingskosten
oprichtingskosten op
op de
de 'balans
te kunnen
•balans
worden gebracht
gebracht en
en welke
welke kosten
kostende
dedirectie
directiezich
zichhaast
haast*zoo
zoo
spoedig
spoedig mogelijk
mogelijk af te
te schrijven.
schrijven. De
De eenige waarborg
waarborg voor
de verzekerden
zij verzekerd
verzekerd
verzekerden voor de
de soliditeit
soliditeitder
derMij.,
Mij.,waarbij
waarbij zij
zijn,
in een
een richtig beheer van het
het ieder
iederjaar
jaar stijgende
stijgende
zijn, is gelegen in
vermogen der
Mij., ontstaan
ontstaan uit de
de premie,ontvangsten
premie-ontvangsten en
de
vermogen
der Mij.,
en de
renten van
van de
de belegging
belegging daarvan.
daarvan. Dit
Ditbedrag
bedrag wordt
wordt bij
bij een
een
renten
zich normaal
normaal ontwikkelende
ontwikkelende Mij.,
Mij., binnen
binnen eenige
jaren z66
zóó
zich
eenige jaren
belangrijk, dat het
het gering
gering bedrag
bedrag aan
aangestort
gestortkapitaal
kapitaaldaarbij
daarbij
belangrijk,
het niet
niet verzinkt.
verzinkt. Een
Een levenverzekering,Mij.
levenverzekering.Mij. heeft daarom
daarom
in het
behoefte aan
aaneen
eengroot
grootmaatschappelijk
maatschappelijkkapitaal,
kapitaal,tenzij
tenzij
weinig behoefte
directie lust heeft
heeft om
om daarmede
daarmede te
te bluffen
bluffen en
enhet
hetpubliek
publiek
de directie
zand in
de oogen te strooien
strooien;; want
want als waarborg
waarborg voor de
de
zand
in de
verzekerden dient
niet, om
om de
de eenvoudige
eenvoudige reden,
reden, dat
dat de
de
verzekerden
dient het niet,
verzekerden
niets over
is
verzekerden erer niets
over te
te zeggen hebben.
hebben. Vooreerst
Vooreerst is
bijstorting, behoudens
reeds een
een veeg
veeg
bijstorting,
behoudensinin enkele
enkele gevallen,
gevallen, reeds
maar bovendien
bovendien is
is bij
bijde
destatuten
statuten ininden
denregel
regelaan
aan
teeken, maar
commissarissen de
macht gegeven
gegeven om
ombijstorting
bijstor:tingtetevragen.
vragen.
commissarissen
de macht
Doen zij
zij dit
ditniet,
niet,dan
dan
kunnen
verzekerdenallerminst
allerminsthen
hen
Doen
kunnen
verzekerden
Waar blijft
blijft nu
nu de
de waarborg?
dwingen. Waar
dwingen.
totdedebespreking
bespreking van
van het
hettweede
tweede punt
punt::
Ik ga
ga thans
thansover
overtot
Ik
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welke eischen
welke
eischen moeten
moeten gesteld
gesteld worden
worden aan
aan de
de directie?
directie? De
De
vraag
er één
één directeur
directeur moet
moet zijn
zijn ofofmeer,
meer,wensch
wenschikikbuiten
buiten
vraag of er
beschouwing te
te laten,
beschouwing
laten, omdat
omdat de
debeantwoording
beantwoordingdezer
dezer vraag
vraag
priori niet
niet met
met zeker,
zeker.
van
omstandigheden afhangt
van vele omstandigheden
afhangt en aa priori
heid te
is. Bij
Bij eene
eene
heid
te zeggen
zeggen valt,
valt, wat
wat het
het meest
meest wenschelijke
wenschelijke is.
leyensverzekering.Mij.
de eerste
eerstejaren
jarenéén
ééndirecteur
directeur vol,
vol.
levensverzekering,Mij. zal
zal in de
de
doende wezen,
doende
wezen, hoewel
hoewel het
het niet
niet teteontkennen
ontkennen is,
is, dat,
dat, bij
bij de
ontzettende
moeielijkheden, die
zich ininhet
hetverzekeringsvak
verzekeringsvak
ontzeftende moeielijkheden,
die zich
opdoen,
overleg tusschen
tusschen twee
tweeter
terzake
zakekundige
kundigedirecteuren
directeuren
opdoen, overleg
goede vruchten
vruchten voor
voor de
deMij.
Mij.kan
kanafwerpen.
afwerpen.Stelt
Stelteen
eendirecteur
directeur
tot taak
taak om
omvan
vandede
regelingder
derbuitendienst,
buitendienst, van
van de
de
zich
zich tot
regeling
de hoogte
hoogte
correspondentie,
correspondentie,van
vande
de boekhouding,
boekhouding, volledig
volledig op
op de
te
blijven, dan
dan zal,
zal, bij
bij eenige
eenige ontwikkeling
ontwikkeling der
der Mij.,
Mij., spoedig
spoedig
te blijven,
dat deze
deze taak
taak voor
vooréén
ééndirecteur
directeurtetezwaar
zwaarzal
zalzijn.
zijn.
blijken,
blijken, dat
Aan den
den anderen
anderen kant
kant ontstaat
ontstaat bij
bij de
deaanwezigheid
aanwezigheidvan
vanmeer
meer
dat er
er verschil
verschil van
van meening
meening
directeuren
niet geringe
geringe gevaar,
gevaar, dat
directeuren het niet
kan
ontstaan. En
En dit
ditgevaar
gevaarmoet
moetniet
nietonderschat
onderschat worden,
worden, daar
daar
kan ontstaan.
in alle
alle zaken
zaken een
een vaste
vaste hand
handeneneen
eenvast
vastrichtsnoer
richtsnoervereischte
vereischte
zijn, maar
maar vooral
vooral bij
bij eene
eenelevensverzekering,Mij.
levensverzekering.Mij.
zijn,
personen komen
komen nu
nuininaanmerking
aanmerking voor
voordirecteur?
directeur?
Welke personen
Vooreerst moet de
de directeur
directeur een
een man
man van
van het
hetvak
vakzijn,
zijn, zoowel
zoo wel
theoretisch als
als practisch
practisch behoorlijk
behoorlijk onderlegd.
onderlegd. Als
Alspractisch
practisch
theoretisch
onderlegd beschouw
beschouw ik
ikeen
eendirecteur,
directeur, die
dieminstens
minstens een
eenpaar
paar
onderlegd
jaren als
inspecteur heeft
gewerkt. Dit isis beslist
beslistnoodig,
noodig,daar
daar
jaren
als inspecteur
heeft gewerkt.
er anders
anders geen
geen samenwerking
samenwerking kan
kanbestaan
bestaantusschen
tusschendirectie
directieen
en
er
inspecteurs, omdat
zij elkaar
elkaar niet
niet begrijpen.
begrijpen. Een
Eendirecteur,
directeur, die
die
inspecteurs,
omdat zij
niet in
in den
denbuitendienst
buitendienst heeft
heeftgewerkt,
gewerkt, kan
kan zich
zichgeen
geen be,
be.
zelf niet
grip vormen
vormen van
van de
deontzettende
ontzettendemoeielijkheden,
moeielijkheden,waarmede
waarmede een
een
grip
inspecteur heeft
heeft te
te worstelen,
worstelen, om
omeen
eenverzekering
verzekeringmachtig
machtig te
worden; ; hoeveel
eindeloos geduld,
geduld,tact,
tact,zelfbeheersching
zelfbeheersching en
en
worden
hoeveel eindeloos
daarvoor noodig zijn.
zijn. En
En juist
juist omdat
omdat een
een der,
der.
zelfverloochening daarvoor
dit niet
niet begrijpt,
begrijpt, stuurt
stuurt hij dikwijls, door
door onhandig
onhandig
gelijk directeur dit
verzwaart in
in ieder
ieder geval
geval de
de
ingrijpen, de
zaak in
in de
de war
war ofofverzwaart
ingrijpen,
de zaak
taak van
van den
den inspecteur.
inspecteur. Hij
Hij moet
moetbegrip
begriphebben
hebbenvan
vanpremie,
premie.
taak
en reserveberekeningen,
reserveberekeningen, alal is
is hij
hij niet
niet ininstaat
staat de
depremie
premie en
en
en
reserve te kunnen
kunnen berekenen,
berekenen, want
want daarvoor
daarvoor isis de
dewiskundige
wiskundige
reserve
Mij. Hij
Hijmoet
moetverder
verdereen
eenman
manzijn
zijnvan
vanalgemeene
algemeeneontwik,
ontwik.
der Mij.
keling,
van
tact
en
van
een
ruimen
blik.
Hij
moet
een
man
keling, van tact en van een ruimen blik. Hij moet een man
van stand
stand zijn,
zijn, die
diezich
zichininalle
allekringen
kringengemakkelijk
gemakkelijkbeweegt
beweegt
van
Wantdede
salarissenbijbijkleine
kleineMijen
Mijcn
liefst van
van eenig
eenigfortuin.
fortuin.Want
en liefst
salarissen
zijn niet
niet van
vandien
dienaard,
aard,dat
datdede
directeurdaarvan
daarvanbehoorlijk
behoorlijk
zijn
directeur
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kan leven.
leven. Deze
Dezeomstandigheid
omstandigheid levert
levert groot
groot gevaar
gevaar op
op voor
voor
kan
een goede
goede behandeling
behandeling van
van de
de finantieele belangen der
der Mij. en
een
voorbeelden zijn
over om
om dit
dit gtvaar
gevaar te bewijzen.
bewijzen.
de voorbeelden
zijn te
te over
Is een
een directeur
directeur eenmaal
eenmaal gekozen, dan moet er
er gelet
gelet worden
zijn particulier
particulier leven.
kan uit
uit informaties
informaties zoo
zoo om
omen
en
op zijn
leven. Men kan
nabij weten,
weten, welken
welken stand
stand de
dedirecteur
directeur zich
zichkan
kanveroorloven
veroorloven
nabij
leeft hij
hij boven
boven dien
dien stand,
stand, boer pas
pas dan
kippen. Van
Van
en leeft
dan op je kippen.
tijd moeten
moeten informaties
informaties genomen
genomen worden of
of de
de directeur
directeur
tijd tot tijd
of niet,
niet, of
ofonbetaalde
onbetaalde wissels
wissels voorkomen
voorkomen en
en
schulden maakt
maakt of
schulden
dergelijke dingen.
Al tasten
tasten de
de informatiebureaux in details wel
dergelijke
dingen. Al
welmet
metvrij
vrij groote zeker,
zeker~
eens mis,
mis, in
in den
denregel
regelweten
wetenzezewel
eens
iemand ininzijn
zijnparticulier
particulierleven
levenstaat
staataangeschreven.
aangeschreven.
heid, hoe iemand
Want niet
niet alleen
alleen dat
dat de
de gelden
gelden der
derMij.
Mij.gevaar
gevaar loopen, geld,
geld~
zorgen verlammen
verlammen ook de
de werkkracht
werkkracht en
en maken
maken dikwijls
dikwijls den
den
zorgen
directeur afhankelijk, waar
waar onafhankelijkheid
onafhankelijkheid vereischte is.
directeur
of stonden
men nagaat
nagaat welke mannen
mannen aan het hoofd staan
staan of
Als men
van de
de levensverzekering,Mijen
levensverzekering~Mijen in de
delaatste
laatstejaren
jaren opgericht
opgericht
van
en men
men informeert
informeert eens hoe
hoe die
diestaan
staanaangeschreven,
aangeschreven, dan
dan zal
zal
en
ieder duidelijk
duidelijk worden, hoe onverantwoordelijk
onverantwoordelijk lichtzinnig
lichtzinnig
het ieder
vertrouwen schenken
schenken aan
aan directeuren,
directeuren, van wie
wie ze
ze eigen,
eigen~
velen vertrouwen
lijk niets
niets weten,
weten,
lijk
Heeft
de Mij.
Mij. een
een goeden
goedendirecteur
directeur en
en blijkt zijn particulier
Heeft de
voortdurend in
in de
degoede
goederichting
richtingtetegaan,
gaan,dan
danmoet
moet zulk
leven voortdurend
als onbeperkt heer,
heer~
een
man het
het vertrouwen
vertrouwen genieten en bijna
bijna als
een man
scher kunnen gebieden;
de eenige, die met
met recht
recht
want hij
hij is de
gebieden ; want
omdat hij
hij alleen
alleen op
op de
dehoogte
hoogtevan
vanden
den loop
loop der
der
kan, omdat
gebieden kan,
inmenging in
in het
het beheer
beheer der
der Mij. door commis,
commis~
zaken
zaken is.
is. Alle inmenging
sarissen of andere
andere betweters,
betweters, is voor
voor de
deMij.
Mij.verderfelijk.
verderfelijk.
De directeur
directeur is
de
man
en
zijn
prestige
moet
gehandhaafd
prestige
gehandhaafd
is de man en
is noodig voor
den bloei
bloei der
der
worden tot
het uiterste.
uiterste. Dit is
voor den
tot in het
Mij.
en vooral
vooral voor
voorhet
hetvertrouwen,
vertrouwen,dat
datzij
zijbij
bijde
debuitenwacht
buitenwacht
Mij. en
moet
genieten. Gaan
zaken den
den Mij.
Mij. niet
niet voordeeelig, dan
moet genieten.
Gaan de zaken
waar de
de fout
moet
door een
een deskundige
deskundige onderzocht
onderzocht worden, waar
fout
moet door
Nooit moet
moetdoor
doorcommissarissen
commissarissen op eigen
eigen houtje
houtje de
de
schuilt.
schuilt. Nooit
directie
regel, niets
niets
want zij
zij weten,
weten, in den regel,
worden ; want
directie beschuldigd worden;
van
de zaken
zaken af en
en hun
hun meening kan
niet op
op goede
goedegronden
gronden
kan niet
van de
rusten.
na nauwgezet
nauwgezet onderzoek,
onderzoek, dat
dat de
de schuld
schuld niet
rusten. Blijkt
Blijkt dan na
ligt bij
bij onverstandig
onverstandig ingrijpen
ingrijpen van
van commissarissen,
commissarissen, niet bij
bij de
de
omstandigheden
bij de
de moeielijkheden waarmede
waarmede de
de Mij. te
omstandigheden of
of bij
worstelen
ofgehad
gehadheeft,
heeft,maar
maarinderdaad
inderdaadbij
bij de
dedirectie,
directie,
worstelen heeft of
dan
vastgesteld worden of de
de fouten,
fouten,door
doorhaar
haarbegaan,
begaan,
dan moet vastgesteld
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van
dien aard
aard zijn,
zijn, dat
datgeen
geenredelijk
redelijkdenkend
denkenden
enter
terzake
zake
van dien
kundig mensch
mensch die
die fouten
fouten zou
zouhebben
hebbenbegaan
begaan en
en eerst
eerst dan
dan
kundig
kunnen er
er termen
termen bestaan
bestaan om
omaan
aanaandeelhouders
aandeelhouders voor
voor te
te
kunnen
stellen
den directeur
directeur ontslag
ontslag tetegeven.
geven.Dat
Datdededirecteur
directeurfouten
fouten
stellen den
menschelijk en
en bij
bij de moeielijkheid
moeielijkheidzijner
zijnerwerkzaamheid
werkzaamheid
begaat, is menschelijk
zeer
verklaarbaar en
verdedigbaar en
en hieraan
hieraan ontkomt
ontkomtmen
menbij
bij
zeer verklaarbaar
en verdedigbaar
verandering van
van directeur
directeur nimmer,
nimmer, want
de opvolger
opvolger isis
verandering
want ook
ook de
zij men
meninindezen
dezenuiterst
uiterstvoorzichtig.
voorzichtig.
niet volmaakt.
volmaakt. Daarom
Daarom zij
niet
Want als
als de
dedirecteur
directeur eener
eener nog
nogjonge
jongeMij.
Mij.heengaat,
heengaat,zonder
zonder
dat
en door het
dat daarvoor
daarvoor gegronde
gegronde 7—
-- en
het publiek
publiek als
als zoodanig
zoo danig
erkende
- redenen
redenen bestaan,
bestaan, wordt
wordt het
hetvertrouwen
vertrouweninindie
dieMij.
Mij.
erkende —
onherroepelijk geschokt
en de
de concurrenten
concurrenten zorgen er wel voor
voor
onherroepelijk
geschokt en
dat
dit wantrouwen
wantrouwen bij
bij het
het publiek
publiek levend
levend gehouden
gehoudenwordt.
wordt.
dat dit
tothet
hetderde
derdepunt
punt:
watmoeten
moeten de
derechten
rechten
Ik
kom thans
thans tot
Ik kom
: wat
verplichtingen van
van commissarissen
commissarissen zijn
zijn?
en verplichtingen
?
dientechter
echterdedevraag
vraaggesteld
gesteld:
zijncommissarissen
commissarissen
Vooraf dient
: zijn
noodig en
en zijn
zijn ze,
ze,ininden
denregel,
regel,niet
niethethet
vijfderad
radaan
aan
per se noodig
per
vijfde
den
wagen ofoferger
ergernog
nog:
dommekracht, die
die den
den wagen
wagen
den wagen
: dededommekracht,
uit
werkt?
uit het
het goede
goede spoor
spoor werkt?
Commissarissen worden
aanCommissarissen
wordendoor
door -— en
en gewoonlijk
gewoonlijk uit
uit de aan,
wordt
meestal
in
den
deelhouders
gekozen.
Bij
deze
keuze
deelhouders gekozen. Bij deze keuze wordt meestal in den
wilde
geschermd. Bij
Bij de
destemming
stemming schrijft
schrijft men
menden
dennaam
naam
wilde geschermd.
van een
een persoon
persoon op,
op,zonder
zondereenig
eenigoordeel
oordeeldes
desonderscheids,
onderscheids,
van
Hedendezen,
dezen,morgen
morgen
afhankelijk van een invallende
invallende gedachte.
gedachte. Heden
afhankelijk
zou
men toevallig
toevalligeen
eenanderen
anderennaam
naamopgeschreven
opgeschreven hebben.
hebben.
zou men
Blijkt bij
bij de
de eerste
eerste stemming
stemming dat
datniemand
niemandde
devereischte
vereischtemeer,
meerBlijkt
wordt met
met even
evengroote
grootelichtvaardigheid
lichtvaardigheiden
en
derheid
heeft, dan
dan wordt
derheid heeft,
willekeur
herstemd en
en voegen
voegen de
deaandeelhouders,
aandeelhouders,die
dieeerst
eersteen
een
willekeur herstemd
ander hadden
zich bij
bij dengene,
dengene,die
diede
demeeste
meestestemmen
stemmen
ander
hadden gekozen, zich
op
zich heeft
heeft vereenigd
vereenigd en
gekozen.Zoo
Zoogaat
gaathet
hetbij
bij
op zich
en n'.
n 1 1isisgekozen.
eerste, den
den tweede
tweedeenz.
enz.Goddank,
Goddank,dat
datzaakje
zaakjeisisafgeloopen.
afgeloopen.
den eerste,
gekozen heeren
heeren doen
doen eerst
eerst alsof
alsof ze
ze voor
voorde
deeer
eerzullen
zullen be,
beDe gekozen
danken, maar
maar na
na eenige
eenige plichtplegingen
plichtplegingen en
en uitroepen
uitroepen als
als:
danken,
:
kom,
ik zou
zouhet
hetmaar
maardoen,
doen,het
hetbeteekent
beteekentimmers
immers niets,
niets, het
het
kom, ik
net zoo'n
zoo'nbaantje
baantje voor
voor u,
u, nemen
nemen de
de gekozenen
gekozenen de
debetrekking
betrekking
is net
datstelletje
stelletjeopgescheept.
opgescheept.
aan.
Arme directeur!
directeur! hij
hij zit
zit alvast
alvast met
met dat
aan. Arme
Komt er
er een
eenvacature,
vacature, dan
dan vragen
vragen de
deoverblijvende
overblijvende commis,
commisKomt
commissaris wil
wil worden
worden en
en
sarissen
een vrindje
vrindje ofofhijhijcommissaris
sarissen aan
aan een
zoo ja,
ja, dan
dan wordt
wordt hij
hij aan
aanaandeelhouders
aandeelhouders als
als zoodanig
zoodanig voor,
voordoordeze
dezegekozen.
gekozen.IsIsdede
keuzevan
vancommissarissen
commissarissen
gesteld
en door
gesteld en
keuze
gewoonlijk
zeer lichtvaardig,
lichtvaardig, de
debeweegreden
beweegredenwaarom
waarom deze
deze
gewoonlijk zeer
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heeren worden
worden gekozen
deugt in
den regel
regel ook
niet. Aan,
Aan_
heeren
gekozen deugt
in den
ook niet.
deelhouders gaan
dat
gaan meestal
meestal van
van het
het verkeerde
verkeerde begrip
begrip uit,
uit, dat
commissarissen hunne
belangen moeten
moeten vertegenwoordigen
vertegenwoordigen en
en
commissarissen
hunne belangen
behartigen tegenover
der directie.
directie. Zij
Zij moeten
moeten als
als dwars,
dwars_
behartigen
tegenover die
die der
kijkers fungeeren, den directeur
en oppassen
oppassen
directeur op de vingers zien en
dat de belangen der
dat
Mij.
door
dezen
goed
behartigd
der Mij. door dezen goed behartigd worden.
Door
dit motief
motief wordt
wordt bij
bij de
de meeste jonge Mijen
bron
Door dit
Mlien een
een bron
van
voortdurende ellende
ellende geschapen.
geschapen. Van
Vanmeet
meetafafaan
aanontstaat
ontstaat
van voortdurende
een zeker wantrouwen tusschen directie
en commissarissen;
directie en
commissarissen ;
de directeur
directeur tracht
tracht zoo
zoo min
minmogelijk
mogelijkdedecommissarissen
commissarissenin
in zijn
zijn
beleid~
omdat hij terecht
dat onbevoegden
onbevoegden
beleicP te kennen,
kennen, omdat
terecht gevoelt,
gevoelt, dat
hem slechts
slechts kunnen
kunnen tegenwerken
tegenwerken en
endedecommissarissen,
commissarissen, die
die
hem
niet voor niets
niets gekozen
gekozen te zijn
zijn en
en van
van het
het wan,
wanmeenen toch
toch niet
dat zij de belangen van aandeelhouders
aandeelhouders moeten
moeten
begrip uitgaan,
uitgaan, dat
begrip
behartigen, zoeken
tasten in den
den blinde,
blinde,vergaderen
vergaderen nu
nuen
en
behartigen,
zoeken en
en tasten
vergaderen dan
tasten in den
den regel
regel mis.
mis. Gaan
Gaan de
de zaken
zaken
vergaderen
dan en
en tasten
goed, dan
zemaar
maar scharrelen
scharrelen en laten
laten zij
zij ook
ookmaar
maar
goed,
dan laat
laat men
men ze
met zich
zich sollen,
sollen, de
dewierook
wierookvoor
voordede
prachtigeresultaten
resultaten
met
prachtige
hun van
vanaandeelhouders
aandeelhouders wel
wel toegezwaaid;
komt toch
toch hun
komt
toegezwaaid ; maar
gaan de
de zaken
zaken niet goed,
dan begint
begint de ellende
ellende en
en komt
komt de
de
gaan
goed, dan
Rrrraad van commissarissen
commissarissen los.
Zijn
zij
ieder
voor
zich
nog
los. Zijn zij ieder voor zich nog
houdt,
handelbaar, zoodra de Rrrraad van commissarissen zitting houdt,
is het
het alsof
alsofdededuivel
duivelininhen
hengevaren
gevaren is.
is. Op
Opden
denraad
raad van
van
is
van toepassing,
toepassing, wat
wat onlangs
onlangs de
de Vossische
commissarissen is
is van
Zeitung van
de Fransche Kamer zeide:
«Ofschoon het haar
haar
van de
zeide : c<Ofschoon
niet ontbreekt
ontbreekt aan
aan leden,
leden, die
die mannen
mannen van
van beteekenis zijn,
niet
maakt zij
zij als
als vergadering
vergadering een
een jammerlijken indruk
rademaakt
indruk van rade,
loosheid,
bekrompenheid, onmacht
onmacht en
en ruimte
ruimtevan
vangeweten.»
geweten.»
loosheid, bekrompenheid,
het bovenstaande
bovenstaande zal
zalden
denlezer
lezerduidelijk
duidelijkzijn,
zijn, dat
dat ikik
Uit het
niet
met het
het illustre instituut
commissarissen dweep, dat
dat
niet met
instituut van commissarissen
ik integendeel
integendeel zou
zou wenschen, dat
de
benoeming
van
commisdat de benoeming van commis,
sarissen achterwege
minste bij
bij de
de levensverzekeringlevensverzekering,
achterwege bleef,
bleef, ten minste
want, is het
het mogelijk
mogelijk bij
bij vennootschappen
vennootschappen van
van handel,
handel,
Mijen, want,
zij ni~t
de hoogte
hoogte
commissarissen tete vinden,
vinden, die,
die, alal zijn
zijn zij
niet op
op de
commissarissen
van
dezen bepaalden
bepaalden tak
tak van
van handel, toch
in het
het algemeen
algemeen
toch in
van dezen
en kan
zaken zijn,
zijn, bij
bij de
de levensverzekering-Mij
levensverzekering,Mijen
menschen van
van zaken
door
menschen,
een
goed
toezicht
alleen
uitgeoefend
worden
een goed toezicht
ook in
inhet
hetvak
vakder
der levensbehalve zakenkennis
zakenkennis bezittende,
bezittende, ook
levens,
die, behalve
verzekering
zijn, die
diedederoutine
routinedaarvan
daarvanmachtig
machtig zijn,
zijn,
verzekering thuis
thuis zijn,
deze vindt
vindt men
men niet,
niet, omdat
omdat zij,
zij,
daar kijk
kijk op
op hebben;
en deze
die daar
hebben ; en
overladen met
met eigen
eigen bezigheden,
bezigheden, gcen tijd
dikwijls ook
ook
overladen
tijd en dikwijls
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geen
zaken iJl
werken. Dit
Dit isis
geen lust
lust hebben,
hebben, om
om zich
zich in
in de
de zaken
in te
te werken.
echter
vrij wel
wel onmogelijk,
onmogelijk, omdat
omdatzij
zijvan
vanden
denbelangrijksten
belangrijksten
echter vrij
tak
der levensverzekering-Mij.:
buitendienst, nimmer
tak der
levensverzekering,Mij.: de buitendienst,
nimmer eenig
begrip
zullen krijgen,
krijgen, wanneer
wanneer zij
zij daarin
daarin niet
niet zelven
zelven gewerkt
gewerkt
begrip zullen
hebben.
En dit
dit zal
zalonder
ondercommissarissen
commissarissen zeker wel zelden
zelden
hebben. En
heeft er
er zoo
zooweinig
weinigbegrip
begrip van,
van, hoe
hoe een
een
voorkomen. Men
Men heeft
dat ge,
geregeering van
onbevoegden een
een zaak
zaak kan
kan bederven,
bederven, dat
van onbevoegden
woonlijk, in de
de statuten,
statuten,aan
aan commissarissen
commissarissen veel
veel te
te veel
veelmacht
macht
wordt gegeven,
zelfs over
over de
de technische
technische zijde
zijde der
Mij. Zoo
Zoo
wordt
gegeven, zelfs
der Mij.
vond ik in
de statuten eener levensverzekering-Mij.
levensverzekering,Mij. de bepaling,
vond
in dl!
dat aan
aan commissarissen
commissarissen het
instellen van inspecties
inspecties was
was over,
overdat
het instellen
ik den
dendirecteur
directeurvroeg
vroeghoe
hoedie
diebepaling
bepalingwerkte,
werkte,
gelaten. Toen ik
gelaten.
bleek
mii, dat
dat de
decommissarissen
commissarissen het
het besluit hadden genomen,
bleek mij,
om
geen inspecteurs
inspecteurs aan
aan te
te stellen,
stellen, dan
dan die
dieuitsluitend
uitsluitend tegen
tegen
om geen
hun vak
vak
provisie zouden
zouden willen
willen werken.
werken. Menschen dus,
provisie
dus, die hun
maken van
van het
hetafsluiten
afsluitenvan
vanverzekeringen,
verzekeringen, die
die niets
niets anders
anders
maken
doen,
die van
vanhun
hunverdienste
verdienstehun
hungezin
gezinmoeten
moetenonderhouden,
onderhouden,
doen, die
dathet
hetafsluiten
afsluitenvan
vanverzekeringen
verzekeringen
wier ondervinding
ondervinding leert,
leert, dat
wier
zeer
wisselvallig is,
is, zouden
zouden moeten
moeten werken
werken alleen
alleen tegen
tegen pro,
prozeer wisselvallig
zij
zouden
hun
reisen
verblijtkosten
maar
moeten
visie,
visie, zij zouden hun reis, en verblijfkosten maar moeten
eens een
een post
post afsloten.
afsloten. Zelfs
Zelfs een
een leek
leek
voorschieten, totdat
totdat ze
ze eens
in het
het verzekeringsvak
verzekeringsvak gevoelt
onzin van
van het
het besluit,
besluit,
in
gevoelt den
den onzin
genomen
dien Rrrraad van commissarissen.
commissarissen.
genomen door dien
De geldbeleggingen
geldbeleggingender
derMij.
Mij.zijn
zijngewoonlijk
gewoonlijkopgedragen
opgedragenaan
aan
de lichtvaardige
lichtvaardige keuze
keuze dier
dier
commissarissen,
commissarissen, Ook
Ook dit heeft, bij
bij de
De goede
goede belegging
belegging van
van de
de
heeren, zijn
bedenkelijke zijde.
zijn bedenkelijke
zijde. De
gelden eener leiTensverzekering,Mij.
levensverzekering-Mij. is
zoo eenvoudig
eenvoudig niet
niet als
als
is zoo
commissarissen
dikwijls meenen, want
zij moet
moet beantwoorden
beantwoorden
commissarissen dikwijls
want zij
aan
twee hoofdvereischten:
vooreerst moet van
van de
degelden
gelden der
der
aan twee
hoofdvereischten : vooreerst
Mij.
Mij. op
op soliede wijze eene
hoogere rente
gemaakt worden,
rente gemaakt
eene hoogere
dan
waarop de
de premies
premiesen
enreserve
reservezijn
zijnberekend
berekenden,
en. vervolgens
vervolgens
dan waarop
moet
de belegging
belegging van
vandien
dienaard
aardzijn,
zijn, dat
dat er
er voor
voor de
deMij.
Mij.
moet de
doorhare
hare geldbelegging
geldbelegging zaken
zaken te
te doen
doen
gelegenheid
bestaat om
om door
gelegenheid bestaat
en
deze uit
uit te
te breiden.
breiden. Met
Met de
de gelden
gelden der
der Mij.
Mij. moet op oor#
en deze
oor.
dit kan
kan alleen hij,
deelkundige wijze
gewerkt worden en
wijze gewerkt
en dit
hij, die
volledig op.
op. de
de hoogte
hoogte isisvan
vanalle
allegevaren
gevaren der
derbelegging
belegging van
van
volledig
ook van
van alle
alle voordeelen van
de
wijze,
waarop
gelden,
gelden, maar
maar ook
van de wijze, waarop
gelden soliede en vruchtdragend
vruchtdragend belegd kunnen
kunnen worden:
worden : de
directeur.
Dwaas isisderhalve
derhalvehet
hetbesluit
besluitvan
vancommissarissen
commissarissen
directeur. Dwaas
om
de gelden
gelden der
derMij,
Mij,bijna
bijnauitsluitend
uitsluitendinineerste
eerstehypotheken
hypotheken
om de
De gelden
gelden kunnen
kunnen dan
dan wel' soliede uitgezet zijn,
zijn,
te beleggen.
beleggen. De
te
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maar hare
hare vastlegging
vastlegging verhindert
verhindert de
de ontwikkeling
ontwikkelingder
derMij.
Mij.
maar
Geld
moet rollen
rollen en
enis isdede
machtigehefboom
hefboomom
omzaken
zaken te
te
Geld moet
machtige
Ditisisook
ook
reden,
zooveel
levensverzekering_MWn
doen. Dit
dede
reden,
datdat
zooveel
levensverzekering,Mijen
schuldbrieven
credietbanken. Deze werken
werken met
met die
die
schuldbrieven nemen
nemen in
in credietbanken.
gelden en
en verschaffen
verschaffen aan
aandedelevensverzekering,Mijen
levensverzekering_Mijen de ge,
gegelden
legenheid om
om verzekeringen
verzekeringen af
af te
te sluiten.
sluiten.
legenheid
spreekt van
van zelf,
zelf, dat,
dat,bij
bijde
dehooge
hoogerente,
rente,die
dieeen
eenlevens,
levensHet spreekt
verzekering-Mij. moet
zij eenigen
eenigen kans
kanshebben
hebbenop
op
verzekering,Mij.
moet maken,
maken, wil zij
uitkeeren van
van behoorlijke
behoorlijke dividenden,
dividenden, de
deuiterste
uiterste voorzich,
voorzichhet uitkeeren
tigheid in acht
acht genomen
genomen moet
moet worden
worden en
enalleen
alleeneen
eenman
manvan
van
tigheid
zaken, die
al de
de trucs
trucs kent,
kent, welke
welke gebezigd
gebezigd worden
worden om
om geld
geld
zaken,
die al
krijgen, over
eene goede
goede belegging
belegging kan
kan oordeelen
oordeelen en
en moet
moet
te krijgen,
over eene
verantwoordelijkepersoon.
persoon.
oordeelen,
want hij
hij alleen
alleenis is
oordeelen, want
dede
verantwoordelijke
hij zich
zich bij
bij het
hetkoopen
koop envan
vaneffecten
effectendoen
doenvoorlichten
voorlichten —
Wil hij
door wien
wien?? —
- ik
ik zal
zal maar
maar zeggen
zeggen door
doorbankiers,
bankiers, dan
dan kan
kan
ja door
wenschelijk zijn,
zijn,maar
maarzeker
zekerniet
nietdoor
doorcommissarissen,
commissarissen, in
in de
de
dit wenschelijk
voor eene
eenelevens,
levensmeeste gevallen
ten minste.
minste. Effectenbezit
Effectenbezit is voor
meeste
gevallen ten
verzekering-Mij. alleen
bij een
een
verzekering,Mij.
alleen noodzakelijk
noodzakelijk voorzoover
voorzoover er
er bij
plotseling ontstane
ontstane hooge
hoogeuitkeering,
uitkeering,realiseerbare
realiseerbare waarden
waarden
plotseling
disponibel
moeten zijn.
zijn. Een
Eengroot
grooteffectenbezit
effectenbezit is
is voor
voor een
een
disponibel moeten
levensverzekering-Mij. niet
Vandaar ook
ook dat
dat
levensverzekering,Mij.
niet aan
aan te
te bevelen.
bevelen. Vandaar
vele Duitsche
Duitschelevensverzekering,Mijen
levensverzekering-Mij en in
hare verslagen
verslagen er
er
vele
in hare
uitdrukkelijk
wijzen, hoe
hoe gering
gering hun
huneffectenbezit
effectenbezit isis inin
uitdrukkelijkop
op wijzen,
verhouding tot
hare activa.
activa. Dit
Dit isism.i.
m.i.juist
juistgezien,
gezien, om
om de
de
verhouding
tot hare
volgende redenen.
redenen. Vooreerst
Vooreerst is
de vraag
vraag zeer
zeer moeilijk
moeilijk te
te be,
bevolgende
is de
antwoorden:: wat
zijn soliede
soliedeeffecten
effectenen
enwie
wiekan
kanden
dendirecteur
directeur
antwoorden
wat zijn
Ik laat
laat het
het
voorlichten
omtrent de soliditeit
soliditeit van
van een
eeneffect
effect?
voorlichten omtrent
? Ik
feit daar, dat de bankier dikwijls aankoop
aankoop aanbeveelt
aanbeveelt van
van effecten
effecten
waarmee hij zelf
zelf tot
tot over
over de
de ooren
ooren opgescheept
opgescheeptzit,
zit,en
endie
diehij
hij dus
dus
waarmee
uit eigenbelang
eigenbelang graag
graag wil spuien
spuien;; maar
maar ook
ook alalraadt
raadt hij
hij naar
naar
uit
zijn beste weten, dan staat deze raad
raad nog
nog op
op zeer
zeer losse
losseschroeven.
schroeven.
deinnerlijke
innerlijke waarde
waarde van
van een
een effect
effect is
is niet
niet na
na tetegaan
gaan
Want de
de waarde
waarde van
van het
hetoogenblik
oogenblikhangt
hangtafafvan
vandededraadtrekkers
draad trekkers;;
en de
en
hoe deze
deze de
dewaarde
waarde willen
willenbepalen,
bepalen, isisden
denbankier
bankierin
inden
den
en hoe
regel totaal
totaal onbekend.
onbekend. Vandaar
Vandaardat
datdedeeffecten
effectenvoortdurend
voortdurend
regel
onderhevig
zijn aan
aan schommelingen
schommelingen en
en de
de vraag
vraag zich
zich voordoet,
voordoet,
onderhevig zijn
moet de
dewaarde
waardeder
dereffecten
effecten in
inde
debalans
balansbepaald
bepaald worden?
worden?
hoe moet
Sommigen
waarde van
van aankoop
aankoop en
enflatteeren
flatteerendaar,
daarSommigen nemen
nemen de waarde
door in
in den
den regel
regel de
debalans
balans;; anderen
anderennemen
nemen den
den datum
datum van
van
door
31
December aan
aan en
enlaten
latendus
dusdedewaarde
waardeafhangen
afhangen van
van de
de
31 December
Om aan
adn beide
beide bezwaren
bezwaren tegemoet
tegemoet
toevalligheid van
van één dag.
toevalligheid
dag. Om
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te komen,
reserve voor koersver~
te
komen, schept
schept men
men dan
dan een
een post
post:: reserve
koersver,
schillen.
men eenmaal
eenmaal een
eeneffect
effectgekocht,
gekocht,dan
dangeeft
geeftmen
men
schillen. Heeft men
zich
met gebonden
gebonden handen
handen aan
aan het toeval
toeval over.
over. Belegt
Belegt men
men
zich met
daarentegen de
de gelden der
daarentegen
der Mij.
Mij. op
ophypotheken
hypotheken of
ofin
in credieten,
met behoorlijk
onderpand, dan
weet men wat
wat men
men heeft,
heeft, als
als
behoorlijk onderpand,
dan weet
nauwkeurigheid in
in acht
de vereischte nauwkeurigheid
acht wordt
wordt genomen
genomen en
en men
men
kan zaken
kan
zaken doen.
doen.
Uit het
het bovenstaande
bovenstaande blijkt,
blijkt, dat
dat ik
ik met
met het
hetbenoemen
benoemen van
van
commissarissen
Het isisdaarom
daarom
commissarissenniet
niet bijster
bijster ingenomen
ingenomen ben.
ben. Het
volstrekt niet
niet noodzakelijk
noodzakelijk den
dendirecteur,
directeur, zonder
zonder eenige controle
of toezicht,
toezicht, maar
maar in alles zijn
latengaan.
gaan. Het
Hetisisechter
echter
zijn gang tetelaten
niet
controle en
en toezicht,
toezicht, dat
dat ik
ik iemand
iemand naast den direc~
niet voor controle
direc,
zou willen
om, bij
teur zou
willen plaatsen,
plaatsen, maar
maar hoofdzakelijk
hoofdzakelijk om,
bij de
de
moeilijkheid zijner
betrekking, bij
bij het
hetveelomvattende
veelomvattendevan
vanzijn
zijn
zijner betrekking,
taak,
benoemen,
taak, een
een deskundige
deskundige door de aandeelhouders te laten benoemen,
die
geregeld met
met den
dendirecteur
directeur de
dezaken
zaken bespreekt.
bespreekt. Zijn
Zijn erer
die geregeld
deskun~
twee goede directeuren
directeuren bij
dan isis een
een deskun,
twee
bij dezelfde
dezelfde Mij.,
Mij., dan
dige adviseur
adviseur overbodig,
overbodig, hoogstens
hoogstens isis een
eengeregeld
geregeld accoun,
accoun~
dige
tants~onderzoek gewenscht.
gewenscht. Men
stelle zich
zich echter
echter van
van de
de
tants,onderzoek
Men stelle
resultaten
van zulk een
onderzoek niet
veel voor.
De
resultaten van
een onderzoek
niet te
te veel
voor. De
vakbladen
als het
hetnon
nonplus
plusultra
ultravan
vanallen
allen
vakbladen beschouwen
beschouwen dit
dit als
waarborg voor
een goed
goed finantieel beheer.
beheer. Deze
Deze meening is
waarborg
voor een
onjuist. Terecht
Terecht heeft
heeft Mr.
Mr. Lammerts
onjuist.
Lammerts Hurrelbrinck in zijn werk:
werk :
<<Uit
«Uit de misdadigerswereld» er
op gewezen,
gewezen, dat
dat geregeld
geregeld
er op
reusachtige fraude,
fraude, voor
voor eenige jaren
accountantsonderzoek de reusachtige
gepleegd
gepleegd bij
bij een
een Rotterdamsche Hypotheekbank,
Hypotheekbank, niet heeft
heeft
kunnen voorkomen. Ten
Tenonrechte
onrechteechter
echtermeent
meentdezelfde
dezelfde schrijver
se een
een gespannen verhouding
verhouding moet
moet bestaan
bestaan tusschen
tusschen
dat er
er per
per se
dat
commissarissen en
aandeelhouen directie,
directie, omdat de
de eersten door aandeelhou,
ders benoemd worden, om
om den
den directeur
directeur te
te controleeren en
Nochde
deaccountant,
accountant,noch
nochde
decommis,
commisfraude te waken.
waken. Noch
voor fraude
sarissen moeten
zij kunnen
kunnen
moeten met
met dit doel
doel gekozen
gekozen worden en zij
fraudeniet
nietkunnen
kunnen voorkomen.
voorkomen.
daarvoor niet dienen,
dienen, omdat
omdatzezefraude
daarvoor
heeft de
deondervinding
ondervindingmeermalen
meermalen geleerd.
geleerd. De
De fraude mag
Dat heeft
misschien niet
niet zoo
zoo hoog
hoog loopen,
loop en, zal
zal wellicht
wellicht eerder
eerder ontdekt
ontdekt
worden, voorkomen worden kan
zij nooit. Indien
Indien aandeelhou,
aandeelhoukan zij
ders daarvoor commissarissen
commissarissen benoemen,
benoemen, zijn
zijn zij
zij al
al op
op den
den
verkeerden weg.
Zij scheppen
scheppen daardoor
daardoor een
toestand, die
die de
de
verkeerden
weg. Zij
een toestand,
Mij. ten
ten verderve voert. Wenschen de
de aandeelhouders
aandeelhouders à tout
tout
prix commissarissen,
commissarissen, dan
moeten deze
deze gekozen
gekozen worden in
prix
dan moeten
overleg met.
of op
op voorstel
voorstel van
vanden
dendirecteur.
directeur. Uit
Uitdeze
deze com,
comoverleg
met, of
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missarissen moet
een persoon
persoon gekozen
gekozen worden,
worden, die
die tijd
tijd en
en
moet een
lust
heeft om
om zich
zich volledig
volledig in
in de
de zaken
zaken in
in tetewerken
werken en
enmet
met
lust heeft
den directeur
directeur de belangen
belangen der
der Mij.
Mij.tetebespreken.
bespreken.Hij
Hijkan
kandan
dan
de trechter
trechter zijn,
zijn, waardoor
waardoorvoorstellen
voorstellenvan
vanden
dendirecteur
directeur
tevens de
den
Raad —
- ikikschrijf
schrijfhier
hiermet
metopzet
opzetgeen
geenRrrraad
Rrrraad—- van
van
den Raad
commissarissen
en daarin
daarin met
met belangstelling
belangstelling en
en nauw,
nauwcommissarissen bereiken
bereiken en
Devoorstellen
voorstellenmoeten
moetenschriftelijk
schriftelijk
keurigheid worden behandeld. De
worden,minstens
minstensveertien
veertiendagen
dagenvóór
vóórde
devergadering
vergadering
ingediend worden,
van commissarissen,
commissarissen, welke
welke over
over die
die voorstellen
voorstellen zal
zal beslissen.
beslissen.
van
De heeren
heeren moeten
moeten zich
zich dien
dien tijd
tijd tetenutte
nuttemaken
makenom
omde
devoor,
voorstellen
overdenken en
hun licht
licht op
optetesteken
steken
stellen te
te overdenken
en zoo
zoo noodig,
noodig, hun
bij anderen.
anderen.
bij
In
de vergadering
vergadering zelve
zelve moeten
moeten dan
dan die
die voorstellen
voorstellen in
in
In de
tegenwoordigheid
directeur besproken
besproken worden.
Dan
tegenwoordigheid van
van den directeur
worden. Dan
alleen
kan een
een besluit
besluitvan
vancommissarissen
commissarissen met
metkennis
kennis van
van
alleen kan
zaken genomen en
en kan
kandededirecteur,
directeur,alsalsdaarvoor
daarvoortermen
termenzijn,
zijn,
zaken
overtuigd worden,
dat zijn
zijn voorstel
voorstel niet
nietininhet
hetbelang
belangder
der
overtuigd
worden, dat
Mij. is.
is. Op
Opdeze
dezewijze
wijzealleen
alleenkan
kanenen
samenwerkingzijn
zijn
Mij.
zalzal
er er
samenwerking
tusschen commissarissen
commissarissen en
er waarborg
waarborg dat
dat de
de
tusschen
en directie
directie en
en is er
directeur, zonder
worden, zich
zich bij
bij het
hetbesluit
besluitvan
van
directeur,
zonder gekwetst
gekwetst te
te worden,
commissarissen neerlegt,
overtuigdals
als hij
hij isis gedwaald
gedwaaldtetehebben.
hebben.
commissarissen
neerlegt, overtuigd
Op deze
deze wijze
wijzealleen
alleenkan
kan
wederkeerigewaardeering
waardeering
en en
zalzal
wederkeerige
bestaan en blijven
blijven bestaan.
bestaan.
bestaan
Dat de
dezaken
zakender
derMij.
Mij.door
doorcommissarissen
commissarissen dikwijls
dikwijls heel
heel
behandeld...
lees mishandeld,
mishandeld, dat
dat de
de heeren
heeren
anders worden
worden behandeld
anders
... lees
dikwijls
over voorstellen
voorstellen van
van den
den directeur
directeur zonder
zonder hem beraad,
beraaddikwijls over
leuteren...
en hem
hem dan
danzeggen
zeggendat
datdedeRrrraad
Rrrraad
slagen.
slagen . ... . lees leuteren
. . . en
van
commissarissen niet
op zijne
zijnevoorstellen
voorstellen wenscht
wenscht in
in tete
van commissarissen
niet op
gaan,
dat
de
heeren,
na
hun
in
overijling
genomen
beslissing,
gaan, dat de heeren, na hun in overijling genomen beslissing,
ten spoedigste
spoedigste verdwijnen,
verdwijnen, om
nog een
een hombertje
hombertje in
in de
de
ten
om nog
sociëteit
kunnen spelen,
spelen, weet
weet ieder,
ieder, die
die wel
weleens
eenstusschen
tusschen
sociëteit te
te kunnen
de schermen
schermen heeft gezien.
gezien. Radeloosheid,
Radeloosheid, bekrompenheid,
bekrompenheid, on,
onZeitung
macht en
ruimte van
van geweten,
geweten, heeft
heeft de
de Vossische
Vossische Zeitung
macht
en ruimte
geen gelijk
gelijk?
?
Dat de
dedirecteur
directeurbij
bijzulk
zulkeen
eenoptreden
optredenvan
vancommissarissen
commissarissen de
de
heeren
in
zijne
handelingen
zoo
min
mogelijk
kent,
is
nog
heeren in zijne handelingen zoo
mogelijk kent, is nog alal
te begrijpen.
begrijpen. Als
Alsdan
danlater
laterblijkt
blijktdat
datdedecommissarissen
commissarissen dit
dit
te
niet hebben
hebben geweten
van clàt
dàt niet
de hoogte
hoogte zijn,
zijn, dan
dan
niet
geweten en
en van
niet op de
dit niet
niet de
deschuld
schuldvan
vanden
dendirecteur,
directeur,maar
maarvan
vande
decommis,
commisis dit
zij door
door hunne
hunne houding
houding
sarissen.
alleen immers
immers hebben
hebben zij
sarissen. Niet alleen
hun kennis
kennis
het vertrouwen,
vertrouwen, dat
dat de
de directeur
directeur moet
moet stellen
stellen in
in hun
het
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en
belangstelling, verbeurd,
verbeurd, bovendien
bovendien is het
het toezicht, dat
dat hun
en belangstelling,
plicht is,
is, een
eenwassen
wassenneus
neusgebleken.
gebleken. Want,
Want,daargelaten
daargelaten de
de
plicht
of ten
tenminste
minste
kwestie van
van fraude,
fraude, kunnen
kunnen commissarissen
commissarissen of
kwestie
gedelegeerde commissaris, op
de hoogte
hoogte zijn
zijn van
van dingen,
dingen,
op de
de gedelegeerde
die de
de hoogste
hoogste belangen
belangen der
der Mij.
Mij. raken.
raken. Zij
Zij hebben
hebben het
het recht
tot inzage
inzage van
vanalle
alleboeken
boekenen
enbescheiden
bescheidender
derMij.
Mij.;; zij kunnen —
en
moeten -— zich
de berekening
berekening der
der premiënreserve doen
zich de
en moeten
voorleggen en
en als zij
begrijpen, zich
zich doen
doen voorlichten
voorlichten
zij deze niet begrijpen,
voorleggen
door
directeur of door
door den
den deskundige
deskundige der
der Mij.
Mij. Bij
Bij het
het
door den directeur
hun iedere
iedere post
posteven
evenduidelijk
duidelijkzijn
zijn
opmaken
balans moet hun
opmaken der
der balans
als
deze den
den directeur
directeur moet
moet wezen
wezen en
enwanneer
wanneerzij
zij het
het jaarver~
als deze
jaarver,
slag der
der Mij.
Mij.aan
aanaandeelhouders
aandeelhoudersuitbrengen
uitbrengen en
en onderteekenen,
weten dat
dat dit
dit verslag hunne meening weergeeft.
moeten zij
moeten
zij weten
Wel drommel,
drommel, als
ik een'
huis verhuur,
verhuur, dan
danmaak
maak ik
ik een
een
een. huis
Wel
als ik
en geen
geenredelijk
redelijk denkend
denkend mensch
mensch ondertee,
ondertee~
huurcontract op
huurcontract
op en
Nietaldus
aldus
contractzonder
zonderdit
dit gelezen
gelezen te
te hebben.
hebben. Niet
kent een contract
jaarverslag wordt
wordt gewoonlijk
gewoonlijk door
door den
den
commissarissen.
commissarissen. Het
Het jaarverslag
directeur
opgemaakt, omdat
omdat commissarissen
commissarissen dit niet
niet kunnen;
directeur opgemaakt,
kunnen ;
een
paar vragen,
vragen, omtrent
omtrent enkele
enkele cijfers,
cijfers, die
diegewoonlijk
gewoonlijkkant
kant
een paar
pour acquit
acquit de
de conscience
conscience
noch wal
wal raken,
raken, worden zoo terloops pour
de algemeene vergadering
lezen
gedaan
klaar isis Kees.
Kees. Op de
vergadering lezen
gedaan en
en klaar
blozen het
het verslag
verslag deftig
deftig voor,
zonder blikken
blikken of blozen
de heeren zonder
als hun
hun verslag.
verslag. Vragen
Vragen enkele
enkeleaandeelhouders
aandeelhoudersnadere
nadere iI'llich~
als
hilich,
tingen, dan
dan zitten
zitten de
decommissarissen
commissarissen met
metden
denmond
mond vol tanden
tingen,
doorhen
henhulpeloos
hulpeloosnaar
naarden
dendirecteur
directeuromgekeken
omgekeken
en
wordt door
en wordt
ze geven
geven met
met veel
veelomhaal
omhaalvan
vanwoorden
woordeneen
eenniets
nietszeggend
zeggend
of ze
hebt uw
uw plicht
plichtschandelijk
schandelijk
antwoord.
Schaamt u,
heeren, ge hebt
u, heeren,
antwoord. Schaamt
verzuimd;; ge hebt
hebt het
hetvertrouwen,
vertrouwen, dat
dataandeelhouders
aandeelhouders in
in u
verzuimd
Want
uw
plicht
was
geweest
stelden,
schromelijk
misbruikt.
stelden, schromelijk misbruikt.
uw plicht was geweest
oefenen enendat
dattoezicht
toezichtmoet
moetniet
nietgebaseerd
gebaseerd
toezicht uit te
te oefenen
wantrouwen, moet
moetniet
nietbestaan
bestaanininhet
hetzoeken
zoekennaar
naareen
een
zijn op wantrouwen,
zijn
ander foutje,
foutje, maar
maar moet bestaan
bestaan in
wetenschap. Gij
Gij moet
moet
in wetenschap.
of ander
weten hoe
met de
de Mij.
Mij. staat,
staat, die
die aan
aan uw
uwtoezicht
toezicht isis op,
op~
hoe het met
gedragen
dit niet
niet weet,
weet, dan
danzijt
zijtgegezonder
zonderpardon
pardon
gedragenen
en als
als ge
ge dit
verzuim, tenzij
tenzij ge
ge kunt aantoonen, dat de directeur boeken,
in verzuim,
bescheiden voor
voor u verduisterd
heeft.
staten
staten of bescheiden
verduisterd heeft.
dat commissarissen moeten
Boven heb
heb ik
ik reeds
reeds gezegd
gezegd dat
Boven
gekozen worden uit eene voordracht
den directeur,
directeur, want
want
voordracht van
van den
zij moeten
moeten met
met hem
hem samenwerken,
samenwerken, zij
zij moeten
moeten niet
niet als
als dwars,
dwars~
zij
want dan
dan heerscht van
af aan
aan weder~
kijkers fungeeren;
fungeeren ; want
van meet af
weder,
zijdsch wantrouwen
wantrouwen;; maar
moeten zijn
zijn vrienden
vrienden wezen
wezen en
en
maar zij
zij moeten
III.
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eenzelfde
belang hebben:
hebben :den
den bloei
bloei der
eenzelfde belang
der Mij.
Mij. Alles
Alleskomt
komt
natuurlijk op
directeur aan
dat moet
moet ook
ook zoo
zoozijn.
zijn. IsIs
natuurlijk
op den
den directeur
aan en
en dat
hij een
een fatsoenlijk
fatsoenlijk man,
man,dan
danzullen
zullendegenen,
degenen,die
diehij
hijvoordraagt
voordraagt
hij
commissarissen, dit ook
ook zijn.
zijn.Samenwerking
Samenwerking tusschen
tusschen com,
com.
als commissarissen,
missarissen en directie
directie isiseen
eeneerste
eerste vereischte,
vereischte, vooral
vooral in
in moeie,
moeie.
missarissen
lijke omstandigheden.
omstandigheden. Bestaat
Bestaat er
er onderling
onderling vertrouwen
vertrouwen en
en
lijke
achting, dan
dan zullen
zullen in
inmoeielijke
moeielijkeomstandigheden
omstandigheden
wederzijdsche achting,
oplaffe
laffewijze
wijzezich
zichachter
achterden
dendirecteur
directeur
commissarissen niet
niet op
de commissarissen
gaan verschuilen
verschuilen en
en hem
hem het
hetkind
kindvan
vandederekening
rekeningmaken,
maken,
gaan
nu maar
maar al
al tetedikwijls
dikwijlsgeschiedt.
geschiedt. Dan
Danzal
zalhet
hetniet
niet
zooals nu
zooals
voorkomen, dat
commissarissen over
een voorstel
voorstel van
van den
den
voorkomen,
dat commissarissen
over een
directeur, zonder
zonder hem,
hem,vergaderende,
vergaderende, onderling
onderling ruzie
ruziekrijgen
krijgen
directeur,
en
zij elkander
elkander niet
nietzaken,
zaken.
en als
als kwajongens
kwajongens wegloopen,
wegloopen, omdat
omdat zij
Danzal
zalniet
nietgebeuren,
gebeuren,wat
watnunumeermalen
meermalen
kunnen maken.
maken. Dan
wijs kunnen
dat commissarissen,
commissarissen, bij
bij hun
hun zucht
zuchtom
omalles
alles te
te bedis,
bedis.
geschiedt, dat
geschiedt,
telen en in
in zaken
zaken in
in tetegrijpen,
grijpen, waarvan
waarvan zij
zij geen
geen greintje
greintje be,
be.
telen
elkander afbreken
afbreken en
ende
dewederzijdsche
wederzijdscheminachting,
minachting,
grip hebben, elkander
zijomtrent
omtrentelkanders
elkanderszakenkennis
zakenkennis hebben,
hebben,den
dendirecteur
directeur
die zij
toonen. Het
Het wordt
wordt dan
dan met
metrecht
rechteen
eenproelium
proeliumomnium
omnium
toonen.
contra
omnes.
contra omnes.
totdeze
dezeconclusie
conclusie;; de
de benoeming
benoeming
ik dus
dustot
kom ik
Resumeerende kom
van een
een college
collegevan
vancommissarissen
commissarissen isiseen
eenverouderde
verouderde sleur,
sleur,
van
waarmede
de plaats
plaats
waarmedegebroken
gebrokenmoet
moet worden.
worden. Daarvoor
Daarvoor in
in de
door aandeelhouders,
aandeelhouders, op
opvoorstel
voorstelvan
vanden
dendirecteur,
directeur,
trede
een door
trede een
aangestelde
volkomen onafhankelijk
onafhankelijk en
en buiten
buiten
aangestelde deskundige,
deskundige, volkomen
de
Mij. staande,
staande, benoemd
benoemd om
ommet
metden
dendirecteur
directeursamen
samen te
te
de Mij.
werken,
noodig toezicht
toezichttetehouden
houdenen
enaandeelhouders
aandeelhouders van
van
werken, zoo noodig
advies te dienen. Wil
men echter
echter commissarissen
commissarissen behouden,
behouden, dan
dan
Wil men
moeten deze
deze op
opvoorstel
voorstelvan
vanden
dendirecteur
directeurgekozen
gekozenworden
worden
moeten
uit mannen
mannen van
van zaken
zaken of
often
tenminste
minsteuit
uitmannen,
mannen,van
vanwie
wiemen
men
datzij
zijbegrip
begripvan
vanzaken
zaken zullen
zullen
met
grond kan
kan vermoeden,
vermoeden, dat
met grond
dat toch
toch
kunnen
krijgen. Blijkt
Blijkt dan,
dan, ondanks
ondanks alle
alle voorzorgen,
voorzorgen, dat
kunnen krijgen.
kuddeisisgeslopen,
geslopen,dan
danmoet
moet dezen
dezen
een
schurftig schaap
schaap in de
de kudde
een schurftig
dat het
hetbelang
belangder
derMij.
Mij.
aan
het verstand
verstand gebracht
gebracht worden,
worden, dat
aan het
zijn
heengaan vordert
vordert en
en moet
moet niet,
niet, uit
uiteen
eenmisplaatst
misplaatst esprit
esprit
zijn heengaan
gedoogdworden,
worden,dat
dathij
hij den
dengoeden
goedengang
gangvan
van zaken
zaken
de
corps, gedoogd
de corps,
belemmert.
ot punt
punt 44:
taakvan
van
aandeelhoudersovergaande,
overgaande, is
is
T
Tot
: dedetaak
aandeelhouders
mijne
bij den
den tegenwoordigen
tegenwoordigen stand
stand van
vanzaken,
zaken,
mijne meening,
meening, dat,
dat, bij
n.l.
bij een
een deskundigen
deskundigen directeur
directeur en
en ter
ter zake
zakeonkundige
onkundige
n.l. bij
veel over
over hun
hun kant
kant
commissarisst:n,
commissarissen,de
de aandeelhouders
aandeelhouders~eel
veel te
te veel

LEVENSVERZEKERING,MAATSCHAPPIJEN.
LEVENSVERZEKERING.
MAATSCHAPPIJEN .

259

laten gaan.
gaan. Uitgaande
Uitgaande van
vanhet
hetverkeerde
verkeerde beginsel
beginsel dat
dat com,
com~
laten
missarissen aangesteld
aangesteld zijn
zijn de
debelangen
belangenvan
vanaandeelhouders
aandeelhouders
missarissen
be~
te
behartigen en
en den
dendirecteur
directeur op
op de
devingers
vingers tetekijken,
kijken, be,
te behartigen
moeien zij
zij zich
zich ininhet
hetgeheel
geheelniet
nietmet
metwat
wattoch
tochhun
huneigen
eigen
moeien
belang is.
is. Zij
Zijkomen
komenzeer
zeerslecht
slechtopopdede
algemeenevergade,
vergade~
belang
algemeene
ringen en
het ter
ter visie
visie liggen
liggen van
vandedebalans
balansen
enwinst,
winst~ en
en
ringen
en het
verliesrekening gedurende
eenige dagen
dagen vóór
vóórdedealgemeene
algemeene
verliesrekening
gedurende eenige
ook
vergadering, schijnt
te betreffen.
betreffen. Zij
Zij worden
worden dan
dan ook
vergadering,
schijnt hen
hen niet te
gewoonlijk
kluitje in het
het riet
riet gestuurd.
gestuurd. Veel,
Veel, wat
watzij
zij
gewoonlijk met
met een
een kluitje
moeten weten,
verzwegen. Dit
alles is
is een
een gevolg
gevolg
moeten
weten, wordt
wordt hun
hun verzwegen.
Dit alles
van de
de wanverhouding
wanverhouding tusschen
tusschencommissarissen
commissarissen en
endirectie.
directie.
van
Bij
niet naar
naar wensch
wensch gaan
gaan van
vandedezaken
zakendurft
durfthet
hetbestuur
bestuur
Bij niet
uittetekomen.
komen.Commissarissen
Commissarissen
niet recht
recht voor
voor de
dewaarheid
waarheiduit
niet
zouden
wel gaarne
gaarne den
dendirecteur
directeuraansprakelijk
aansprakelijk willlen
willIen stellen,
stellen,
zouden wel
maar zij
gevoelen tevens
tevens heel goed,
goed, dat
dat zij
zij zelven
zei vende
demeeste
meeste
maar
zij gevoelen
zijeigenmachtig
eigenmachtigen
enwaanwijs
waanwijs verkeerde
verkeerde
schuld hebben,
hebben,wanneer
wanneerzij
datzij
zijerermaar
maar
besluiten hebben
genomen. Een
Een gevolg
gevolg is,is,dat
besluiten
hebben genomen.
beetje om
om heen
heen praten,
praten, als
als de
de aandeelhouders
aandeelhouders inlichtingen
inlichtingen
zoo'n beetje
vragen. Het
Het rechte
rechte worden
worden de
deheeren
heeren nooit
nooitgewaar,
gewaar, dan
dan als
als
vragen.
Ikgeef
geefgaarne
gaarnetoe
toedat
dataandeelhouders
aandeelhouders niet
niet op
op
het te
te laat
laat is.
is. Ik
het
ditook
ookniet
nietbehoeven
behoeven
de
hoogte van
vanzaken
zakenkunnen
kunnen zijn
zijn en
en dit
de hoogte
te
wezen;; maar
maar des
destetemeer
meerklemt
klemtmijn
mijneisch
eisch:
laat de
desleur
sleur
te wezen
: laat
varen,
schenkt
aan
commissarissen,
benoemd
volgens
de
heden
varen,
aan commissarissen, benoemd volgens de heden
geldende methode,
methode, niet
niethet
hetminste
minstevertrouwen,
vertrouwen,maar
maarlaat
laat
nog geldende
voorlichten door
door een
een onpartijdigen
onpartijdigen deskundige.
deskundige. Het
Hettua
tua res
res
u voorlichten
behartigd worden.
worden.
agitur mag
mag wel wat meer door aandeelhouders behartigd
T en slotte
slotte isis het
hethier
hierdede
plaatsom
omtetespreken
sprekenover
over den
den
Ten
plaats
doorde
devakbladen
vakbladen wordt
wordt
eisch,
die tegenwoordig
tegenwoordigbij
bijherhaling
herhalingdoor
eisch, die
gedaan:: Staatstoezicht.
Staatstoezicht.
gedaan
was in
in het
het jaar
jaar 1900
1900 en
en zooveel,
zooveel, dat
dat de
deeen
eenofofandere
andere
Het was
minister het
zin kreeg
kreeg om
om den
denStaat
Staatder
derNederlanden
Nederlanden
minister
het in
in den zin
Dat zou
zoueens
eensheel
heelmooi
mooiworden
worden
verzekeringtje tete laten
spelen. Dat
verzekeringtje
laten spelen.
en met
met behulp
behulpvan
vanStaten,Generaal,
Staten~Generaal,Raad
Raadvan
vanState
Stateenenverdere
verdere
Hoog~ en
enGroot
GrootMogenden
Mogenden werd
werd een
een instelling
instelling in
in het
het leven
leven
Hoog,
geroepen, die
die men
men dedeRijks,verzekeringbank
Rijks~verzekeringbank noemde.
noemde. Als
Als
geroepen,
op bescheiden
bescheiden
eerste
proefneming werd
Bank natuurlijk
natuurlijk op
eerste proefneming
werd deze Bank
Dedirecteuren
directeurengenoten
genotenieder
iederslechts
slechtsf 8000.—
f 8000.voet ingericht.
ingericht. De
salaris
per jaar,
jaar, de
dewiskundige,
wiskundige~enen
geneeskundigeadviseur
adviseur
salaris per
geneeskundige
naar
Een heirleger
heirleger gesalarieerde
gesalarieerde agenten
agenten werd
werd gesteund
gesteund
naar rato.
rato. Een
door een
een nog
nogtalrijker
talrijker leger
legersubagenten,
subagenten, commiezen
commiezen enz.
enz. van
van
reis~en
enverblijfkosten.
verblijfkosten.
wege de
de zuinigheid
zuinigheidgezegend
gezegendmet
metruime
ruimereis,
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Daar dit leger
nog te gering
Daar
leger ambtenaren
ambtenaren nog
gering was,
was, werden
werden Raden
Raden
van Beroep
Beroep ingesteld
ingesteld en
en een
eenCentrale
CentraleRaad
Raadvan
vanBeroep.
Beroep. Men
Men
van
zeggen, hoe
hoekrijgen
krijgenzij,
zij,die
dietoch
tochook
ookslechts
slechtsmenschen
menschenzijn,
zijn,
zou zeggen,
zooveel
groots eh tot
tot stand,
stand, met
met zoo
zoo weinig
weinig middelen.
middelen. Wel
Wel
zooveel grootsch
klaagden
werkgevers, dat
dat zij
zij veel
veel duurder
duurder uit
uitwaren,
waren, dan
dan
klaagden de werkgevers,
Mijen;
wel
klaagden
de
werknemers,
dat
bij
de
particuliere
bij de particuliere Mijen ; wel klaagden de werknemers, dat
zij het
het bij
bijdedeparticuliere
particuliere Mij.
Mij.beter
beterhadden,
hadden,maar
maar dit
dit was
was
zij
onbillijk.
onbillijk. Als
Als de
deRijks,verzekeringbank
Rijks-verzekeringbank eerst
eerst eens een
een poosje
poosje
gewerkt
en wat
watverdiend
verdiendhad,
had,zou
zoumen
menroyaler
royalerkunnen
kunnenzijn
zijn
gewerkt en
Datwas
was
en
ook dedeambtenaren
ambtenaren wat
watbeter
beter kunnen
kunnen betalen.
betalen. Dat
en ook
zeer
ingezien. Enfin,
Enfin, dat
datzijn
zijnwij
wijbijbijonze
onzeweftenmakerij
wettenmakerij
zeer wijs
wijs ingezien.
gewend. Heel
Heelvreemd
vreemd zagen
zagen dan
danook
ookdedeburgers
burgersop,
op,toen
toen
zoo gewend.
na
eenpaar
paarjaren
jarenwerkens,
werkens,dedeRijks,verzekeringbank
Rijks-verzekeringbank een
een
na een
tekort bleek
hebben van
van slechts
slechts vier
vier millioen.
millioen. Dat
Dat was
was nu
nu
tekort
bleek te
te hebben
wel niet
niet zooveel
zooveelvoor
voorhethet
steinreicheNederland,
Nederland, nog
noggeen
geen
wel
steinreiche
f 1.—
1.- per
hoofd, maar
maar het
hetwas
wastoch
tocheen
eentegenvaller.
tegenvaller. De
Deburgers
burgers
per hoofd,
hadden
echter maling,
maling. aan
kleinigheid;; in
in één
ééndag
dagwerd
werd
hadden echter
aan zoo'n kleinigheid
bagatelletje terugverdiend
terugverdiend op
opde
deBeurs,
Beurs,die
dierijkmaker
rijkmaker van
van het
het
dat bagatelletje
inde
delaatste
laatstejaren
jarendoor
doorhaar
haarzoo
zoorijk
rijk geworden
gewordenNederland.
Nederland.
toch in
Zal
men nu
nuhet
hettoezicht
toezichtover
overparticuliere
particuliere Mijen. opdragen
Zal men
aan
den Staat,
Staat, die
diegetoond
getoondheeft
heeftniet
nietininstaat
staattetewezen
wezenzijn
zijn
aan den
eigen
Bank goed
goed te
te kunnen
kunnen beheeren?
beheeren? IkIkzou
zoueerder
eerder het
het
eigen Bank
omgekeerde zeggen:
Staat mag
mag wel
welonder
ondertoezicht
toezichtstaan
staan
omgekeerde
zeggen : de Staat
particuliere Mijen. Staatstoezicht
een mooi
mooiwoord,
woord,maar
maar
Staatstoezicht is
is een
van particuliere
ook niet
niet meer
meer dan
dan dat.
dat.InIndedepractijk
practijkzalzalditditniets
nietsdan
danellende
ellende
een bureaukratischen
bureaukratischen· paperassenrommel.
paperassenrommel. Alles wat
wat van
van
geven, een
onzen Staat
Staat uitgaat,
uitgaat, is duur
duur en
en slecht
slecht en
enhet
hetgeheim
geheimhiervan
hiervan
onzen
is,
dat voor
voorhet
hetvervullen
vervullenvan
vanbetrekkingen
betrekkingenniet
nietzij
zijgekozen
gekozen
is, dat
worden,
daarvoor het
het meeste
meeste bekwaam
bekwaam zijn,
zijn, maar
maar zij,
zij, die
die
worden, die daarvoor
bij
de
regeering
een
wit
voetje
hebben
door
relatien
of
door
bij
regeering een wit voetje hebben door relatien of door
partijkleur. Hoe
Hoe hooger
hoogerde
debetrekking
betrekkingenenhoe
hoebeter
betergesalarieerd,
gesalarieerd,
partijkleur.
hoe
minder waarborg
waarborg men
men heeft,
heeft, dat
datthe
therigth
rigth man
man in
in the
the
hoe minder
rigth place
place komt.
komt. Het feit
feit is
is te
te bekend
bekend om
om er
er langer
langer bij
bij stil
stil
rigth
nietsanders
anders
te staan
staan en
enhet
hetdweepen
dweepenmet
metStaatstoezicht
Staatstoezichtisisniets
te
dan
het voortborduren
voortborduren op
op theoretische
theoretische bespiegelingen,
bespiegelingen, die in
in
dan het
de praktijk
praktijk allen grond
grond missen.
missen. Er
Er isisgeen
geenenkele
enkelereden,
reden,waar,
waarom een
eenlevensverzekering,Mij.
levensverzekering-Mij. onder
onderStaatstoezicht
Staatstoezichtgeplaatst
geplaatst
worden;; het
alsof men
men met
met een
een misdadiger
misdadiger te
te
zou moeten
moeten worden
zou
het is alsof
doen
heeft, die
die onder
onder politietoezicht
politietoezicht wordt
wordt gesteld.
gesteld. Maar
Maar wel
wel
doen heeft,
is noodig,
noodig, dat
dathet
hetlichtvaardig
lichtvaardigoprichten
oprichten van
van Mijen voorkomen
wordt en
en dat
dat kan
kan de
deStaat
Staatdoen
doen door
door zijn
zijn wetgeving.
wetgeving. De
De
wordt
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vennootschappen moet verbeterd
wetgeving
de naamlooze vennootschappen
verbeterd
wetgeving op
op de
worden, maar
dezen uiterst
uiterst voorzichtig.
voorzichtig. Want die
die
maar men
men zij
zij in dezen
/Alien ingrijpen,
wetgeving moet
het intieme
intieme leven
leven der
der Mij"n
wetgeving
moet niet
niet in het
inhouden. Zij
geen voorschriften
voorschriften van
beheer of geldbelegging inhouden.
geen
van beheer
in een
eenkeurslijf
keurslijf wringen, maar
niet in
maar zij
zij moet
Mijen niet
moet de Mij"n
de oprichting
oprichting op
op soliede basis
alleen daarvoor
daarvoor zorgen, dat
dat de
alleen
geschiedt en
en daarvan
daarvan de
dekoninklijke
koninklijkebewilliging
bewilliginglaten
latenafhangen.
afhangen.
Ik htb
boven met
meteen
eenenkel
enkelwoord
woordreeds
reedsaangetoond.
aangetoond.
dit boven
heb dit
De wet
wetmoet
moetzoo
zooweinig
weinigmogelijk
mogelijkvoorschrijven
voorschrijvenen
endeze
deze meening
De
komen.
is een
een gevolg
gevolg van
vande
dewijze
wijzewaarop
waarop de
de wetten
weften tot stand komen.
door
Zij worden in de
de departementale
departementale bureaux
bureaux in
inelkaar
elkaar gezet,
gezet, door
ambtenaren, die der
der praktijk
praktijktotaal
totaalafgestorven
afgestorvenzijn
zijn;; zij worden
ambtenaren,
door de
de Tweede
Tweede Kamer
Kamer gewoonlijk
gewoonlijk slechts
slechts ininondergeschikte
ondergeschikte
door
zij
maar in
in hoofdzaak
hoofdzaak blijven
blijven zij
gewijzigd, maar
punten eenigszins gewijzigd,
onveranderd,
onveranderd, dragende
dragende den
den stempel
stempel der
der bureaukratie en
van
en van
regel vol
vol practische fouten,
de
bovendrijvende partij.
de bovendrijvende
partij. In
In den regel
blijven de
de wetten
wettenjaar
jaarininjaar
jaaruit
uitonveranderd
onveranderdbestaan.
bestaan. Terwijl
Terwijl
blijven
de statuten
statuten eener
naamlooze vennootschap,
vennootschap, als
zij niet
niet meer
meer
als zij
eener naamlooze
voldoen,
met geringe
geringe moeite
moeite gewijzigd
gewijzigd kunnen
kunnen worden en
voldoen, met
dit ook
ook herhaaldelijk
herhaaldelijk geschiedt,
geschiedt, is de
de verandering of wijziging
opsociaal
sociaal gebied
gebied
eener wet
wet een heksentoer.
heksentoer. Vooral
Vooral een
een wet
wet op
veroudert tegenwoordig
Laat dus de
de wetgever
wetgever voorveroudert
tegenwoordig spoedig.
spoedig. Laat
voor,
alleen zulke
zulke bepalingen
bepalingen maken,
maken, die
die den
den vorm
vorm
zijn en alleen
zichtig zijn
een schijn-kapitaal
betreffen en
de oprichting
oprichting van
van Mijcn
Mijen met
met een
schijn,kapitaal
betreffen
en de
en schijn.aandeelhouders
schijn,aandeelhouders voorkomen.
In het
het nieuwe
nieuwe ontwerp
ontwerp op de
de Vennootschappen
Vennootschaiwen is evenmin
In
als
in de
de thans
thans nog
noggeldende
geldendewetgeving
wetgevingeen
eenwaarborg
waarborg te
te vinden
vinden
als in
de gegoedheid
gegoedheidvan
vanhouders
houdersvan
vanniet
nietvolgestorte
volgestorte aandeelen.
voor de
het bestuur een register wordt
wordt
Alleen bepaalt
bepaalt art.
art. 41",
Aileen
41., dat
dat door het
gehouden,
waarin de
de namen
namen van
van alle
alle houders
houders van
van niet
niet volgehouden, waarin
vol,
opgenomen, met
met vermelding
vermelding van
van het
het
zijn opgenomen,
gestorte aandeelen zijn
ieder aandeel
aandeel gestort
gestort bedrag.
bedrag. Dit
Dit register
register wordt
wordt door
door den
den
op ieder
ieder blad
bladgewaarmerkt
gewaarmerkt en
en
gekanfteekend, op ieder
kantonrechter gekantteekend,
door het
het bestuur
bestuur aan
aan het
hetkantoor
kantoorder
dervennootschap
vennootschapter
terinzage
inzage
een ieder
ieder nedergelegd.
voor een
Slaap
zacht, heil aanbrengend
aanbrengend register
register 1
Slaap zacht,
Of verwacht
verwacht de
de wetgever
wetgevermisschien
misschien dat
datdedekantoren
kantoren der
der
levensvervMij"n.
te
klein
zullen
zijn
om
al
de
belangstellenden
levensverz.,Mijen. te klein zullen
nog
bevatten, die
inzage komen
komen nemen
nemen van
van het
hetregister,
register, nog
die inzage
te bevaften,
door den
.denkantonrechter
kantonrechter gewaarmerkt?
wel door
gewaarmerkt ?
Naar dat
datregister
register komt
Laten wij
geen illusies
illusies maken.
maken. Naar
Laten
wij ons
ons geen
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niemand
hoogstens de medewerkers
medewerkers aan
aan de
de enkele
enkele
niemand kijken,
kijken, hoogstens
bijna niemand
niemand worden
worden gelezen.
gelezen. En
En wat
wat
vakblaadjes, die
vakblaadjes,
die door bijna
bovendien zoo'n
zoo'n register
register?? Gesteld
Gesteld nu
nu dat
dathalf
halfNederland
Nederland
geeft bovendien
queue
maakt om
die registers
registers te gaan
gaan inzien
inzien en
en daaruit
daaruit weet
weet
queue maakt
om die
welke
personen houder
houder zijn
zijnvan
vanniet,volgestorte
niet.volgestorteaandeelen,
aandeelen,
welke personen
dangaan
gaaninformeeren
informeeren naar
naar de
de gegoedheid
gegoedheid van
van die
die
zal
men dan
zal men
personen.
. . . maar
...
zoo jaja.....
maar dit
ditisisimmers
immersondenkbaar
ondenkbaar. ....
personen. En zoo
welken waarborg
waarborg heeft
heeft de
deverzekerde
verzekerde dan,
dan, dat
datbij
bijeventueel
eventueel
welken
zooveel jaren,
jaren, de
de destijds
destijds
gevraagde
gevraagde bijstorting
bijstortingna
na zooveel
zooveel of zooveel
gegoede houders
houders van
vanniet,volgestorte
niet.volgestorteaandeelen,
aandeelen,op
opdat
datoogen,
oogen.
blik nog
nog gegoed
gegoed zijn
zijn?
blik
?
Het geheele
geheele artikel
artikel isisweer
weereen
eenstaaltje
staaltjevan
vaneen
eenbureau,
bureau.
Het
de zooveelste
zooveelste
kratischen flater
kratischen
flaterj ;de
de wettenmakers
wettenmakers zoeken
zoeken voor de
keer
heil ininstaten,
staten,registers,
registers,paperassenrommel.
paperassenrommel.
keer hun heil
is ininden
denlaatsten
laatstentijd
tijdveel
veelgeschreven
geschreven over
over al
al of
ofniet
niet
Er is
Er
delevensverz.,Mijen
levensvervMijen en zonderling
zonderling mag
mag het
het
Staatstoezicht
Staatstoezicht op
op de
heeten.
dat nog
nog geen
geenenkele
enkeleder
dervoorstanders
voorstanders op
op het
het denk,
denk.
heeten, dat
beeld gekomen
gekomen is,
is, dat
dathet
hetStaatstoezicht
Staatstoezichtniet
nietwordt,
wordt,zooals
zooals
beeld
datwenscht,
wenscht,grondend
grondend
hij
zich dat
dat voorstelt
voorstelt en
enzooals
zooalshijhijzich
zichdat
hij zich
op
zijn eigen
eigen ervaring
ervaring als
als vakman.
vakman. Zoo
Zooheeft
heefto.a.
o.a. de
deheer
heer
op zijn
Wichers,
adj. directeur
directeur van
van Kosmos
KosmosteteZeist,
Zeist,een
eenbrochure
brochure
Wichers, adj.
lofbezingt
bezingtvan
vanStaatstoezicht
Staatstoezicht en
en
geschreven, waarin
waarin hij
hij den
den lof
geschreven,
daarbij
doorhem
hem gemaakt
gemaakt ontwerp
ontwerp voegt.
voegt. Prachtig,
Prachtig,meneer
meneer
daarbij een door
Wichers, heel
heel mooi,
mooi, met
met zoo'n
zoo'nwet
wetzou
zouikikbijna
bijnaverzoend
verzoend
Wichers,
wezen
met Staatstoezicht.
Staatstoezicht. Maar,
Maar, geachte
geachte heer,
heer, zoo
zoo wordt
wordt de
de
wezen met
Uwoordeel
oordeelwordt
wordtniet
nietgevraagd,
gevraagd,noch
nochdat
datvan
van
wet niet.
niet. Uw
wet
uwe collega's,
collega's, daarvoor
daarvoor zijn
zijn dedevan
vandede
praktijkafgestorven
afgestorven
uwe
praktijk
ambtenaren in
Haag veel
veel tetetrotsch.
trotsch.Deze
Dezewet
wetzal
zalevenals
evenals
ambtenaren
in den
den Haag
de ongevallenwet,
ongevallenwet, het
het ontwerp,Talma
ontwerp. T alma der
derinvaliditeitsverzeke,
invaliditeitsverzeke.
benoe.
ring. de
de veiligheidswet
veiligheidswet e tutti quanti
ring,
quanti neerkomen
neerkomen op:
op : 1°.
1°. benoe,
2°. lastige
lastigeinmenging
inmenging
van een
eennieuw
nieuwlegertje
legertjeambtenaren,
ambtenaren, 2°.
ming van
Mijen,3°.
3°.administratieve
administratieve
van
die ambtenaren
ambtenaren in
inde
dezaken
zakender
der
van die
Mijen,
omslag zonder einde, 4°.
4°. langzame
langzameafdoening
afdoeningder
derzaken
zakenenz.
enz.enz.
enz.
theoretische bespiegelingen
bespiegelingenover
overhet
hetheilzame
heilzamevan
vantoezicht
toezicht
Alle theoretische
van
den Nederlandschen
N ederlandschen Staat
Staat worden
wordenvoldoende
voldoende weerlegd
weerlegd
van den
practische ervarigen,
ervarigen, die de werkgevers opgedaan hebben
hebben
door de practische
bij de werking
werking van
van de
de Ongevallen,
Ongevallen. en
enVeiligheidswetten.
Veiligheidswetten.
bij
ge een
eenpaar
paarvoorbeelden
voorbeelden uit
uitvele
vele?
Wilt ge
?
Een klein,fabrikant
klein.fabrikant betaalde
betaalde vroeger
vroeger aan
aaneen
eenparticuliere
particuliere
Een
ongevallenverzekering
zijn werkvolk
werkvolk een
eenjaarpremie
jaarpremie van
van
ongevallenverzekering voor zijn
waren verzekerd
verzekerd voor
alle onge,
onge.
circa ff 20.circa
20.—j ;die
die werklieden
werklieden waren
voor alle
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vallen
in- enenbuiten
buitenhun
hunwerktijd.
werktijd.Tegenwoordig
Tegenwoordigbetaalt
betaalt hij
hij
vallen in,
100.- per jaar,
jaar, terwijl
terwijl zijn
zijn werklieden
werklieden nu
nu alleen
alleen gedurende
gedurende
f 100.—
hun werkuren
werkuren verzekerd
verzekerd zijn.
zijn. Op
Opzekeren
zekerendag
dagkreeg
kreegeen
eenzijner
zijner
arbeiders een
been. Na
Na veel
veelvijven
vijven en
en
arbeiders
een ongeluk;
ongeluk ; brak
brak een
een been.
wordt de
deuitkeering
uitkeeringdoor
doorde
deRijksverzekeringbank
Rijksverzekeringbank goed,
goedzessen wordt
gekeurd
aan het
het postkantoor
postkantoor worden
worden de
de benoodigde
benoodigde gelden
gelden
gekeurd en aan
gedeponeerd
De arbeider
arbeider kan
kan dus
dusover
overhet
hethem
hemtoekomende
toekomende
gedeponeerd De
beschikken. Zeker,
theorie, op papier,
papier, niet
niet in
inwerke,
werkebeschikken.
Zeker, maar
maar in
in theorie,
lijkheid;
verplicht de
de gelden
gelden zelf te halen en
lijkheid ;want
want de
de man
man is verplicht
daar
loopen kan
kaneneninindede
eersteweken
wekenniet
nietzal
zalkunnen
kunnen
daar hij
hij niet loopen
eerste
loopen, moet
moet de
depatroon
patroondedegelden
geldenmaar
maarzoolang
zoolangvoorschieten.
voorschieten.
patroon,hiermede
hiermedeniet
niettevreden,
tevreden,gaat
gaatnaar
naarden
dendirecteur
directeur
De patroon,
der Rijksverzekeringbank.
Rijksverzekeringbank.
Deftige portier
portier bewaakt
bewaakt den
den toegang.
toegang.
wenscht uu?»
«Wat wenscht
?»
«Ik zou gaarne
gaarne den
den directeur
directeur spreken.»
spreken.»
gaat zoo
zoomaar
maarniet,
niet,ikik
u eenambtenaar
ambtenaarzenden.»
zenden.»
«Ja,
«Ja, dat gaat
zalzal
u een
Na eenig
eenig wachten
wachten verschijnt
verschijnt een
een opgeschoten
opgeschoten joggie.
joggie. Deze
Deze
brengt den
denpatroon
patroonnaar
naareen
eenanderen
anderenambtenaar,
ambtenaar, iets
iets hooger
hooger
brengt
De patroon
patroon begint
begint dit
dit
op de
de hierarchische
hierarchische ladder
ladder staande.
staande. De
op
denzoek
zoekvan
vanden
dendirecteur,
directeur,
spelletje
te vervelen
vervelen en
engaat
gaatzelf
zelfopopden
spelletje te
Nadat hij
hij dezen
dezen heer
heer heeft
heeft
wiens kantoor
kantoor hij
hij eindelijk
eindelijk vindt.
vindt. Nadat
wiens
duidelijk
lust heeft
heeft om
om de
de 400
400
duidelijk gemaakt,
gemaakt,dat
dat hij
hij geen
geen tijd
tijd en
en lust
ambtenaren te
passeeren voor tot
tot den
den troon
troondes
desoppermach,
oppermachambtenaren
te passeeren
datde
deverschul,
verschultigen te
te worden
worden toegelaten,
toegelaten, krijgt
krijgt hij
hij gedaan,
gedaan, dat
tigen
digde
uitkeering, bij
bij wijze
wijze van
van groote
groote uitzondering,
uitzondering, aan
aan den
den
digde uitkeering,
patroon zal
zal worden
worden in
in handen
handen gesteld,
gesteld, ten
ten behoeve
behoeve van
van den
den
patroon
werkman. Toen
de patroon
patroon een
een paar
paar dagen
dagen later
later aan
aan het
het
werkman.
Toen de
postkantoor kwam
om de
de gelden
gelden tetehalen,
halen, had
had de
dedirecteur
directeur
postkantoor
kwam om
natuurlijk nog
nog geen
geen machtiging
machtiging tot
tot uitbetaling
uitbetaling ontvangen.
ontvangen. Maar
Maar
natuurlijk
deze
kwam zoo zoetjes
zoetjes aan
aan toch
toch af.
af.
deze kwam
Betreft
staaltje de
de Ongevalienwet,
Ongevallenwet,met
met de
deVeiligheidswet
Veiligheidswet
Betreft dit staaltje
staat
het niet
niet beter
beter geschapen.
geschapen. Deze
Dezewet
wetwordt
wordtzoo
zooklein,
kleinstaat het
geestig
en fitterig
fitterig toegepast
toegepast door
door ambtenaren,
ambtenaren, die
die van
van toeten
toeten
geestig en
weten, dat
dat de
demaatregelen,
maatregelen, door
door hen
hen voorgeschreven,
voorgeschreven,
nog blazen weten,
practischonmogelijk
onmogelijkzijn.
zijn.
niet uitgevoerd
uitgevoerd worden,
worden,omdat
omdatzijzijpractisch
niet
adjunct-inspecteurs of
hoe zij
zij verder
verder mogen
mogen
Vandaar dat
Vandaar
dat die adjunct,inspecteurs
of hoe
het werkvolk
werkvolk uitgelachen,
uitgelachen, door
door de
depatroons
patroonsmet
met
heeten, door het
heeten,
een kluitje
worden gestuurd
gestuurd en
en dat
dat het
het zelfs
zelfs is
is
een
kluitje in
in 't riet
riet worden
dat een
eenadjunct,inspecteur
adjunct-inspecteurdoor
doorhet
hetwerkvolk
werkvolkvan
van
voorgekomen dat
den
patroon vrij
vrij hardhandig
hardhandig van
zijn erf
erf werd
werd gezet.
gezet.
den patroon
van zijn

264

LEVENSVERZEKERING~MAATSCHAPPIJ
LEVENSVERZEKERIN&MAATSCHAPPI
J EN.

Behalve
brochure van den
den heer
heer Wichers is
er ook
ook nog
nog
Behalve de
de brochure
is er
over dit onderwerp
onderwerp een «Pro
«Pro en
en Contra»
Contra» verschenen
verschenen van
van de
de
over
P. T.
T. Grinwis (Pro)
Mr. J.
J. v.v. Schevichaven
Dr. P.
(Pro) en Mr.
heeren Dr.
dat het
het
(Contra). Ieder
(Contra).
Ieder zal hij
hij het
het lezen
lezenmoeten
moetentoestemmen,
toestemmen, dat
Contra veel krachtiger
krachtiger is, dan
dan het
hetslappe
slappe Pro.
Pro. Dit kan evenwel
Contra
liggen aan
aan het
hetonderscheid
onderscheidininbetoogtrant
betoogtrantvan
vanbeide
beideschrijvers,
schrijvers,
maar -— en
dit teekent —
- zelfs de heer Wichers, die den lof van
en dit
Staatstoezicht ... volgens v.
v. Schevichaven terecht «Staatsvoogdij»
de Duitsche wet veel te
te ver
ver
genoemd,
zingt, moet
erkennen dat de
genoemd, zingt,
moet erkennen
Mijen, veel te
te veel
veel aan
aan banden
bandenlegt,
legt,indien
indienniet
nietde
de
gaat en de
de Mijen,
gaat
al geschikte
geschikte personen
personen
ambtenaren
toezicht belast nog al
ambtenaren met
met het toezicht
waren
wat door
doordedevingers
vingerszagen.
zagen.Het
Hetwel
welen
enwee
weeder
der Mijen,
waren en wat
hangt dus
dus af
afvan
vaneen
eentoevallige
toevalligeen
entijdelijke
tijdelijke omstandigheid.
hangt
Men
moet ook
ook niet
nietvergeten,
vergeten, dat
datde
deheer
heer Wichers
eene
Men moet
Wichers eene
want de
de Kosmos,
Kosmos, die
die ook
ook in
in Duitsch~
Oratio pro
pro domo houdt, want
Oratio
Duitsch,
land
werkt, is
is daardoor
daardoor met
met haar
haar geheele bedrijf,
het
land werkt,
bedrijf, ook
ook het
hoofdkantoor te Zeist,
Zeist, onderworpen aan
hoofdkantoor
aan het Duitsche StaatsStaats,
toezicht.
de adjunct-Directeur
tracht
adjunct,Directeur dier
toezicht. Dat
Dat de
dier Mij. dit toezicht
toezicht tracht
goed
goed te
te praten,
praten, ligt
ligt nogal
nogal voor
voor de
dehand,
hand, Aan
Aanhen,
hen, die
die er
er
meer van willen
willen weten,
weten,beveel
beveelikikde
delezing
lezingvan
vanbovengenoemde
bovengenoemde
meer
boekjes ten
ten zeerste aan.
boekjes
T en slotte
slotte nog
nog een
een voorbeeld
voorbeeld uit
uithet
hetOntwerp
Ontwerpder
dernieuwe
nieuwe
Ten
Tariefwet,
de uiteenzetting
uiteenzetting van
van den
den heer
heer Smissaert
Tariefwet, volgens
volgens de
in
«Onze Eeuw».
Eeuw».
in «Onze
bijv. de
de Belgische
Belgische
«Doch het
het wonderlijkste is hier
hier wel, dat
dat bijv.
«biscuits_fabrikanten,
kisten en
enblikken
blikkenafzonderlijk
afzonderlijk be,
be~
de kisten
«biscuits,fabrikanten, de
«rekenen en
zij de
de ledige
ledige emballage
emballage tot
tot den
den daarvoor
daarvoor in
in
«rekenen
en dat zij
prijs terugnemen,
terugnemen, zoodat dan
ook ge,
ge«rekening gebrachten prijs
dan ook
blikken heen
heen en
en weer
weer reizen, gevuld hier komen
die blikken
«woonlijk die
«en leeg
leeg naar
naar Belgie teruggezonden
weer gevuld ingevoerd
teruggezonden en weer
datzelfde
zelfdeblik
blik
voortaan
telkenmale
«worden. Over dat
zalzal
nu nu
voortaan
telkenmale
hethet
recht voor
voor biscuits
biscuitsverschuldigd
verschuldigd zijn.»
zijn.»!!
Ben ik
ik een
eenaartsvijand
aartsvijandvan
vanStaatstoezicht
Staatstoezichten
en Staats
exploitatie
Staatsexploitatie
datzij
zij in
in
niet
uit beginsel,
beginsel, maar
maar omdat
omdat de
deondervinding
ondervindingleert
leertdat
niet uit
voor den
den eisch
de
praktijk verkeerd
verkeerd werken,
werken, meer
meer gevoel
gevoel ik
ik voor
de praktijk
van anderen,
anderen, die,
die, wars
wars van
van het
het ingrijpen
ingrijpen van
van den
den Staat,
Staat, vervan
ver,
dat de
dewet
wetopenbaarheid
openbaarheidder
derbalansen
balansenzal
zalvoorschrijven,
voorschrijven,
langen, dat
ook daaraan
daaraan bezwaren
bezwaren verbonden zijn.
volledig
hoewel
hoewel ook
zijn. Het volledig
levensverzekering~Mij. zou
openbaren
het bedrijf
bedrijf eener
openbaren van
van het
eener levensverzekering,Mij.
dan alleen
alleen te
te rechtvaardigen
rechtvaardigen zijn,
de samenleving
samenleving bestond
bestond
dan
zijn, als
als de
is echter
echter niet
niet het
het geval.
geval.
louter eerlijke
eerlijke menschen. Dit
uit louter
Dit is

LEVENSVERZEKERING~MAATSCHAPPIJEN.
LEVENSVERZEKERINGMAATSCHAPPIJEN.

265

Iedere levensverzekering,Mij.
levensverzekering~Mij. is omringd
omringd door
tal van
van concur,
concur~
door tal
Mijen., wier vertegenwoordigers bijna
bijna nooit
nooit kieskeurig
kieskeurig
reerende Mijen.,
zijn in
in de
de middelen,
middelen, die
die zij
zij aanwenden om
de Mijen, die
zij
zijn
om de
die zij
beentje te
te lichten.
lichten. Uit lijfsbehoud
een beentje
niet vertegenwoordigen, een
zij al
al het
het mogelijke
gedwongen om posten
posten te
te sluiten,
sluiten, doen
doen zij
om
een concurreerende Mij.
de wet
wet
Mij. verdacht
verdachttete maken.
maken. Als
Als de
om een
openbaarmaking
gaat
voorschrijven
van
den
toestand
der
Mijen,
openbaarmaking gaat voorschrijven van den toestand der
dan
zal een
eenonpartijdige
onpartijdige critiek aanwijzen
vol~
dan zal
aanwijzen wat
wat nog niet
niet vol,
komen in
haak is,
is, doch
doch tevens
tevens aantoonen, dat eene Mij.
komen
in den haak
daarom nog
niet alle vertrouwen
ontzegd te
te worden;
daarom
nog niet
vertrouwen dient
dient ontzegd
worden ;
concurrenten echter
echter zullen van
van de
deverplichte
verplichteopenbaarheid
openbaarheid
de concurrenten
misbruik maken,
maken, om
om het
het minder
minder goede
goede breed
breed uit
uit tetemeten,
meten,
veel
veel erger
erger te
te maken
maken dan
dan het
hetwerkelijk
werkelijk isisen
enhet
hetgoede
goede tete
verzwijgen. Om
voorbeeld te
te noemen. Een
zwak punt
punt bij
verzwijgen.
Om een voorbeeld
Een zwak
de berekening
berekening der
der premienreserve nl.
nl.:: om
alle
jonge Mijen is de
alle jonge
deze
zoo op
op dedebalans
balanstetekunnen
kunnenplaatsen
plaatsenals
alsdedestrenge
strenge
deze zoo
eischen der
wetenschap vorderen. Een
onpartijdige critiek
Een onpartijdige
der wetenschap
zeggen:: »heeren
»heeren denkt
een voldoende
voldoende stijging uwer
zal zeggen
denkt om een
zie uit
uit een
eenvergelijking
vergelijking uwer
uwer versla~
premienreserve. Maar
Maar ik
ik zie
versla,
gen, dat
dat ge
gestreeft
streeftnaar
naarvermindering
vermindering van
vankosten,
kosten,dat
dathet
het
gen,
of
beheer uwer
orde is
en ik
ik twijfel
twijfel er
er dus
dus niet
niet aan
aan of
beheer
uwer Mij.
Mij. in
in orde
is en
te langen
langen tijd,
tijd, op
op de
de
uwe premienreserve zal, binnen niet
niet te
vereischte hoogte
zijn.» De concurrenten
hoogte zijn.»
concuirrenten echter maken handig
het verplichte
verplichte openbaren
openbaren van
vandedeberekening
berekeningder
der
misbruik van
van het
het tien tegen
tegen een,
een, dat
dat
premienreserve en
bij Staatstoezicht
Staatstoezicht isis het
premienreserve
en bij
levensverzekering~Mij. tot liqudatie zal dwingen,
Staat elke
elke levensverzekering,Mij.
de Staat
niet voldoet aan
aan de
de door
doorhem
hemgegeven
gegeven
welker premienreserve niet
een groot
groot gevaar;
want het
het onnoodig
voorschriften. En
voorschriften.
En dit
dit is
is een
gevaar ; want
bij goed
goed beheer
beheer sterk
sterk zouden
zouden
vermoorden
van zwakke
zwakke Mijen die bij
vermoorden van
het levensverzekering
bedrijf
het
kunnen worden, schaadt
schaadt het
levensverzekeringbedrijf in
in het
algemeen.
Ik
ben aan
aan het
het einde
einde van
van mijn
mijn betoog.
betoog. De
Debeperkte
beperkte plaats
plaats
Ik ben
in
een Tijdschrift
Tijdschrift gedoogt
gedoogt niet
nieteen
eenmeer
meeruitgebreide
uitgebreide bespre~
in een
bespre,
van het
hetdoor
doormij
mijbehandelde
behandeldeonderwerp.
onderwerp. Het
Hetwas
wasdaarom
daarom
king van
hoofdzaken te wijzen,
wijzen, die
die ver~
alleen mijn
mijn doel
in 't kort
alleen
doel in
kort op hoofdzaken
ver,
beterd moeten worden.
Mogen
mijne woorden
woordenenenwaarschuwingen
waarschuwingen overwogen
overwogen en
en
Mogen mijne
ben ik
ik voldoende
voldoende beloond
beloond voor
voor mijn
miJn
overdacht worden, dan
dan ben
arbeid.

APHORISMEN.
J.J. PETRI.
PETRI.
Een
aviateur is
is uit
uitde
deaard
aardder
derzaak
zaak geen
geenhoogvlieger
hoogvlieger en
en
Een aviateur
globe,trofter cirkelt
cirkelt om
om zijn
de globe.trotter
zijn eigen
eigen nietigheid.
nietigheid.

nri
De menschen laten
idealen op
op als
alsvliegers
vliegersaan
aan de
de koor,
koor.
laten hun idealen
den en de
den
de lange
lange lijnen
lijnen des
des tijds.
El
o

Aile vegetariërs,
vegetariErs, aquariërs
Alle
nobele Don.
aquaria's en antisigariërs zijn
zijn nobele
Don,
Quichoté's, strijdend
staken in hun
hun moestuin.
moestuin.
strijdend tegen
tegen de
de staken

oC-I
De meeste
meeste menschen kiezen
kiezen eieren
eieren voor
voor hun
hun geld,
geld, want
want
dit is
is nuttiger
nuttiger dan
dan een
een volière
volière met
met zangvogels.
D
0

op 't laatst
Veel zakenmenschen zijn als jollemannen, ze weten op
niet meer
zij hun
hun geld
geldzullen
zullengaan
gaanverteren.
verteren.
meer op
op welken oever zij
D
0

De Hollander
Hollander begint
begint het
hetzaakje,
zaakje, hij
hijdoet
doetook
ookeen
eencentje
centje
in het
het zakje
zakje en
en voor het begint,
begint, eindigt
eindigt het
het lie
lieve
ve leventje.
D
0

De tourist
tourist is
is een
een deftig
deftig dagjesmensch,
dagjesmenseh, hij gaat pootje baden
baden
kunstschatten en
en gooit
gooitde
deproppen
proppen van
van zijn
zijn bewondering
bewondering
in kunstschatten
in
in zijn
zijn reisprullemand.
reisprullemand.

0

BUITENLANDSCHE ZAKEN.
M.
P. C.
C. VALTËR.
VALTÈR.
M. P.

T
T

OEN, daartoe
met Engeland
Engeland en
enFrankrijk
Frankrijk
daartoe aangemoedigd
aangemoedigdonder
onder de
de met
getroffen verstandhoudingen,
jaar geleden
geleden gereed
gereed
getroffen
verstandhoudingen,Italië
Italiëzich
zich twee
twee jaar
doen, ontstond
ontstondernstig
ernstiggevaar
gevaarvoor
voor
maakte
maakteTurkije
Turkijeden
den oorlog
oorlog aan
aan te doen,
een grooten
grooten Europeeschen
Europeeschen strijd.
strijd. Het
Hetmoest
moestworden
wordenvoorzien,
voorzien,dat
datde
deaanval
aanval
leiden,
op Tripolis
Tripolis tot
tot zulk
zulkeen
eenverzwakking
verzwakkingvan
vanhet
het Ottomaansche
Ottomaansche Rijk
Rijk zou
zou leiden,
als welke
welke meerdere
meerdere Staten
Staten gelegenheid
gelegenheid en
en reden,
reden, misschien
misschien wel
welnoodzaak,
noodzaak,
als
brengen mocht,
zijnen koste
koste te
te versterken.
versterken. De
De meer
meer ofofminder
minder
brengen
mocht, zichzelf
zichzelf ten
ten zijnen
vergaande
van Turkije,
Turkije, en oorlog tusschen de would
would-be
,be participanten,
vergaande partitie van
aanstaande, tenzij
Oostenrijk te elfder ure
ure de
de bevriende
bevriende
scheen aanstaande,
tenzij Duitschland en Oostenrijk
het uiteen
uiteen-,
regeeringtete Constantinopel
Constantinopeltetehulp
hulp kwamen.
kwamen.Doch
Dochzulks
zulkszou
zou het
regeering
vallen van het Drievoudig Verbond, dat bolwerk van een vrede, ten gevolge valenhtDrioudgVebn,atlwrkved,tngol
hebben
bezweren. Toch zijn
zijn Duitschland
Duitschland en
en
hebben gehad.
gehad.De
Decrisis
crisisscheen
scheen niet
niet te
te bezweren.
heteene
eenekwaad
kwaadtetevermijden,
vermijden,zonder
zonderininhet
hetandere
andere
Oostenrijk er in
in geslaagd
geslaagdhet
Oostenrijk
bondgenooten lieten
lieten
te vervallen.
vervallen. Het
Het eieivan
vanColumbus
Columbuswerd
werd gevonden.
gevonden. De bondgenooten
het de
de
Italië
vrij de
debegeerde
begeerdeprovincie
provincieteteveroveren
veroveren;
maarverplichtten
verplichtten het
Italië vrij
; maar
krijgsoperaties tot
Afrikaanschen grond
beperken. Het
Het kwaad
kwaad werd
werd
krijgsoperaties
tot den
den Afrikaanschen
grond te
te beperken.
Azië
gelocaliseerd. Turkije
gelocaliseerd.
Turkijekon
konzijn
zijngroote
groote militaire
militaire resources
resourcesin
in Europa
Europa en
en Azië
in een
eenongelijken
ongelijkenkamp
kampverbruiken.
verbruiken.Het
Het
werdteg
tegen
zichzelfbeschermd.
beschermd.
niet in
werd
en zichzelf
jaar na
na den aanvang
aanvang van
van den moedig
moedig door
door Enver
Enver Bey
Bey
En
toen bijna
bijna een jaar
En toen
WeenenenenBerlijn
Berlijn
volgehouden oorlog
oorlogininenenomom
Tripolis,dedekabinetten
kabinettenvan
vanWeenen
Tripolis,
een
beide partijen
partijen aannemelijken
aannemelijken vrede
vrede voorbereidden,
voorbereidden, konden
konden de
de
een voor beide
hebbengeleverd.
geleverd.
diplomaten zich
zich beroemen
beroemen een
eenschitterend
schitterend stuk
stuk werk
werk tetehebben
diplomaten
bevriend Turkije
Turkije onverminderd
onverminderdsterk
sterk
Italië, de bondgenoot,
tradbevredigd,
bevredigd,—
- 't't bevriend
bondgenoot, trad
De verzwakking,
verzwakking, welke
welke tot
toteen
eenbijna
bijnaonvermijdelijk
onvermijdelijkgeweld,
geweld_
den strijd.
strijd. De
uit den
dadig deelingsproces
deelingsproces zou
zouhebben
hebbengeleid,
geleid,was
wasvoorkomen.
voorkomen.De
DeDriebond
Driebondgaf
gafals
als
meerdegelijken
degelijkenwaarborg
waarborg tegen
tegen een
eendreigend
dreigendoverwicht
overwicht
voorheen min
min ofofmeer
voorheen
der
entente-mogendheden. Maar
Maar hoe
hoekundig
kundigenengelukkig
gelukkigEuropa
Europabeschermd
beschermd
der entente,mogendheden.
was geworden
geworden voor
voor de
de gevolgen
gevolgen van
vande
deItaliaansch
ltaliaansch-Turksche
kwestie, het
het
was
,Turksche kwestie,
was te
ziek, te zeer
zeer in
in zichzelf
zichzelf verdeeld,
verdeeld, dan
dan dat
dat nu
nu een
eenperiode
periodevan
vanrust
rust
was
te ziek,
nogniet
nietgeteekend,
geteekend,toen
toenreeds
reeds
verzekerd was.
vrede van
van Lausanne
Lausanne was
was nog
verzekerd
was. De vrede
weer nieuwe
nieuwe gewelddaden
gewelddadeneen
eenalgemeenen
algemeenenstrijd
strijddreigden
dreigdentetezullen
zulleninleiden.
inleiden.
De gebeurtenissen
gebeurtenissen van
versch in
in het
hetgeheugen.
geheugen.
van het
het laatste
laatstejaar
jaar liggen
liggen versch
hetDrievoudig
DrievoudigVerbond
Verbondgetracht
getrachthebben
hebben den
den
Men
weet, dat
dat de
de leden
leden van
vanhet
Men weet,
krijg,
welke Servië,
Servië, Bulgarije,
Bulgarije, Griekenland
Griekenland en
en Montenegro.
Montenegro. op
opaansporing
aansporing
krijg, welke
een der
der entente
entente-mogendheden,
kiem
tegenTurkije
Turkijeaanbonden,
aanbonden,inin de
de kiem
van een
,mogendheden,tegen
handhavingvan
vanhethet
statu
quo
te proc1ameeren—te
verstikken met
met de
dehandhaving
te verstikken
statu
quo
te proclameeren
ook bekend,
bekend, dat
dat
m.a.w. het
m.a.w.
het maken
maken van
van veroveringen
veroveringen te
te verbieden.
verbieden. Het
Het is ook
Engeland
Rusland quasi
quasi met
met zulk
zulk verbod
verbodinstemmend,
instemmend, zijn
opgekomen
zijn opgekomen
Engeland en Rusland
het droit
droit de
deconquke
conquêteenenhoe
hoe
dientengevolge
kaartvan
vanden
denBalkan
Balkan
voor het
dientengevolge
de de
kaart
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bij tijden
tijden zoodanig
zoo danig
voortdurenden staat
in voortdurenden
staatvan
vanverandering
veranderingisis -— welke
welke bij
werd,
ter beveiliging
werd, dat
dat Oostenrijk,
Oostenrijk, ter
beveiliging van de
de eigen
eigen positie,
positie,met
metgewapende
gewapende
interventie dreigde.
van de
de aanmoediging
aanmoediging welke
welke Servië
Servië bij
bij zijn
zijn
interventie
dreigde. Als
Als gevolg van
streven
naar expansie
expansie ontving,
ontving,heeft
heeftOostenrijk
Oostenrijkaan
aanmilitaire
militairedemonstraties
demonstraties
streven naar
driehonderd en
uitgegeven;; en werd,
werd, wat
wat nog
nogmeer
meer
driehonderd
en vijftig
vijftig miljoen
miljoen florijnen
florijnen uitgegeven
economische positie
positiezoozeer
zoozeergedesorganiseerd,
gedesorganiseerd,dat
dathet
het thans
thans
beduidt, 's'slands
lands economische
moet leenen
leen entegen
tegen6112,
6 112, zegge
zeggezes
zeseneneen
een
half
percent.Het
Hetcijfer
cijferspreekt
spreekt
geld moet
half
percent.
inden
denBalkan
Balkanongunstiger
ongunstiger
boekdeelen. Desondanks
Desondanksisisde
de positie
positieder
dermonarchie
monarchiein
boekdeelen.
betrekkingen
geworden:: Turkije
Bulgarije,.waarmede zij
geworden
Turkije en Bulgarije,,waarmede
zij vriendschappelijke
vriendschappelijke betrekkingen
onderhield, zijn
vernietigd; ;van
Roemenië is
het door
doorRussischen
Russischen
onderhield,
zijn half
half vernietigd
van Roemenië
is het
tenkoste
kostevan
vanvoormalig
voormaligOostenrijksch
Oostenrijksch
invloed vervreemd
vervreemd;; Servië
Serviëisisvergroot
vergrootten
gebied (Novi
(NoviBesar).
Besar).En
Enhet
hetzelfstandige
zelfstandige
Albanië
waarinde
dereeds
reedslang
langge
ge~
Albanië
—-waarin
vestigde Oostenrijksche en IItaliaansche
taliaansche belangen tot harmonieuse
harmonieuse ontwikkeling
ontwikkeling
komen en
enhetwelk
hetwelkbestemd
bestemdis is
een
gemeenschappelijkebarrière
barrière voor
voor
zouden komen
een
gemeenschappelijke
deze
beide Staten
Staten te
te zijn,
zijn, welke
welke den
den een
eentegen
tegeneen
eengevaarlijken
gevaarlijkenServischen
Servischen
deze beide
den
ander tegen
hinderlijken Griekschen
- Het
Het
den ander
tegen hinderlijken
Griekschendruk
drukbeveiligen
beveiligen moest?
moest? —
nog steeds
steeds niet
nietgesticht.
gesticht.De
DeLondensche
LondenscheConferentie
Conferentiettok
ttokdedegrenzen
grenzenvan
van
is nog
het nieuwe
nieuwe vorstendom
vorstendom of
ofkoninkrijk
koninkrijk zéó
zóó slecht,
slecht, dat
dat de
de Albaneezen,
Albaneezen, die
die
het
van hunne
hunne voornaamste
voornaamstemarktplaatsen
marktplaatsen beroofd
beroofdwerden,
werden,trachtten
trachtten het
het af,
af~
van
gesneden
op Servië
Serviëen
enMontenegro
Montenegroteteheroveren.
heroveren.Welke
Welkegebeurtenis
gebeurtenis
gesneden gebied op
Noord~Albaneesch
aan
geweest nog
nogmeer
meerNoord,Albaneesch
aan Servië
Servië welkome
welkome aanleiding
aanleiding is geweest
territoir te
bezetten. Eerst
Eerst nadat
nadat Oostenrijk
Oostenrijk een
een ultimatum
ultimatum had
had gesteld
gesteld en
en
territoir
te bezetten.
en Italië
Italië ernstige
ernstige vertoogen
vertoogenhadden
haddeningediend,
ingediend,werd
werdtoegestemd
toegestemd
Duitschland en
ophetzelfde
hetzelfdeoogenblik
oogenbliktrokken
trokken echter
echter
het
gebied te
het gebied
te ontruimen.
ontruimen. Als
Als op
Montegrijnen over
de grens
grens —
- zoodat
zoodat het
hetvuur
vuurnog
noggeenszins
geenszinsgebluscht
gebluscht
Montegrijnen
over de
nogsteeds,
steeds,dat
datde
deinternationale
internationale
kan heeten. Engeland
Engeland en
enFrankrijk
Frankrijk beletten
belettennog
kan
vanden
dennieuwen
nieuwenStaat
Staatmoet
moetvaststellen,
vaststellen,ernstig
ernstig
commissie, die
de grens
grensvan
commissie,
die de
aan het
het werk
werk gaat.
gaat. Over
Over de
dekeuze
keuzevan
vanhet
hetstaatshoofd
staatshoofd isismen
men het
het nog
nog
aan
steeds niet
niet eens.
eens ....
Dan,onmiddellijk
onmiddellijknadat
nadathet
hetWeensche
Weenscheultimatum
ultimatumeffect
effect
. . . Dan,
nam,
heeft de
de Fransche
Fransche regeering
regeering aan
aan Servië
Servië de
de gelegenheid
gelegenheid geopend
geopend eene
eene
nam, heeft
toteen
eenbedrag
bedragvan
vantweehonderdvijftig
tweehonderdvijftigmillioen
millioen
groote leening
leening teteplaatsen
plaatsen tot
groote
M. a.
gezegd heeft
heeft Frankrijk
Frankrijk de
deFransche
Franschefabrikanten
fabrikanten ininstaat
staat
francs.
francs. M.
a.w.
w. gezegd
den meest
meest
gesteld enorme
enorme hoeveelheden
hoeveelhedenstrijdmateriaal
strijdmateriaal te
te verstrekken
verstrekken aan
aan den
gesteld
oorlogzuchtige van alle
alle de
deBalkanstaten.
Balkanstaten.
oorlogzuchtige
In
het laatste
laatste jaar
jaar werd
werd de
de toestand
toestand in
inden
denBalkan
Balkanvan
vankwaad
kwaadtottoterger.
erger.
In het
Ernstige organen
te Weenen
Weenenwijden
wijdendedeschuld
schuld
van
alles
aan
diplomatie—Ernstige
organen te
van
alles
aan
dedediplomatie
die zwijgen
zwijgen moet
moet om
om haar
haar moeilijk
moeilijk spel
spelniet
nietbloot
blootteteleggen.
leggen.Wat
Wathet
heteinde
einde
der
verwikkelingen zal
zijn, is
is nog
nogniet
niettetevoorzien.
voorzien.De
Devrede,
vrede,welke
welkeheden
heden
der verwikkelingen
zal zijn,
gesloten wordt,
morgen weer
weervijandelijkheden
vijandelijkheden
wordt, geeft
geeftgeen
geen waarborg,
waarborg, dat
dat niet morgen
geopend zullen
rust in
in
geopend
zullen worden.
worden. -—Het
Het zal
zal wel
wel een
een jaartje
jaartje duren,
duren,eer
eer de
de rust
opden
denBalkan
Balkan
Europa
weerkeert, van
van welks
welksverstoring
verstoring de
de bloedige
bloedigetooneelen
tooneelenop
Europa weerkeert,
oorzaak, doch slechts
slechts symptoom
symptoom zijn.
zijn.
geen oorzaak,
De groote
groote beteekenis
bete eken isvan
vanden
denstrijd
strijdder
derlaatste
laatstetwaalf
twaalfmaanden
maanden ligt
ligtinin
de omstandigheid,
omstandigheid, dat
dat hij
hij dedeverdeeling
verdeelingvan
vanEuropeesch
Europeesch Turkije
Turkije tot
tot een
een
de
hetAziatisch
Aziatischterritoir
territoir ingeleid
ingeleid heeft.
heeft. Bij
Bijalle
alle
feit
gemaakt en
die van
vanhet
feit gemaakt
en die
totheden
hedenheeft
heeftgebaard,
gebaard, blijft
blijft het
het een
een
groote zorg
zorg welke
welke de
degeschiedenis
geschiedenis tot
groote
de partitie
partitie van
vanhet
hetgebied
gebiedininEuropa,
Europa,beperkt
beperkt
gelukkig verschijnsel,
verschijnsel, dat
gelukkig
dat de
de volkeren
volkeren van
van het
hetschiereiland,
schiereiland, tot
tot dusverre
dusverre nog
noggeen
geenaan
aan~
gebleven tot de
gebleven
leiding van de
de grootmachten
grootmachten heeft
heeft gegeven
gegeven het
hetzwaard
zwaardtetetrekken.
trekken.Dit
Ditkan
kan
leiding
uiteindelijk de
de
allerminst vertrouwen
laat toch
toch hoop dat
allerminst
vertrouwen schenken,
schenken, maar
man laat
dat uiteindelijk
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toest;mden op den
denBalkan
Balkanzonder
zondergrooten
grootenoorlog
oorlogdefinitief
definitiefgeregeld
geregeldkunnen
kunnen
toestanden
worden. -— Inmiddels
geschied, reeds
reeds weer
weer voor
voor
worden.
Inmiddels staat
staat men,
men, vóór
v156rdit
ditnog
nog is
is geschied,
nieuwproces
proces:
deininvoorbereiding
voorbereiding
zijnde
partitie
van
AziatischTurkije.
Turkije.
een nieuw
: de
zijnde
partitie
van
Aziatisch
de exploi,
exploi~
Frankrijk heeft
Porte reeds
reeds concessies
concessies verkregen
verkregen voor de
Frankrijk
heeft van
van de Porte
tatie van
van de
dehavens
havensvan
vanJaffa,
Jaffa,Caïffa
Caïffaen
enTripoli
Tripoliaan
aande
deoostkust
oostkust van
van de
de
tatie
voordie
dievan
vanTireboli
Tirebolienenlièraclé
Hèracléaan
aandedeZwarte
Zwarte
Middellandsche zee
Middellandsche
zee en voor
zee;; zoomede
zoomede voor
voor den
denaanleg
aanleg van
vaneen
eennet
netvan
vanspoorwegen
spoorwegentusschen
tusschen de
de
zee
Middellandsche~ en
Zwarte zee,
zee, omvattende
omvattende de
de lijnen
lijnen
Middellandsche,
en de Zwarte
Samsoun-Sivas-Kharpout- Arghana.
Arghana.
a Samsoun—Sivas—Kharpout—
Arghana-Bitlis-Van
bb Arghana—Bitlis—Van
Tribizonde-Erzeroun.
c Tribizonde—Erzeroun.
Erzeroun- Erzinghian-Sivas.
d Erzeroun—Erzinghian—Sivas.
een punt
puntvan
vandedelijn
lijnSamsoun—Sivas
Samsoun-Sivasnaar
naarKastamouni.
Kastamouni.
ee van een
f van een
eenpunt
punthalfweg
halfweg
Rayala-Ramleznaar
naar
J affa-J erusalem.
Rayala—Ramlez
Jaffa—Jerusalem.
f
uit
bouwkosten, verdeeld
verdeeld over
over tien
tienjaar,
jaar,zullen
zullenworden
worden gevonden
gevonden uit
De bouwkosten,
eene leening
leening van
vanzevenhonderd
zevenhonderdmillioen
millioenfrancs,
francs,tot
totdekking
dekkingwaarvan
waarvan het
het
eene
Turksche
tarief van
van invoerrechten
invoerrechten zal
zal worden
Turksche tarief
worden herzien en
en monopolies
monopolies voor
voor
speelkaarten, spiritualiën
spiritualiën en
en cigarettenpapier
cigarettenpapier zullen
zullenworden
wordengecreëerd.
gecreëerd.
lucifers, speelkaarten,
ver~
Rusland heeft zich
zich reeds
reeds de
demedewerking
medewerkingvan
vandedeTurksche
Turkscheregeering
regeeringvev
Rusland
zekerd voor
van Armenië
Armenië—- hetgeen
hetgeen
zekerd
voor de
de reorganisatie
reorganisatievan
van het
het gouvernement van
woord alle
allegewenschte
gewenschteconcessies
concessies beteekent.
bete ek ent. Nominaal
Nominaal zou
zou de
de
met een
een woord
met
wordt
Turksche souvereiniteit
souvereiniteit geëerbiedigd
geëerbiedigd worden.
worden. Van
VanEngelsche
Engelsche zijde
zijde wordt
Turksche
aangedrongen, dat
onder internationale
internationale contr6le
controle zal
zal
aangedrongen,
dathet
het nieuwe
nieuwe bestuur
bestuur onder
kant bestaan,
bestaan, naar
naar verluidt,
verluidt, bezwaren.
bezwaren. Duitschland
Duitschland
worden ingesteld
ingesteld;; van dien
dien kant
worden
e.chter reeds
reeds aan
aan de
de St.
St.Petersburgsche
Petersburgsche regeering
regeering vollen
vollen steun
steunhebben
hebben
moet echter
toegezegd voor haar
haar plan,
plan,terwijl
terwijlminister
ministerSazonow
SazonowteteParijs
Parijs was
was om
om tete
toegezegd
over erkenning
erkenningder
derwederzijds
wederzijdsverkregen
verkregenconcessies.
concessies.
onderhandelen over
gebied aan
aan de
de Perzische
Perzische Golf,
Golf, zuivering
zuivering
Engeland
Engeland begeert
begeert voor
voor zich
zich het gebied
en versterking
versterking van zijne
zijne positie
positie ininEgypte.
Egypte ....
...
Onder
thans geconcipiëerde
geconcipiëerde en tot
tot op
opzekere
zekerehoogte
hoogteininvoorbereiding
voorbereiding
Onder de thans
leden van
van
zijnde
zijnde deeling
deeling van
vanAziatisch
AziatischTurkije
Turkijeinininvloedssferen,
invloedssferen,zouden
zouden de
de leden
de Entente
Entente belangrijk
belangrijk baat
baat hebben,
hebben,dedeVerbondsmogendheden
Verbondsmogendhedenechter
echterslecht
slecht
varen. Duitschland
een overwegenden
overwegenden eeonomischen
eeonomischen invloed
invloed
varen.
Duitschland zou
zou wellicht een
behouden, maar
maar Italië
Italië zal
zal niet
niet dan
dan ten
ten koste
koste van
vanveel
veel bloed
bloed
in Klein
Klein Azid
Azië behouden,
en schatten
schatten gelds
gelds eene
eenearme
arme provincie
provincieveroverd
veroverdhebben,
hebben,terwijl
terwijlOostenrijk,
Oostenrijk,
hetwelk als gevolg
gevolg van
vande
dedeelingsoperaties
deelingsoperatiesenorme
enormeoffers
offersbracht,
bracht,niets
nietszou
zou
hetwelk
bekomen.

ONZE
LEESTAFEL.
ONZE LEESTAFEL.
Nieuwe Nederlandsche
Nederlandsche Dichtkunst.
Dichtkunst. Rede,
Rede, uitgesprooken te
Gent in
in het
het congresge,
Nieuwe
te Gent
bouw der
der Waere1d,tentoonstelling
Juni 1913
1913 door Frederik
Frederik van Eeden. -—
Waereld,tentoonstelling op 5 Juni
bouw
Amsterdam, W. Versluys. 1913.
1913.
Amsterdam,

Een betoog
betoog ininbrochure,vorm,
brochure~vorm, veertig
veertigpagina's
pagina'sgroot,
groot,en
envoornamelijk
voornamelijk
Een
het nog
nogeens
eensduidelijk
duidelijkVan
VanEeden's
Eeden'sopvatting
opvattingomtrent
omtrent
van
belang, omdat
omdat het
van belang,
en dichterschap
dichterschap in
in 't licht stelt.
stelt.
poëzie en
Het ethische
ethische element
element isishet,
het,
den
scheidsmuurvormt
vormttusschen
tusschenVan
Van
datdat
den
scheidsmuur
Hetethische
ethischeelement,
element,dat
datden
denkunste,
kunste~
Eeden en zijne
zijne literaire
literaire tijdgenooten.
tijdgenooten. Het
Eeden
naar
maatschappij.
naar bindt
bindt aan
aan de
demenschen,
menschen,aan
aande de
maatschappij.DeDekunstenaar
kunstenaarmag
mag
van de
demaatschappij
maatschappij afkeeren,
afkeer en, wil hij,
hij, volgens
volgens de
de opvatting
opvatting van
van
zich
niet van
zich niet
Van Eeden,
Eeden, zuivere
zuivere en
envolledige
volledigekunst
kunst
voortbrengen.Dichterschap
Dichterschapkan
kan
Van
voortbrengen.
volgens Van
Van Eeden
Eeden niet
nietanders
andersbeteekenen
beteekenenals
als«een
«eenzoo
zoogoed
goedmogelijk
mogelijk
volgens
Toen
mensch
zijn,» zooals
zooals Schiller
Schiller sprak
sprak van
van «der
«der einzig
einzigwahre
wahreMensch.»
Mensch.» Toen
mensch zijn,»
Van Eeden
Eeden dit voor
voor het
heteerst
eersi:uitsprak,
uitsprak, vond
vond hij
hij onmiddellijk
onmiddellijk Kloos
Kloos tegen
tegen~,
Van
over zich, die zelfs beweerde, dat de uitdrukking «een goed mensch» uitoverzich,dlfsbweatuidrkng«eomsch»uit
taal moest
moest verdwijnen.
verdwijnen.
de taal
Wanneer Van
Van Eeden
Eeden een
eenethisch
ethischidealisme
idealisme binnen
binnen den
den kring
kring van
van een
een
Wanneer
dit wel
wel van
vanwat
wat
algemeen
dichterschap wil betrekken,
betrekken, onderscheide
onderscheide men
men dit
algemeen dichterschap
men tendenz,kunst
tendenz~kunst pleegt te
te noemen.
noemen. Tendenz,kunst
T endenz~kunst isis werk
werkdat
datden
denlezer
lezer
men
mede te
te sleepen
sleepen in
ineen
eenofofandere
andererichting,
richting,werk
werkdat
datstaat
staatonder
onderden
den
poogt mede
sterken
van wat
wat de
deschrijver
schrijver onder
onder de
demenschen
menschenverrichten
verrichten wil.
wil.
sterken invloed van
Wanneer Van
Eeden spreekt
spreekt van
van ethisch
ethisch idealisme
idealisme in
in de
de poëzie,
poëzie, dan
dan
Wanneer
Van Eeden
wil hij,
hij, dat
dat de
dedichter
dichter~zelf
de schoonheid
schoonheid van
van zijne
zijne idealen,
idealen, ook
ook al
al
,zelf door de
wil
en meer
meer ofofminder
minderrechtstreeks
rechtstreeks gericht
gericht op
opde
demaat,
maat~
zijn deze
deze ethisch,
ethisch, en
zijn
schappij,
bewogen worde.
worde. Met
Met de
de negatie
negatie van
van elke
elkemoraal,
moraal, eene
eene beschbu,
beschou~
schappij, bewogen
wing als
als door
door Kloos
Kloos wordt
wordtvoorgestaan,
voorgestaan, kan
kan hij
hij zich
zichniet
nietvereenigen.
vereenigen.
wing
de afstand,
afstand, die
die Van
Van Eeden's
Eeden's zienswijze
zienswijze scheidt
scheidt van
van de
de
Men
gevoelt, dat de
Men gevoelt,
kunst~der~strekking, niet
En voor
voor de
de kunst
kunstder
derzuivere
zuivereontroering
ontroering
kunst,der,strekking,
niet groot
groot is.
is. En
is het
het standpunt,
standpunt,dat
dathijhij
inneemt,gevaarlijk.
gevaarlijk.Daarom
Daaromkeerde
keerde Kloos
Klooszich
zich
is
inneemt,
hetdichterschap
dichterschap niet
nietdoor
doorethische
ethischebijmengsels
bijmengselsvertroebeld
vertroebeld
tegen hem,
hem, die
die het
tegen
wenschte te zien.
zien.
wenschte
Naar aanleiding
aanleiding van
het sonnet
sonnet Hemelvaart
Hemelvaart van
van Jac.
Jac. Perk
Perk zet
zet Van
Van
Naar
van het
Eeden in
in dit
ditbetoog
betoogzijne
zijne
opvattinguiteen.
uiteen.Hij
Hijkomt
komttottotdede
classificatie
Eeden
opvatting
classificatie
door onderlinge
onderlingeeenheid
eenheid de
de schoon,
schoon~
van
vijf verschillende
verschillende harmonieën,
harmonieën, die
die door
van vijf
heid van
van het
hetgedicht
gedichtvoltooyen
voltooyen:
Geluid—- Geluid
GeluidenenBeeld
Beeld—- Geluid,
Geluid,
heid
: Geluid
en Stemming,
Stemming,—- Geluid,
Geluid,Beeld,
Beeld,Stemming
Stemming
Begrip
Geluid,Beeld,
Beeld,
Beeld en
enen
Begrip
—- Geluid,
Stemming,
Begrip en
en Ethische
Ethische wijsheid.
wijsheid.
Stemming, Begrip
Hij
bekenden regel
regel::
Bij den bekenden
De Godheid
Godheid troont
troont —
- diep
diep in
inmijn
mijntrotsch
trotschgemoed,
gemoed,
hetgedicht.
gedicht.
begint volgens Van
Van Eeden
Eeden het
het ethische
ethische element
element in
inhet
begint
Er is al
al veel
veelmet
metdien
dienregel
regelgesold.
gesold.Vosmaer
Vosmaerheeft
heefthem
hemwillen
willen ver,
ver,
Er
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wringen tot banaliteit.
banaliteit. Kloos
rechte plaats
Nu
Kloos heeft
heeft hem
hem de
de rechte
plaats aangewezen.
aangewezen.I Nu
komt
Van Eeden,
Eeden, en
en bekijkt
bekijkt den
den regel
regel nog
nog eens
eensdoor
doorden
denbril
brileener
eener
komt Van
wijsheid.
ethische wijsheid.
In de
de terzinen
terzinen van
van het
hetgedicht
gedichtspeurt
speurtvan
vanEeden
Eedenverder
verderde
deethische
ethische
In
na::
wijsheid na
«De hemel
hemel is
is mijn
mijn hart»
hart» drukt
drukt nogmaals
nogmaals deze ethische
ethische wijsheid
wijsheid uit.
uit. Het
Het
loodzwaar
voet op
opde
deaarde.
aarde.geeft
geeftaan
aan:
spanningvan
van
loodzwaar drukken
drukken van
van den voet
: dedespanning
«zoete glimlachen»
glimlachen» bij
bij het
hetaanzien
aanzienvan
van
wonderbaren zelfinkeer.
zelfinkeer. Het «zoete
dezen wonderbaren
het triviale
triviale genoegen
genoegen der
der wereld,
wereld, duidt
duidt op
op de
de zeegen
zeegen van
van het
hetdiepe
diepe
het
nieuw~gewonnen inzicht,
het wegtrappen
wegtrappen van
van de
dewaereld
waereld isisals
alseen
een
nieuw,gewonnen
inzicht, en
en het
derextaze.»
extaze.»
machtige, beeldende
aanwijzing van de
de uiterste
uitersteverheffing
verheffingder
machtige,
beeldende aanwijzing
iets verder
verder::
.
En iets
laatst beschreeven
beschreeven aandoeningen
aandoeningen zijn
zijnrichting,geevend,
richting~geevend, zij
zij hebben
hebben
«De laatst
het gansche
gansche leven,
leven, voor
vooralle
allehandelingen
handelingenvan
vanden
denmensch.
mensch.
bete eken is voor
beteekenis
voor het
Het zijn
zijn éthische
éthischeaandoeningen
aandoeningen en
enzij
zijvormen
vormenhet
hetbelangrijkste
belangrijkste en
enmeest
meest
het vers.
vers. Al
Al andere
andere aandoeningen
aandoeningen van
van geluid,
geluid, beeld,
beeld,
weezenlijke van
weezenlijke
van het
stemming
begrip moeten
moetenweder
wedermet
metdeze
dezeEthische
éthischewijsheid
wijsheidharmonieeren
harmonieeren
stemming en begrip
en daardoor
daardoor de
de hoogste
hoogste schoonheid
schoonheid te
te weeg
weegbrengen.»
brengen.»
<ede
schrijver beschouwt
beschouwt alzoo
alzoo de
deEthische
éthische wijsheid
wijsheid als
als de
dehoofdzaak,
hoofdzaak,ode
De schrijver
kern, de leidende
leidendekracht,
kracht, de
depool,
pool,waaromheen
waaromheenzich
zichalle
alleandere
andereharmonieën
harmonieën
kern,
polarizeeren.»
vast ik
ikgeloof
geloofinindede
profetische
inspiratievan
van
dichter
terecht
Hoe vast
profetische
inspiratie
denden
dichter
—-terecht
Van Eeden
Eeden dat
datdit
ditnoodig
noodigis,is,om
omdedewaarheid
waarheid van
van een
een vers
vers als
als dit
dit
zegt
zegt Van
te beseffen
beseffen —
- ik
ik geloof
geloofniet,
niet,dat
datethische
ethischewijsheid
wijsheiddedediepste
diepstegrond
grond isis
te
van
gedicht. En
En te
te minder
minder geloof
geloofikikdit,
dit,wanneer
wanneerikik
mijdedeHemelvaart
Hemelvaart
van dit gedicht.
mij
denk
als schakel
schakel in
in den
denganschen
ganschen sonnetten,cyclus.
sonnetten~cyclus. Van
Van Eeden
Eeden beschouwt
beschouwt
denk als
het gedicht
gedicht als
alsvers,op,zich,zelf;
vers~op~zich~zelf;het
hetisiseen
eenfragment,
fragment,een
eenhoogtepunt
hoogtepuntuit
uit
het
geheel.
een geheel.
nu isishet
hetwel
welwaar,
waar,datdat
door
ganschen
Mathilde~cyclus een
een
En
En nu
door
denden
ganschen
Mathilde,cyclus
van zeker
zeker wijsgeerig
wijsgeerig levens,inzicht,
levens~inzicht, een
eenbeginsel,
beginsel,dat
datbij
bijlanger
langer
draad loopt van
draad
leven
had kunnen
kunnen gedijen
gedijen tot
tot bezonkene
bezonkene wijsheid.
wijsheid. Doch
Doch het
het is
is niet
niet de
de
leven had
kern
van den verzen,cyclus,
verzen~cyclus, ook niet
niet van
vanhet
hetsonnet
sonnetHemelvaart;
Hemelvaart; alalmoge
moge
kern van
dan in
in de
deandere
andereschakels.
schakels.
het hierin
hierin meer
meer naar
naar voren
voren komen
komen dan
het
dat ook
ook
Ik heb
heb de
de verzen
verzen van
vanJacques
Jacques Perk
Perk altijd
altijd gelezen
gelezen —
- en
en zal
zal dat
Ik
blijven doen —
- naar
naar dezen
dezen raad
raad van
van Kloos
Kloos::
blijven
wilt gij
gij de
de verzen
verzen van
vanJacques
Jacques Perk
Perk mooi
mooigaan
gaanvinden,
vinden, uu zelf
zelf
« ....
. . wilt
dan hebt
hebt gij
gij
daardoor een
uitnemend geestlijk
geestlijk genoegen
genoegen gaan
gaan bezorgen,
bezorgen, dan
daardoor
een uitnemend
steviglijk
weten,dan
danhebt
hebtgij
gijuuvooral
vooral
niet eerst
eerst iets
iets goed
goedtetebedenken,
bedenken,ofof
steviglijk
teteweten,
op een
eenstandpunt
standpuntteteplaatsen,
plaatsen,heelemaal
heelemaalniet
nietop
ophet
heteen
eenofofander
anderstand,
stand~
niet op
punt, zooals
zoo als ge
ge er,
er, als
alsieder
iedermensch,
mensch, natuurlijk
natuurlijk vele
vele en
en ernstige
ernstige hebt,
hebt, een
een
punt,
gij dan
dan zoudt
zoudtwillen
willenredeneeren,
redeneeren,uugrondend
grondend op
op een
een
standpunt, van
waaruit gij
standpunt,
van waaruit
ofovergenomen
overgenomeninineen
eenvroegere
vroegereperiode
periodevan
van
denkbeeld, aangeleerd
denkbeeld,
aangeleerd door
door u of
hebtdie
dieverzen
verzenalleen
alleente te
gaanlezen,
lezen,lettend
uitsluitend,
Zijn. Neen,
Neen, gij
gij hebt
uw Zijn.
gaan
lettend uitsluitend,
op de
dereine
reineSchoonheid,
Schoonheid, die
diedaar
daar v66r
vóóruustaat!»
staat!» 2
met ziel
ziel en
en zinnen,
zinnen, op
met
JJa,
a, dan,
dan, maar
maar dan
dan ook
ook alleen,
alleen, kan
kan men
mendeze
dezebezielde
bezieldeverzen
verzen door,
doûr~
voelen
als dedevergeestelijking
vergeestelijkingeener
eenerliefde.
liefde.vereenzelvigd
vereenzelvigd met
met de
de schoon,
schoon~
voelen als
heid, tot een
een droom
droom van
van het
hetallerhoogste.
allerhoogste.
heid,
een goed
goed deel
deelisishet
hetgeschrift
geschriftvan
vanVan
VanEeden
Eedendirect
directgericht
gerichttegen
tegen
Voor een
Na in
inden
denbreede,
breede,doch
dochzonder
zonderveel
veelovertuiging,
overtuiging,tetehebben
hebbenbetoogd,
betoogd,
Kloos. Na
Kloos.
1. Zie
Zie:: Kloos.
Nieuwere Literatuur,geschiedenis
Literatuur'geschiedenis IIII p.
203 e.
c. v.
v.
Kloos. Nieuwere
p. 203
2. Jacqucs
Jacques Perk,
Perk, Gedichten.
Gedichten. Zevende
Zevende uitgave,
uitgave, pag.
pag. 22-23.
22-23.

272
272

ONZE
ONZE LEESTAFEL.
LEESTAFEL.

dat
dat Kloos
Kloosde
deverzen
verzenvan
vanPerk
Perkniet
nietheeft
heeftverstaan,
verstaan,tast
tasthij
hijdedepoëzie.zelve
poëzie.zelve
van Kloos
Kloos aan,
aan, enenverduidelijkt
verduidelijktzijne
zijnemeening
meeningdoor
doordede
behandeling—van
behandeling
eigenlijk mishandeling
mishandeling —
- van
van een
eender
dersonnetten.
sonnetten.Tot
Totbeter
beterbegrip
begripschrijf
schrijf
eigenlijk
ik even
even het
het bewuste
bewuste vers
vers af:
af: 11
ik

Ik ben
ben een
een God
God in
in 't't diepst van
van mijn
mijn gedachten,
gedachten,
Ik
in 't't binnenst
binnenst van mijn
mijn ziel
ziel ten
ten troon
troon
En zit in
En
mij~zelf en
en 't't al, naar
naar rijksgeboi5n
rijks~geboön
Over mijaelf
Van eigen
eigen strijd
strijd en
en zege,
zege, uit
uiteigen
eigenkrachten,
krachten,—Van
En als een
een heir
heir van
van donkevwilde
donker~wildemachten
machten
En
aan mij
mij op,
op, en
envalt
valtterug,
terug,gevloem
gevloön
Joelt aan
heffen van
van mijn
mijn hand
hand en
enheldre
heldrekroon
kroon:
Voor 't heffen
:
Ik ben
ben een God
God in
in 't't diepst van
van mijn
mijn gedachten.
gedachten.
Ik
En t6ch,
tóch, zoo
zoo eind'loos
eind'loos smacht
smacht ik
ik soms
soms om
om rond
rond
En
overdierbre lEen
lêen den
den arm
arm te
te slaan,
slaan,
Uw overdierbre
En, luid uitsnikkende,
uitsnikkende, met
met al
al mijn
mijn gloed
gloed
En,
En trots
trots en
en kalme
kalme glorie,
glorie, te
te vergaan
vergaan
En
Op fiwe
uwe lippen
lippen in een
een wilden
wilden vloed
vloed
Op
kussen, waar
waar 'k niet langer
langer woorden
woorden vond.
vond.
Van kussen,
Ethische wijsheid
er zeker
zeker in
in dit
ditgedicht
gedichtweinig
weinigtetevinden.
vinden.IsIshet
het
Ethische
wijsheidisis er
daarom minder,volmaakte
minder-volmaakte podzie?
poêzie? Ziehier,
Ziehier, wat
wat Van
Van Eeden
Eeden o.a.
o.a. zegt
zegtover
over
daarom
gedicht:
het gedicht:
« .. .. in plaats
plaats van
van een
eenclimax,
climax, zooals
zooalsbij
bijPerk,
Perk,met
metalalhooger
hoogerstijgende
stijgende
«
het begin,
begin, en
endaarna
daarna een
eenduide
duide~
gedachten,
krijgen we
een herhaling
herhaling van het
gedachten, krijgen
we een
val.
lijken val.
sublieme en
ensereene
sereeneverheffing
verheffing van
vanPerk
Perkwordt
wordthier
hiervervangen
vervangendoor
door
De sublieme
een zich
zich laten
laten gaan,
gaan, een
eentoegeeven
toegeevenenenbezwijken.
bezwijken.Vroom
Vroommystieke
mystiekeEthische
éthische
wijsheid
gegeven, en het
het troonen
troon en der
der Godheid
Godheîd heeft
heeft meer
meer van
van
wijsheid wordt
wordt niet
niet gegeven,
des dichters
een hoogmoedige zelfverheerlijking
zelfverheerlijking van den
den persoon des
dichters dan van
van
bij Perk.»
zooals bij
een
opgang in het
het Booven~persoonlijke
Eeuwige, woals
Perk.»
Booverypersoonlijke en Eeuwige,
een opgang
Deze vergelijking
vergelijking schijnt
eerste gaat
gaat het niet
niet aan,
aan, dit
dit
schijnt mij
mij niet
niet juist.
juist. Ten
Ten eerste
sonnet
met Perk's
Perk's Hemelvaart
Hemelvaart in
in één adem
noemen, omdat
omdat het
het eene
adem te
te noemen,
sonnet met
daaren,
een
geheel, een
een gedachte~en~gedicht
andere daaren~
zich,zelf vormt,
vormt, het andere
gedachte,en,gedicht op zich~zelf
een geheel,
conceptie. In dit
tegen
een klein gedeelte
uitmaakt van
van eene
grootere conceptie.
dit
eene grootere
gedeelte uitmaakt
tegen een
opzicht
gedichten niet
gelijk, en
en mogen
mogen zij
zij ook
ook niet
niet van
opzicht staan
staan beide
beide gedichten
niet gelijk,
eenzelfde
standpunt beoordeeld
beoordeeld worden.
worden.
eenzelfde standpunt
En
wat nu
nu het
hetgedicht
gedichtvan
vanKloos
Kloosopop
zich~zelf
betreft—- ikikvoor
voormij
mij
En wat
zichzelf
betreft
vind
het eene
eenedichter,uiting
dichter~uitingvan
vanzeldzame
zeldzame schoonheid.
schoonheid. De
Deherhaling
herhaling van
van
vind het
den
eersten regel
regel schijnt
schijnt mij
mijook
ookniet
nieteene
eenezwakheid,
zwakheid,zooals
zooalsVan
VanEeden
Eeden
den eersten
van
meening is
is;; integendeel,
integendeel, deze
deze herhaling,
herhaling, voorbereid
voorbereid door
door de
dedrie
drie
van meening
vooraf~gaande
hier volkomen
volkomen logisch
logisch enenals,vanaelf,sprekend.
als~van~zelf~sprekend.
voorafTaande regels,
regels, is
is hier
De beide
beide quatrijnen
quatrijnen hebben
hebbenieder
iederafzonderlijk
afzonderlijkdezen
dezenregel.
regel.tot
grondge~
tot grondge.,
dachte,
de hoogere
hoogere eenheid
eenheidvan
vanharmonie
harmoniewordt
wordtdoor
doorde
deherhaling
herhaling
dachte, en
en de
bevestigd.
De
aangrijpende terzinen,
terzinen, door
door wanhoop
wanhoop ingesproken,
ingesproken, maken
maken het
het ge
ge~
De aangrijpende
dicht,
door de
de tegenstelling
tegenstelling met
met het
hettrotsche
trotschebegin,
begin,tot
toteen
eendiep
diep~
dicht, juist
juist door
ontroerend
ontroerend geheel.
1.
Blz. 11
11
Verzen van
van Willem
Willem Kloos
Kloos I.I. Blz.
1. Verzen
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Dit isishet
: bij
hetverschil
verschil:
bijPerk
Perkdedetriomf
triomfvan
vandedevergeestelijkte
vergeestelijkteLiefde,
Liefde,bij
bij
Kloos
de vertwijfeling
vertwijfeling om
om den
denstrijd
strijd tusschen
tusschen mensch
mensch en
enkunstenaar.
kunstenaar. Van•
Van
Kloos de
dit verschil
verschil moet
moet men
menuitgaan,
uitgaan, en
enniet,
niet,van
vanethisch,maatschappelijk
ethisch~maatschappelijk stand,
stand~
af, naar
naar dat
dat verschil
verschil de
de waarde
waarde bepalen.
bepalen.
punt af,
Eeden zelf gevoelt,
gevoelt, dat
dat het
het werk
werk van
van Kloos
Kloostot
toteene
eene
Trouwens,
Trouwens, dat
dat Van
Van Eeden
absoluut
andere, niet
niet met
metPerk
Perkte te
vergelijkenkunstsoort
kunstsoortbehoort,
behoort,blijkt
blijkt
absoluut andere,
vergelijken
hieruit, dat
dat hij
hij Kloos
Kloosmaatschappelijk
maatschappelijk plaatst
plaatst aan
aande
dezijde
zijdevan
vanVerlaine
Verlaine
wel hieruit,
hetniet
nietbijzonder
bijzonderkiesch,
kiesch, dAt
dàt hij
hij het
hetdoet.
doet.
en
Wilde, al
al isishet
en Wilde,
Aan de
de vijf
vijfharmonieën,
harmonieën,hierboven
hierbovenopgenoemd,
opgenoemd, toetst
toetst Van
Van Eeden
Eeden nu
nu
Aan
het werk
werk van
van eenige
eenigeder
dermoderne
modernedichters.
dichters.Zijn
Zijnoogst
oogstis is
schraal. Hij
Hij
het
schraal.
in decieIndische
Indischeliteratuur
literatuurzoeken,
zoeken,om
omiets
ietstetevinden
vindendat
dathem
hem
moet
zelfs in
moet zelfs
volkomen
bevredigt, en
en citeert
citeert inintweedehandsche
tweedehandschevertaling
vertaling een
een gedicht
gedicht
volkomen bevredigt,
dat ik
ik den
den naam
naam goed
goed gespeld
gespeld heb.
heb.
van Rabindranath
Rabindranath Tagore
T agore -— ik
van
ik hoop
hoop dat
ook goede
goededingen
dingenininhethet
boekje.Wat
Watdedeschrijver
schrijverzegt
zegtover
over
Er staan
staan ook
Er
boekje.
klank~expressie,is is
zekerwaar,
waar,
overdreven waarde,
waarde, gehecht
gehechtaan
aandedeloutere
loutere
de overdreven
klank,expressie,
zeker
en evenzeer
evenzeer is het
het een
een feit,
feit, dat
datinindedeverfijnde
verfijndetechniek
techniekvan
vantegenwoordig
tegenwoordig
den schijn
schijn van
van heusche
heusche poëzie,
poëzie, onze
onze
veel
verborgen rhetorica,
rhetorica, onder
veel verborgen
onder den
literatuur wordt
wordt binnengesmokkeld.
binnengesmokkeld. Maar
Maar de
de eigenlijke
eigenlijke waarde
waarde dezer
dezer
literatuur
dat zij
zij Van
VanEeden's
Eeden'sdenkwijze
denkwijze in
ineen
eenhelder
helderlicht
lichtstelt
stelt;; de
de
brochure is,
brochure
is, dat
literair~historische waarde
dus. dus. HERMANHERMAN
MIDDENDORP.
literair,historische
waarde
MIDDENDORP.

o0
]oannes Reddingius,
Reddingius, Regenboog. ]eugdverzen.
doorde
deMaatschappij
Maatschappij voor
Jeugdverzen. Uitgegeven door
Joannes
goede
en goedkoope lectuur,
Amsterdam (Nederlandsche
(Nederlandsche Bibliotheek,
Bibliotheek, no.
no. 247-248).
lectuur, Amsterdam
goede en

Welk een sympathiek dichter is de heer Reddingius! In de broos,bekoorlijke
broos~bekoorlijke
melodieën van
van zijn
zijn Johanneskind
Johanneskind toonde
toondehijhijreeds
reedshethet
aantrekkelijkezijner
zijner
melodieën
aantrekkelijke
rhythmen; ; in
dethans
thansdoor
doordedeWereld,bibliotheek
Wereld~bibliotheekaangeboden
aangeboden
kleurige
kleurige rhythmen
in de
ensterker.
sterker. In
In de
de Johannes,
Johannes~
nog volkomener
volkomeneren
verzen openbaart zich zijn talent nog
kind,gedichten gaat
gaat nu
en dan
dan de
delichte
lichtecadans
cadans van
vande
devers,melodie
vers~melodie over
over
kind,gedichten
nu en
iets popperigs,
popperigs, iets
iets al4e,ndiefs;
al4emaïefs; het wordt
wordt een
een enkel
enkel maal
maal zoo,
zoo, dat
datmen
men
in iets
niet buiten
buiten de
degrenzen
grenzenvan
vanhet
hetdichterlijke
dichterlijkevalt
valt;; men
men
zich
afvraagt of
zich afvraagt
of het niet
wat meer
meer kracht,
kracht, wat
wat meer
meer suggestieve
suggestieve zegging
zegging wenschen.
wenschen. In
Inregels
regels als
als
zou wat
volgende::
de volgende
liedjes die ik
ik vond
vond
Al liedjes
zond
ik u zoo
zoo blij
blij te
te moe
moe
ik
toe
toe ',I,
is deze consequentie
consequentie van
van 's dichters meest kenmerkende
kenmerkende eigenschappen
eigenschappenbereikt.
bereikt.
onderden
denpassenden
passendentitel
titelRegenboog
Regenboogverzameld
verzameld zijn,
zijn,
In de
deverzen,
verzen, die
dieonder
In
on~sterke element
element niet,
niet, ofofslechts
slechtszeer
zeersporadisch
sporadischaan.
aan. Zonder
Zonder
treft
dit orpsterke
treft men dit
dat nochtans
nochtans de
dequaliteiten,
qualiteiten, die
die het
hetlezen
lezenenenherlezen
herlezenvan
vanJohanneskind
Johanneskind
dat
maakten tot een
een stil
stilenenverfijnd
verfijndgenot,
genot,verloren
verlorenzijn
zijngegaan
gegaan;
integendeel,
maakten
; integendeel,
dat
wordt ons
ons in
in dez
dezee gedichten
gedichten opnieuw
opnieuw geboden,
geboden, zelfs
zelfsinniger
innigeren
en
dat genot wordt
de storing
storing waarvan
waarvan ik
ik hierboven
hierboven sprak.
sprak.
vollediger, want
want zonder de
vollediger,
Ik noemde Regenboog
Regenboog een
eenpassenden
passend entitel
titel
voor
deze
verzen.Inderdaad,
Inderdaad,
Ik
voor
deze
verzen.
landenzweeft
zweeftals
alsdedenatuur
natuurschreit
schreiten
en
de stemming
stemming die over
over de
de beregende
beregende landen
lacht
tegelijk, veel~voudig
van breeklijke
breeklijke tinten,
tinten, gezien
gezien door
doorscheme,
scheme>
lacht tegelijk,
veel,voudig spel
spel van
uit deze
deze melodieën.
melodieën.
ring
tranen —
- die stemming
stemming spreekt
spreekt sterk
sterk uit
ring van tranen
1. ]ohanneskind,
Johanneskind, pag. 64.
1lIl.
I I.
18
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Ziehier
:
Ziehier een gedicht
gedicht dat
dat van
van die
diegesteldheid
gesteldheidblijk
blijkgeeft
geeft:
Vaarwel, vaarwel,
leide
Vaarwel,
vaarwel,dat
dat vast
vast uw
uw lief uu leide
heen, zoo
zoo donker
donker vaak
vaak en
enzwaar,
zwaar,
door 't leven heen,
zóó droef,
nadenkend naar
naar uu staar,
staar,
z•56
droef, dat
dat ik nadenkend
lieve twee,
twee, gij
gij beiden.
beiden.
gaat zoo ver,
ver, o0 lieve
die gaat
Vaarwel, vaarwel,
vaarwel, het was
was een
een vinde'
vinde' en
enscheiden,
scheiden,
Vaarwel,
na droom
droom van
van heil, zoo
zoo veilig
veilig en
enzoo
zooklaar,
klaar, —
na
was in
in mij,
mij, die
diesmeekte
smeekte:: openbaar
openbaar
licht was
uw kracht
kracht à1
àl pracht
pracht van alle
alle tijden.
tijden.
mij door uw
in droomen
droomen
Ik was
was u goed,
goed, nietwaar,
nietwaar, die
Ik
die oog in
u, lieve, na,
na, die
die 'k vruchtloos
vruchtloos roepen
roepen zal
zal .. . ..
u,
zult gij
gij nooit
nooitmeer
meer tot
tot uw
uwdichter
dichter komen,
komen,
Nu zult
lachen kon
kon na
na leed
leed en
en smaad
smaad en
en val,
val,
Die lachen
door uw
uw blij
blij zijn,
zijn,
herlevend ganseh,
herlevend
gansch, 0o lieve, door
maar gij
hem, dit weet
weet ik,
ik, staeg
staêg nabij
nabij zijn.
zijn.
maar
gij zult
zult hem,
gedicht bewijst
bewijst dat
dat de
de dichter
dichter den
densonnetvorm
sonnetvormbeheerscht
beheerscht
Ofschoon dit gedicht
indien
dienvorm
vormzijn
zijnrijk
rijkenendiep
diepsentiment
sentimenttreffend
treffendweet
weetuit
uittetedrukken,
drukken,
en in
deheer
heerReddingius
Reddingiusniet
nietde
desonnetten,dichter
sonnetten~dichterbij
bij uitnemendheid.
uitnemendheid. Het
Het
toch isis de
vrije rhythme,
rhythme, de
dezacht,aanstuwende
zacht~aanstuwende cadans
cadans van
van het
hetstrophische
strophische rijm
rijm zijn
zijn
vrije
beter
beter geschikt
geschikt om
om de
dezingens,weelde
zingens~weelde te
tevertolken,
vertolken, die
die de
de ziel
zielvan
vandezen
dezen
kunstenaar beweegt.
beweegt. Men
Men vergelijke
vergelijke met
met het
het aangehaalde
aangehaalde sonnet een
een vers
vers
kunstenaar
als het
het volgende:
volgende:
als
buigen de
de halmen
halmen door
door 't windje
bewogen,
windje bewogen,
Nu buigen
zachtekens zacht,
zacht,
zachtekens
de
zon schijnt
schijnt op
op aren,
aren, die
die dansende
dansende varen
varen
de zon
in goudene
goudene pracht.
pracht.
Naar 't spelen
der vlagen,
vlagen, die
die komen
komen getogen
getogen
spelen der
in lichten
lichten kadans,
kadans,
zij en neder
neder en
en ritzen
rijzen daar
daar weder
weder
gaan op
bp zij
in 't zonnegeglans,
zonnegeglans,
in mij
mij geboren,
geboren,
Een
vreugde van leven
leven werd
werd in
Een vreugde
die
weet van
van geen
geen nacht,
nacht,
die weet
bij 't zingende
koren, ging
ging onrust
onrust verloren,
verloren,
zingende koren,
Zachtekens
zacht.
Zachtekens zacht.
Ook
genre van dit
dit gedicht
gedicht toont
toont den
denheer
heerReddingius
Reddingius in
inzijne
zijne volle
volle
Ook het genre
vele zijner
zijner verzen
verzen een
een bewonde,
bewonde~
kracht:
kracht :de
de natuur~poëzie.
natuurToëzie. Daar
Daar droomt
droomt in
in vele
rende
liefde voor
voor alalhet
hetgeschapene,
geschapene,een
eenliefde
liefdedie
dieblijheid
blijheidbracht
bracht over
over
rende liefde
vanden
dendichter,
dichter, een
eenliefde
liefdedie
diehem
hemtot
totzingen
zingendrong.
drong.Kleuren
Kleuren
het
leven van
het leven
en geruchten
geruchten der
der natuur
natuur heeft
heefthij
hijininhet
hetverborgene
verborgenenagespeurd
nagespeurd;
hijluisterde
luisterde
; hij
door de popelblaren,
popelblaren,
naar
naar het
het gonzen der bij, naar het ruischen van den wind door
naar
tikkelen van den
den regen
regen in
in den
dennacht.
nacht. Een
Een aroom
aroom van
vanvochtigen
vochtigen
naar het tikkelen
op;; een
eennevel
nevelvan
van
zomeravond~stilte
boschgrond
deze verzen
verzen op
boschgrond stijgt
stijgt uit
uit deze
zomeravond,stilte
onwademt
wijzen.
onwademt deze wijzen.
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De
heer Reddingius,
Reddingius, die
diededeverzen
verzenvan
van
den
dichterJ.J.Winkler
WinkIerPrins
Prins
De heer
den
dichter
dichtteinindedeinleiding
inleidingzijner
zijneruitgave
uitgavedien
dienfijnen
fijnen
verzamelde
uitgaf ',I, dichfte
verzamelde en
en uitgaf
natuur~symbolischen
toe:: 2
natuur,symbolischen kunstenaar
kunstenaaro.a.
o.a. deze
deze woorden toe
Diep
hem woonde
woonde liefde
liefde voor
voor à1
àl leven,
leven,
Diep in hem
liedren
bloemen, fijne
fijne zingensmacht,
zingensmacht,
liedren en bloemen,
teerheid
wolken~zweven,
teerheid om 't wondre,
wondre, weeke wolken,zweven,
om
wat de ziel
ziel weer
weer luisterend
luisterend had
had volbracht
volbracht.. . .
om wat
Het lied van
Het
van 't woud heeft
zijn lied
lied geklonken
geklonken
heeft in zijn
en
van de
de zee,
zee, maanlicht
maanlicht en
en zonnevonken.
zonnevonken.
en van
werk van
vanWinkler
WinkIerPrins
Prins zoo
zoojuist
juistwordt
wordt
Deze
regelen, waarmede
waarmede het werk
Deze regelen,
getypeerd, zijn evenzeer van toepassing op de poëzie
getypeerd,
poëzie van
van den
denheer
heerReddingius
Reddingius
zelven.
Levens~blijde vroomheid
vroomheid schonk
schonk hem
hem bezieling,
bezieling, die
dieopen,bloeide
open~bloeide
zelven. Levens,blijde
in het
het lovende
lovende lied
lied::
Vlakten
God isis goed,
goed,
Vlakten en
en heuvlen,
heuvlen, 0o de God
grazen in de
de weelge
weelge weien,
weien,
die 't vee
vee laat grazen
die
stroomen zeewaarts
zeewaarts zendt en
en de
de valleien
valleien
die stroomen
met
de vooglen
vooglen voedt.
voedt.
met loover
loover tooit
tooit en
en die de
natuur isisdoorge,
doorgeVoor een
een kunstenaar,
kunstenaar, die
die zoo diep
diep in
in het
hetwezen
wezender
dernatuur
Voor
drongen,
die zoozeer
zoozeer één
éénwerd
werd met
methet
hetleven
levenvan
van bosch
bosch en
enheide,
heide,isishet
het
drongen, die
niet
te verwonderen,
verwonderen, dat
dathethet
druk~doende,
enerveerendegejaag
gejaagder
derstad
stad
niet te
druk,doende,
enerveerende
hem
een klacht
klacht als
als deze
deze::
hem drong
drong tot een
huizen staan
staan zoo
zoo mat,
mat,
De huizen
zoo oud
oud en
enmoe,versleten,
moe~versleten,
heb nimmer
nimmer de
oude stad
stad
'k heb
de oude
oud geweten.
geweten.
zoo oud
menschen doen
moe,
De menschen
doen zoo moe,
na
hun druk
druk gedoe,
gedoe,
na al hun
al dat
dat ellendig
ellendig zijn,
zijn,
al
dat doet mijn
mijn hart
hart zoo'n
zoo'n pijn.
pijn.
dat
is mij
mij of
ofikikdraag
draag
Het is
zware leed in
in mij,
mij,
hun zware
ik ben
ben zoo
zoo vol
volgeschrei
geschrei
ik
vol geklaag.
geklaag.
en vol
weet in mij
mij nog
nog licht,
licht,
Maar 'k weet
al is
is 't ook nacht
nacht rondom,
rondom,
al
o roep
roep mij,
mij, goede
goede plicht,
plicht,
0
kom, ik
ik kom.
kom.
ik kom,
Ook in
indit
ditgedicht
gedichtvalt
valtweer
weerop,
op,wat
watuituital al
verzenspreekt
spreekt:
hetnatuurlijk
natuurlijk
Ook
dede
verzen
: het
echte van
van het
hetdichter,gevoel.
dichter~gevoel.Eene
Eeneoprechtheid,
oprechtheid, die
dieeven
evensympathiek
sympathiekaan,
aan~
echte
als de
de vriendlijke
vriendlijke vrede
vrede die
diedeze
dezepoëzie
poëzieomstraalt.
omstraalt.
doet als
1. Nederlandsche
Nederlandsche Bibliotheek,
Bibliotheek, no
no 94-95.
94-95.

Inleiding, pag. XVII.
XVII.
2. Inleiding,
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De jeugdverzen,
jeugdverzen, die den
den bundel
bundelbesluiten,
besluiten,bevatten
bevattenveel
veelschoons
schoons;
het
; ininhet
bijzonder werd
hier getroffen
getroffen door
door scherpte
scherpte van
vanvisie
visieenenplastische
plastische
bijzonder
werd ik hier
de sonnetten
sonnetten Dorp
Dorp en
enHerder,
Herder,(resp.
(resp. pag.
pag. 156
156 en
en
zegging.
wijs bijv.
bijv. op de
zegging. Ik
Ik wijs
158)
bekoorlijk door
door de
de landelijke
landelijke rust
rust die
diezij
zijweergeven.
weergeven.
158) beide bekoorlijk
Het was
was een
een goed
goed werk
werk van
vandedeWereld,bibliotheek,
Wereld~bibliotheek,deze
dezeschoone
schooneverzen
verzen
het bereik
bereik van
van velen.
velen.
te brengen
brengen onder het
te
HERMAN
MIDDEN DORP.
HERMAN MIDDENDORP.

o0
Balthazar Verhagen.
H. Prakke,
Prakke, Nijmegen.
Nijmegen.
Balthazar
Verhagen. Nachtwaken,
Nachtwaken, H.
Van der
der Stok.
Stok.
Balthazar Verhagen.
Verhagen. Storm.
Balthazar
Storm. Versiering
Versiering naar
naar origineele etsen
van Van
etsen van
Prakke, Nijmegen.
Nijmegen.
H. Prakke,

Nachtwaken is de
deverzamelnaam
verzamelnaam voor
vooreen
een
aantalhoogst
hoogsteigenaardige
eigenaardige
Nachtwaken
aantal
denuitgever
uitgeverkeurig
keurigbijeen,gebundeld
bijeen~gebundeld in
ineen
eenblauw,met,
blauw~met~
gedichten, door den
gedichten,
boekje.
goud boekje.
verschillend isishet
hettalent,
talent,dat
datzich
zichinindeze
dezeverzen
verzenopenbaart,
openbaart,met
met
Hoe verschillend
dat
van den
denheer
heerReddingius
Reddingius!
Daarhet
hetHollandsche
Hollandschelandschap,
landschap,beelding
beelding
dat van
! Daar
het wisselen
wisselenonzer
onzergetijden,
getijden,hier
hiereen
eenschimmenrijk
schimmenrijkuit
uitdedeoudheid
oudheid;
daar
van het
; daar
de
vreugd om
om een
eenbloem,
bloem,een
een
meisjeslach,een
eenzingende
zingendevogel,
vogel,hier
hierde
de
de vreugd
meisjeslach,
zwaargolvige weemoed
ongewende wijzen
wijzen;; daar
daar een
een mengeling
mengeling van
van
zwaargolvige
weemoed van ongewende
ofhet
hetgespeel
gespeel
luchtige melodieën,
melodieën, als
als een
eendans
dansvan
vanvlugge,
vlugge,frêle
frêlemeisjes
meisjes of
luchtige
het zonlicht
zonlicht;
hier een
een struische
struische bouw
bouwvan
vanernstige
ernstigeelexandrijnen,
elexandrijnen,
vlinders in
in het
van vlinders
; hier
degestadige
gestadigestroom
stroomvan
vanden
denbetoomden
betoomdendactylus
dactylus;; daar
daar de
de luchte
luchte ge,
ge~
of de
ruchten van
fluiten en
en harp
harp;; hier
hier het
hetstatige
statigestijgen
stijgenvan
vanzwellenden
zwellenden
ruchten
van fluiten
orgel.zang.
Maar één
bij Balthazar
Balthazar Verhagen
bij den
den
Maar
één element
element vindt
vindt men bij
Verhagen zoowel
zoowel als
als bij
Reddinguis :: de smachtende
smachtende menschelijkheid
menschelijkheid van
van den
den dichter.
dichter. Om
Om deze
deze
heer Reddinguis
dennacht
nachtdoolt
doolteen
eenweemoed
weemoedvan
vandichter,verlangen,
dichter~verlangen, en
ende
de
liederen van
van den
liederen
sterren~klare nachten
nachten is doorhuiverd
doorhuiverd van
van een
een droom.
droom.
heimelijkheid dezer
dezer sterren,klare
heimelijkheid
Soms
droom zich
zich op
op in
inde
devereering
vereering voor
vooreene
eeneVrouw
Vrouw::
Soms lost
lost die droom
Ik
mijn handen
handen aan
aan uw
uw slapen
slapen
Ik leg mijn
En
uw wimpers,
wimpers, die
die verdroomd
verdroomd
En kus uw
In liefdebloemen
liefdebloemen zijn
zijn herschapen,
herschapen,
Wijl
Wij1 één verrukking
verrukkingons
ons doorstroomt
doorstroomt • •
natuur~gedicht,
soms blijft
blijft hij
hij dolen,
dolen, onuitgesproken
onuitgesproken klacht,
klacht, in
in een
een symbolisch
symbolischnatuur,gedicht,
als
in het
hetsonnet
sonnetLate
Late Herfst,
Herfst, waarvan
waarvan ik
ik hier
hierdedeterzinen
terzineneen
eenphats
plaats
als in
geven::
moge geven

Dit is
is de
de doffe
doffe tijd
tijd van
van 't
uitgebloede leven,
't uitgebloede
droog~geweende oogen,
oogen,
flauwe staren
staren uit
uit lang droogTeweende
Van 't flauwe
Van
het in
in vriendschap
vriendschap en veel
veel warme
warme liefd'
liefd' verkillen
verkillen . .
Van het
Een
tijd om Alle
àIle schoone
schoone droomen
droomen prijs
prijs te
te geven,
geven,
Een tijd
àllen arbeid
arbeid te gedogen,
gedogen,
Vernietiging van Allen
Om
niets, niets
meer te
kunnen, en
niets meer
meer te
willen .. .. .
Om niets,
niets meer
te kunnen,
en niets
te willen
Wel
ook
vreugde
deze
verzen;
dochwaar
waarbij
bijReddingius
Reddingius het
het
Wel isis ererook
vreugde
in in
deze
verzen
; doch
geluk wordt
wordt aanvaard
aanvaard als
geschenk van
den hemel,
hemel, geput
geput uit
uit de
de vol,
vol~
geluk
als een
een geschenk
van den
heid van
van het
hetleven,
leven,gedaald
gedaaldvan
vanhethet
blauw
der
lenteluchten,opgewolkt
opgewolkt
heid
blauw
der
lenteluchten,
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uit de
de harten
harten der
der stralende
stralende bloemen,
bloemen, daar
daar komt
komtuit
uitdeze
dezegedichten
gedichten de
de
uit
vreugde
met trager,
trager, bedachtzamer
bedachtzamer stap,
een plicht
plicht:
vreugde met
stap, als een
:
Want
Leven is
is naar
naar Schoonheid
Schoonheid trachten,
trachten,
Want Leven
En
Vreugde is Schoonheids
Schoonheids diepe
diepe zin,
zin,
En Vreugde
Wie hiår
háár zich
zich tot
totbewustheid
bewustheidbrachten,
brachten,
gewin.
Ontvingen
Liefde tot gewin.
Ontvingen Liefde
Meermalen
deze gedichten
gedichten getroffen
getroffen door
dooreen
eenplotselingen
plotselingen
Meermalen wordt
wordt men
men in deze
ophoudt
regel van
van zoo
zoofijne,
fijne,beeldende
beeldendezegging,
zegging,dat
datmen
menonwillekeurig
onwillekeurigophoudt
regel
en
den regel
regel herhaalt,
herhaalt, halfiluid,
half~luid, met
de visie
visie van
van den
den
en den
met gesloten
gesloten oogen,
oogen, om de
dichter
kunnen volgen.
volgen. Tot deze
deze vondsten
vondsten reken
reken ikikeen
eenregel
regel als
als de
de
dichter te
te kunnen
uit Nachtlied
Nachtlied::
volgende, uit
volgende,
Een stille zwaluw
zwaluw zwenkt
zwenkt voor
voor 't donk'rend blauw
blauw . . .
Een
«donk'rend») even de
de bijna
bijnavolkomene
volkomene
waarin
de storende
storende «'t» voor «donk'rend»
waarin alleen
alleen de
pracht van
zegging breekt.
breekt.
pracht
van zegging
En wat
wat een
een stemming
stemming geven
geven regels
regels als
als de
de volgende,
volgende, uit
uit het
het gedicht
gedicht De
De
En
Poorten::
gesloten Poorten
De maneschijn
maneschijn mijmert
mijmert in
vloeiende stroomen
stroomen
in vloeiende
Langs
vensters en fluistert
fluistert den
den zang
zang
Langs daken
daken en
en vensters
en ...
Van
scheem'rende droom
Van scheem'rende
droomen
...
Ik noem
noem nog
nogdedegedichten
gedichtenGeheime
Geheimeverwantschap,
verwantschap, Lydische
Lydische nacht,
nacht, De
De
Ik
nachtwake
Palinurus, De
De Sirenen,
Sirenen, De
DeSyrische
Syrische Copa,
Copa, en
envooral
vooral het
het
nachtwake van
van Palinurus,
kleurig~rhythmische Rhodokleia,
waarvan ik
begin~couplet afschrijf
afschrijf als
als
kleurig,rhythmische
Rhodokleia, waarvan
ik het begin<ouplet
voorbeeld van
van fijne
fijnevirtuositeit
virtuositeit:
een voorbeeld
:
Waar
droom~omsponnen blankheid
blankheid
Waar in
in droom,omsponnen
Zich
verheft de
de ruige
ruige rankheid
rankheid
Zich verheft
Helikoon bij
bij nacht,
nacht,
Van
Van den Helikoon
Waar
onbewogen maanlicht
maanlicht
Waar het onbewogen
Op
den rotswand
rotswand zilv'ren
zilv'ren pain
paan sticht,
sticht,
Op den
zij zacht
zacht::
Kwam
Kwam zij
der starren
starren ijl
ijl geflonker,
geflonker,
Uit der
Door de
de wouden,
wouden, door
door den
den donker
donker
Van
dreef de
de kracht
kracht
Van spelonken dreef
Van
heur licht
licht bewogen
bewogen leden
leden
Van heur
Haar
dansend naar
naar beneden,
beneden,
Haar al dansend
Waar
zomer~morgen lacht.
lacht.
Waar de zomermorgen
Och —
- eigenlijk
eigenlijk heeft
heeft elk
elk van
vandeze
dezegedichten
gedichtenzijn
zijneigen
eigenbehoorlijkheid
behoorlijkheid;
Och
;
de verzen
verzen zijn
zijn waardevol
waardevol als
alsschakel
schakelininhet
hetkunst,rijke
kunst~rijkegeheel,
geheel,waarvoor
waarvoor
al de
wij den
den dichter
dichter Balthazar
Balthazar Verhagen
Verhagen dankbaar
dankbaar moeten
moeten zijn.
zijn.
wij
Het kleine,
kleine, +±dertig
dertig
pagina's
beslaande
boekjegetiteld
getiteld«Storm»
«Storm»doet
doet
Het
pagina's
beslaande
boekje
eveneens
schrijver en uitgever
uitgever veel
veel eer
eer aan.
aan. Velen
Velen onder
onder ons
ons zullen
zullen zich
zich
eveneens schrijver
1911
nog den,
den, inindede
meteorologiehistorischen,
historischen,datum
datum van
van 30 September
nog
meteorologie
September 1911
herinneren, om
den storm
storm die
die dien
diendag
dagenennacht
nachthet
hetangstige
angstigeHolland
Holland
herinneren,
om den
teisterde. De
De fantasie
fantasie van
van den
dendichter
dichterVerhagen
Verhagenheeft
heeftdezen
dezenstormnacht
stormnacht
teisterde.
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oudheid, wier
wiertitanische
titanische krijg
krijg de
de
bevolkt
met de
de sombere
sombere geesten
geesten der
der oudheid,
bevolkt met
worsteling der
worsteling
der woedende
woedende elementen
elementen symboliseert.
symboliseert.
Enkele
reproducties naar
fraaie etsen van
van Van
Van der
derStok,
Stok,die,
die,door
doorsterkte
sterkte
Enkele reproducties
naar fraaie
grillig,romantische conceptie
van grillig'romantische
fijnheid van
van uitvoering,
uitvoering, zeer
zeer goed
goed
conceptie en
en fijnheid
voegen in het
het kader
kader van
van dit
dit werk,
werk, illustreeren den
tekst.
voegen
den tekst.
HERMAN
DORP.
HERMAN MIDDEN
MIDDENDORP.

oEl
Maurice
Vertaling van
vanMevrouw
Mevrouw G.
G.M.
M.van
vander
derWissel—
WisselMaurice Maeterlinck.
Maeterlinck. De
De Dood. Vertaling
Herderscheë.
Haag, C. L.
L. G.
G. Veldt.
Veldt. 1913.
1913.
Herderscheé.---- Den
Den Haag,

Men zou
Men
zou iedere
iederevertaling
vertalingvan
vanMaeterlinck's
Maeterlinck's werken
werken eene mislukking
kunnen noemen,
ook de
kunnen
noemen, ook
de overzetting
La Mort.
Mort. Ik
zeg dit
dit volstrekt
volstrekt niet,
niet,
overzefting van
van La
lk zeg
om den
om
den arbeid
arbeid van
vanMevrouw
MevrouwVan
Van der
der Wissel te deprecieeren
deprecieeren ;; de vertaalster,
zelve, die
in den
dengeest
geestvan
vanden
den grooten
zelve,
die blijkens
blijkens deze
deze bewerking
bewerking diep
diep in
dichter,denker is doorgedrongen,
doorgedrongen, zal
zal het
hetmoeten
moetentoestemmen,
toestemmen, dat
dathet
het onver'
onver,
element bij
taalbare element
bij Maeterlinck
Maeterlinck beduidend
beduidend grooter is
dan bij
bij vele
vele andere
andere
is dan
schrijvers.
taal van
van dezen
dezenschrijver,
schrijver, om
om zijne
zacht,
schrijvers.ErErzweeft
zweeftom
om de
de taal
zijne zacht,
cadanseerende volzinnen
een onzegbaar
onzegbaar waas
waas van
van geheim,
geheim, een
een ijl,blauwen,
volzinnen een
mystieken
iets als een
mystieken nevel gelijk; iets
een fluïde van ongesproken verlangen naar
naar
het eeuwige.
het
eeuwige. Woorden
Woorden kunnen
kunnen het
het niet
niet vatten;
wat ik er
er hiervan
hiervan schrijf
schrijf
vaften ; wat
is eene ruwe
ruwe benadering,
slechts in de
de verte
verte aanduidend
aanduidend het
het wezen
wezen dezer
dezer
benadering, slechts
mysterieuze
zegging. «Il
mysterieuze zegging.
«11 s'en
s'en dégage je ne
ne sa
is quel charme subtil et
et simple",
simpie",
sais
hoorde
hoorde ik eens
eens eene, Maeterlinck vereerende, Franqaise
Française zeggen. Deze woor,
den schoten
schoten mij,
mij, voor
voorhet
heteerst
eerstMaeterlinck
Maeterlinck in
in vertaling
vertaling lezend,
lezend, weder
weder tete
den
binnen: er
er isis iets
ietsweg
wegvan
van
bekoring,ietsiets
onmogelijkbehouden
behouden
binnen:
de de
bekoring,
datdat
onmogelijk
kon blijven.
blijven. Het
Hetmoest
moestgaan
gaan als
alsbij
bijhet
hetoverschenken
overschenken van
van kostbaren
kostbaren nar,
nar,
kon
dus
dus:: van
van het
het aroom
aroom gaat
gaat iets
ietsverloren.
verloren. Maar
Maaroverigens
overigensvolbracht
volbracht de
de ver.
haar werk
werk met
met tocwijding
toewijding;; om
bij het
het beeld
beeld te
te blijven
blijven;; zij
taalster haar
om bij
zij spilde
niet. Wat verloren
verloren ging, had
had niemand
niemand in
in hare
hare plaats
plaats kunnen
kunnen behouden.
behouden.
niet.
Het boek
boek moge
moge véél
véél worden
worden gelezen.
gelezen. Er
Er isisbehoefte
behoefteaan
aandergelijke
dergelijke
Het
lectuur.
Het domineerende pessimisme
pessimisme in de
de wijsbegeerte
wijsbegeerte onzer dagen heeft
lectuur. Het
als het
het ware
ware de
de vensters
vensters op
op de
deoneindigheid
oneindigheidmet
metzware
zware luiken
luiken afgesloten
afgesloten;;
als
dit
dit boek
boek is
is eene poging,
poging, de
bouten af
af te
te wentelen
wentelen;; het opent
opent een
een uitzicht.
uitzicht.
de bouten
«lk
«Ik heb
heb niets
niets toegevoegd
toegevoegd aan
aan al
al wat
wat men
men reeds
reeds wist»,
wist», zegt
zegtdedeschrijver
schrijver
aan het
het slot
slotzijner
zijnerbeschouwingen.
beschouwingen.«Ik
«Ik
heb
eenvoudig
getracht,dat
datwat
watwaar
waar
aan
heb
eenvoudig
getracht,
zijn kAn
kàn af te
te scheiden
scheiden van
van wat
wat het
het zéker niet is
is;; want
want indien
indien men
men al
al niet
niet
weet waar
waar de
de waarheid
waarheid zich
zichbevindt,
bevindt,dan
danleert
leertmen
mentenminste,
tenminste,waar
waarzeze
weet
niet is.»
is.» De
De groote waarde
waarde van
ernstige boek
boek isis tweeledig
tweeledig:: ten eerste
eerste
niet
van dit ernstige
voor den
den dieperen denker
schuift
schuift het
het de
detalrijke
talrijke waanvoorstellingen,
waanvoorstellingen, die voor
geestelijken horizon
horizonverduisteren,
verduisteren, met
metbeslistheid
beslistheiden
enovertuigende
overtuigendelogica
logica
den geestelijken
op zijde
zijde;; ten tweede
tweede legt
legt het
het inineen
eenglashelder
glasheldersysteem
systeemdedeoverpeinzingen
overpeinzingen
vast, die
die half.bewust,
half=bewust, vertroebeld
vertroebeld door
conventie, vrees
vrees voor
voor het
het
vast,
door twijfel,
twijfel, conventie,
onbekende, wel
eens hebben
hebben rondgedroomd in
in de
de zielen
zielen van
van hen,
hen, die
die
onbekende,
wel eens
geslingerd tusschen hoop en
envrees
vreeshet
het'mysterie
'mysterie van
van den
den dood
dood tegemoet,
geslingerd
dachten.
dachten.
lijnen, langs
langswelke
welkedeze
dezebeschouwingen
beschouwingenzich
zichbewegen,
bewegen,gaan
gaanver
verbuiten
buiten
De lijnen,
elken vorm
vorm van
van godsdienst
godsdienstom.
om.DeDe
schrijverisisbeter
beteringelicht
ingelichtdan
dande
deheilige
heilige
elken
schrijver
het woud, die aan
aan Zarathustra
Zarathustra de woorden
woorden ontlokte
ontlokte:: «Sollte
«Sollte es denn
in het
möglich sein! Dieser
Dieser alte
alte Heilige
Heilige hat
hat in
in seinem
seinem Walde
Walde noch
noch nichts
nichts davon
davon
miiglich
gchört, dass
dass Gott todt ist!"
ist!" —
gehbrt,

ONZE LEESTAFEL.
LEESTAFEL.
ONZE

279

Buiten den
:
dengodsdienst
godsdienstom
omkomt
komtMaeterlinck
Maeterlincktot
totvier
vierdenkbare
denkbareoplossingen
oplossingen:
algeheeIe vernietiging
vernietiging;
algeheele
;
vanhet
hetheden
heden;
met ons
ons bewustzijn
bewustzijn van
voortleven met
;
zonder eenig
eenigbewustzijn;
bewustzijn;
voortleven zonder
ofmet
met een
een bewustzijn
bewustzijn dat
dat niet
niet
voortleven in het
het algemeene
algemeene bewustzijn,
bewustzijn, of
voortleven
dat wat
wat in
in deze
deze wereld
wereld ons
ons deel
deel is.
is.
hetzelfde is
als dat
hetzelfde
is als
uitkomsten van
van Maeterlinck's
Maeterlinck's logica,
logica, aangeboden
aangeboden in
inzijn
zijnbeeldrijk
beeldrijk en
en
De uitkomsten
poëtisch proza,
na te
te gaan
gaan en
enaldus
aldusden
deninhoud
inhoudvan
vanhet
hetboek
boektete
poëtisch
proza, alle
alle na
mij te ver
ver voeren,
voeren, en
enmen
menzou,
zou,zich
zichhieraan
hieraanwagend,
wagend, toch
toch
resumeeren, zou
resumeeren,
zou mij
slechts een
een zeer
zeer onvolledig
onvolledig denkbeeld
denkbeeld kunnen
kunnen geven
gevenvan
vanhet
hetschoone
schoone
nog slechts
en goede
goede boek.
boek.
puntenaanstippen.
aanstippen.
zal enkele
enkele punten
Ik zal
dennadruk
nadruk op,
op, dat
datwij,
wij, bij
bijhet
hetnadenken
nadenken
Voortdurend legt
legt Maeterlinck
Maeterlinck ererden
over
persoon~,
over leven
leven en dood,
dood, veel
veelteteveel
veeluitgaan
uitgaanvan
vanonze
onzemenschelijke
menschelijkepersoon
lijkheid, ons ik~heidje,
dat wij
wij tot
tot elken
elken prijs
prijs willen
willen behouden,
behouden, en
endat
dat ons
onslijkhed,ons
,heidje, dat
toch op
op onze
onze reis
reis door
doordedeoneindigheid
oneindigheideer
eereen
eenlast
lastzou
zouzijn
zijndan
daneene
eene
toch
geruststelling.
Ziehier een
een klein
,heid, ons
van deze
deze ik
ik~heid,
geruststelling. Ziehier
klein fragment,
fragment, waarin
waarin van
menschelijk bewustzijn,
bewustzijn, gesproken
gesproken wordt
wordt:
menschelijk
:
men den
den blik
blikdompelt
dompeltinindedemysteriën
mysteriënvan
vandeze
dezeeeuwigheid,
eeuwigheid,
«Zoodra men
hetintegendeel
integendeel veel
veel
waarin
waarin al
al wat
wat gebeurt
gebeurt reeds
reeds moet
moet gebeurd
gebeurd zijn,
zijn, lijkt
lijkt het
wij tallooze
tallooze vormen
vormen van
van bewustzijn
bewustzijn zoudengehad
zouden.gehadhebben,
hebben,
aannemelijker, dat wij
aannemelijker,
waarover
ons tegenwoordig
leven leven
leven een
een sluier
werpt. Indien
waarover ons
tegenwoordig leven
sluier werpt.
Indien dit
dit zoo
zoo
doodeen
een
bewustzijnzalzalvoortleven,
voortleven,dan
danmoeten
moeten
is, en
en indien
indien er
erbij
bijonzen
onzendood
is,
bewustzijn
een voortleven
voortleven hebben,
hebben,want
wantererisisgeenerlei
geenerleireden
redenom
omaan
aan
andere ook een
die andere
we hier
hier beneden
beneden verworven
verworven hebben,
hebben, een
eenzoo
zoobuitengewone
buitengewone
datgene wat
wat we
datgene
gunst te
te verleenen.
verleen en. En
En indien
indien die
dieallen
allenvoortleven
voortlevenenentegelijkertijd
tegelijkertijd zullen
zullen
gunst
ontwaken, wat
dan in
in die
dieeeuwige
eeuwigebestaansvormen
bestaansvormen worden
worden van
van een
een
ontwaken,
wat zal
zal er dan
En nog meer,
meer, zelfs
zelfs
klein
bewustzijn van
van enkele
enkele aardsche
aardsche oogenblikken?
klein bewustzijn
oogenblikken? En
indien het
het al
al die
die voorafgaande
voorafgaande levens
levens zou vergeten,
vergeten, wat
wat zou
zou er
er dan
dan nog
nog
indien
van worden
worden onder
onderde
deaanvallen,
aanvallen, den
dentoevloed
toevloeden
ende
deeindelooze
eindeloo:eaanbrengsten
aanbrengsten
daarna;; is
is het
hetniet
nietals
alseen
eenklein
kleinenenbroos
brooseilandje,
eilandje,
van de
de eeuwigheid
eeuwigheid daarna
van
aanhoudend
afgeknaagd door
twee onbegrensde
onbegrensde oceanen
oceanen?
Armzalig en
en
aanhoudend afgeknaagd
door twee
? Armzalig
zou het
hetzich
zichenkel
enkelkunnen
kunnenstaande
staandehouden
houdenonder
ondervoor
voor~,
onzeker
is, zou
onzeker als
als het is,
waarde van niets nieuws meer te verwerven, voor altijd gesloten, afgezon~ wardevnitsumrevwn,oaltijdges fzon,
derd
beperkt te
blijven, ongevoelig
ongevoelig en
en ondoordringbaar
ondoordringbaar voor
alles, te
te
derd en
en beperkt
te blijven,
voor alles,
midden
der ongehoorde
ongehoordegeheimenissen,
geheimenissen, der
derfabelachtige
fabelachtige schatten
schatten en
en tafe,
tafe~
midden der
reel
en, waartusschen
moeten doorloopen,
doorloopen, zonder
zonder iets
ietsmeer
meer
reelen,
waartusschenhet
het eeuwig
eeuwig zou moeten
te
zien of
oftetehooren
hooren;
endat
datware
warewel
weldede
ergstedood
doodenenhet
hetergste
ergste noodlot,
noodlot,
te zien
; en
ergste
konden overkomen."
overkomen."
die
ons konden
die ons
Van
deze conclusies
conclusies uit
uitkomt
komtde
deschrijver,
schrijver, het
hetgewijzigd
gewijzigdbewustzijn
bewustzijn na
na
Van deze
den
dood overwegend,
oyerwegend, tot
toteene
eenebeschouwing
beschouwingvan
vandedehypothesen
hypothesenaangaande
aangaande
den dood
uit de
de tot
totnu
nu
theosophie
spiritisme. Maeterlinck
Maeterlinck acht
theosophie en spiritisme.
acht het
het voortleven,
voortleven, uit
toe waargenomen
waargenomen feiten
dit terrein,
terrein, nog
nogniet
nietbewezen.
bewezen.Doch
Dochmet
metgroote
groote
feiten op dit
waardeering spreekt
over den
denarbeid
arbeid der
derernstige
ernstige werkers,
werkers, die
die eenig
eenig
waardeering
spreekt hij
hij over
en de
de leer
leer
licht
willen verspreiden
verspreiden over
over de
de duisternissen
duisternissen van
licht willen
van den
den dood,
dood, en
der
reïncarnatie, die
de floersen
floersen der
der eeuwen
eeuwen heen
heenhaar
haarschemer
schemer van
van
der reïncarnatie,
die door de
wijsheid
mysterie werpt,
werpt, behandelt
behandelt hij met
met eerbied
eerbied en
en ontzag.
ontzag.
wijsheid en
en mysterie
men zal
zal moeten
moeten toestem,
toestem~
Aanhanger
Aanhanger der
der occulte
occulte wetenschappen
wetenschappenof
of niet,
niet, men
men,
de bezwaren
bezwarendoor
doorden
denschrijver
schrijveringebracht,
ingebracht,berusten
berustenop
opnadenken
nadenken
men, dat de
en
onderzoek; ; zijn
waardig betoog
van de, aan
aan de
de
en onderzoek
zijn ernstig
ernstig en
en waardig
betoog heeft
heeft niets
niets van
in onze
onzedagen,
dagen,
oppervlakte
oppervlakte blijvende,
blijvende, lichtvaardigheid,
lichtvaardigheid, waarmede
waarmedeook
ook nog in
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en zelfs
en
zelfs door
doormannen
mannenvan
vanwetenschap,
wetenschap,het
hetoccultisme
occultismewordt
wordt bespot
bespot en
en
geminacht.
De consequentie
het goddelijk
goddelijk
De
consequentie van
van de
de reïncarnatie,leer, de
terugkeer in het
de terugkeer
wordtdoor
doorMaeterlinck
Maeterlinck weerlegd
weerlegd als
als
principe, waaruit
principe,
waaruit men
men gesproten
gesproten is,
is,wordt
volgt :
volgt:
«Ik wil
«Ik
wil het
het aannemen,
aannemen, hoewel
hoewel dit
dit alles
alles nog
nog het
het eenigszins verdacht
en hare
hare oude
oude godsdiensten;
stempel
draagt van onze
onze kleine
kleine aarde
aarde en
stempel draagt
godsdiensten ; ik
ik wil
het
aannemen, maar
maar daarna?
daarna ? Waar
Waar het voor
voor mij
mij op
op aankomt
aankomt isis niet
niet dat
dat
het aannemen,
wat eenigen tijd zijn zal, maar
maar altijd
altijd;; en uw
uw goddelijk
goddelijk principe
principe lijkt
lijkt mij
mij in het
het
oneindig noch
geheel niet oneindig
noch definitief. Zelfs
lijkt het mij
mij van
van lager
lager orde
orde dan
dan
Zelfs lijkt
wat
die, al
al ware
ware ze
ze
wat ik mij voorstel
voorstel zonder
zonder uwe
uwe hulp.
hulp. Een
Een godsdienst
godsdienstnu,
nu, die,
op duizenden
ook op
duizenden feiten
feiten gegrondvest,
gegrondvest, den
den God,
God, dien
dien mijne
mijne hoogste
hoogste ge'
ge,
dachten scheppen,
dachten
scheppen, zou
zou verkleinen,
verkleinen, zulk een
godsdienst kan
kan mijn
mijn bewust,
een godsdienst
uw God
God is,
is, alalisishij
hij
zijn
aan zich
zich onderwerpen.
onderwerpen. Uwe
oneindigheid of uw
zijn niet
niet aan
Uwe oneindigheid
nèg onbegrijpelijker
onbegrijpelijkerdan
dan de
de mijne,
mijne, toch minder
minder groot.
groot. Als
Als ik
ik in
inhem
hem terug,
terug'
nog
keer,
zoo, omdat
omdat ik
ik uit
uit hem
hem gesproten
gesproten ben;
ben; als
als ik
ik uit
uithem
hemheb
heb
keer, dan
dan is
is dit zoo,
kunnen
is hij
hij niet
niet oneindig;
als hij
hij niet
niet oneindig
oneindig is,
is, wat
wat
kunnen treden,
treden, dan
dan is
oneindig ; en
en als
is hij
dan ?»
is
hij dan
De schrijver
schrijver erkent wel,
wel, dat
dat de
dewetenschappelijke
wetenschappelijke spiritisten zich niet tot
aan dezen
wagen ; maar
aan
dezen God
God wagen;
opmerking ligt
voor de
de hand,
hand,
maar de
de opmerking
ligt dan
dan tevens voor
dat
zij evenzeer als
tusschen de raadsels
raadsels van
van oorsprong
oorsprong
als de niets,wetende tusschen
dat zij
en einde
en
einde ingesloten
ingesloten zijn.
zijn.
Zonder de
de hulp van
Zonder
van theosophie of spiritisme
spiritisme beproeft
beproeft de auteur
auteur nu
nu iets
iets
op het
hetonontgonnen
onontgonnenterrein
terreinvan
vanmysterie.
mysterie. Hij
Hij doet
doet dit
dit
verder
verder te
te komen
komen op
met zorgvuldig
zorgvuldig wikken
wikken en
enwegen,
wegen, en
engeen
geenvolzin
volzinisisneergeschreven,
neergeschreven, die
die
met
niet
het kenmerk
kenmerk draagt
draagt eener wijze
bezonkenheid van
van geest.
geest. Er
Er staan
niet het
wijze bezonkenheid
mystieke vragen
vragen in
in dit
ditboek,
boek,waarvan
waarvaneen
eendiepere
dieperewijsheid
wijsheiduitstraalt,
uitstraalt,dan
dan
mystieke
de geheele pessimistische
pessimistische filosofie
kan antwoorden.
antwoorden.
filosofie kan
dichter spreekt
spreekt in
in dit
ditboek
boekniet
niet
minderdan
dandededenker.
denker.IkIkschrijf
schrijf
De dichter
minder
nog de
de volgende
volgendevolzinnen
volzinnenaf,
af,als
alseen
eenvoorbeeld
voorbeeldvan
vanhetgeen
hetgeenmen
menvisie
visie
nog
het universum
universum zou
zou kunnen
kunnen noemen,
noemen, en
enbetreur
betreur het
het slechts
slechts dat
dat ik
ik inin
van het
van
leven achter
achter de
de
vertaling moet
moet citeeren;
het is
is eene aansporing
aansporing om
vertaling
citeeren ; het
om het
het leven
poorten van den
den aardschen dood
dood te
te zien
zien als
als
poorten
dengeest,
geest,waaraan
waaraan
« . . .. .. een dier
dier grootsche feesten
feesten van
van de
de materie
materie en
enden
«
de dood,
dood, eindelijk
eindelijkonze
onzetwee
twee
vijandentijd
tijdenen
afstandverwijderend,
verwijderend, ons
ons
de
vijanden
afstand
Bijiedere
iederewereld,
wereld,die
dieontbonden
ontbondenwordt
wordt
weldra toe zal
zal staan
staan deel
deeltetenemen.
nemen.Bij
weldra
uitgedoofd, die
die verbrokkelt
verbrokkelt of
ofverbrandt
verbrandt of
ofdie
diedoor
dooreen
eenandere
anderewereld
wereld
of uitgedoofd,
wordt
en in
wordt ontmoet
ontmoet en
in puin
puin ggworpen, begint
begint er
er een
eennieuwe
nieuweprachtige
prachtige
een wonderbare hoop naderbij,
naderbij, en misschien
misschien een onbekend
onbekend
ervaring,
ervaring, komt er een
geluk, geput
geput uit
uit het
het onuitputtelijk
onuitputtelijk onverwachte.
onverwachte. Wat
er toe
toe of
of ze
geluk,
Wat doet
doet het er
verstijven of
ofverbranden,
verbranden, zich
zichsamentrekken
samentrekken of
ofuiteenvallen,
uiteenvallen, elkander
elkander ver=
ver:
verstijven
volgen
ontvluchten;; de stof
stof en
en de
degeest
geestmoeten,
moeten, wanneer
wanneer ze
ze niet
nietmeer
meer
volgen of ontvluchten
verbonden zijn
zijn door hetzelfde
hetzelfde armzalig
armzalig toeval,
dat ze in
in ons
onsbijeen
bijeenhield,
hield,
verbonden
toeval, dat
enkelgeboorte
geboorteen
en weder,
weder'
zich verheugen
verheugen over al
al wat
wat gebeurt,
gebeurt, want
want alles
alles isisenkel
zich
geboorte, afreis
afreis naar
naar het
het onbekende
onbekende bevolkt
bevolkt met
metheerlijke
heerlijke beloften
beloften en
en
geboorte,
misschien voorgevoel
van het
het aankomen
aankomen in
in iets
iets onuitsprekelijks.
onuitsprekelijks....
misschien
voorgevoel van
...»»
lk
Ik herhaal
herhaal het
het:: het boek
boek moge
moge véél gelezen worden.
worden. Doch intusschen zij
opgemerkt, dat
beschouwingen alleen
alleen voor
voor geestelijk,volwassenen
geestelijk'volwassenen zijn.
opgemerkt,
dat deze beschouwingen
de menigte
menigte daalt
daalt het
hetwerk
werkniet
nietaf.af.Een
EenMultatuli
Multatulizal
zalMaeterlinck
Maeterlinck nooit
nooit
Tot de
worden
worden;; zijne
zijne geestelijke
geestelijke voornaamheid
voornaamheid is er
er een
eenwaarborg
waarborg voor. Voor het
het
bestanddeel,
dat zich
zich tot
bestanddeel, dat
tot nu
nu toe geneerde
geneerde met
met de
de leer
leer van
vankracht,en,stof
kracht,en'stof
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en
het Gebed
Gebed van
vanden
denonwetende,
onwetende, zal
zalhitj,
hij, wanneer
wanneer dit
dit op
opden
denduur
duur
en het
ontoereikend mocht blijken
blijken tot
tot het
het voeden
voedenvan
vanden
dengeest,
geest,nooit
nooitiets
ietskunnen
kunnen
ontoereikend
zijn.
in verband
verband hiermede
hiermede zou
zou men
menbezwaar
bezwaar kunnen
kunnenaanvoeren
aanvoeren tegen
tegen
zijn. Ook in
omMaeterlinck
Maeterlinck
vertalen van
vanwerk
werk als
als dit.
dit. Wie
Wiegenoeg
genoegcultuunmensch
cultuur,menschis,is,om
het vertalen
kunnen verwerken,
verwerken, zal
zal ininden
denregel
regelde
devertaling
vertalingniet
nietbehoeven.
behoeven.
geestelijk
geestelijk te
te kunnen
gevaar is niet
niet geheel
geheelweg
wegteteredeneeren,
redeneeren,dat
datmen
mendoor
doordergelijke
dergelijkeover,
over,
Het gevaar
zettingen de
de schijn
schijn'cultuur,
onzen tijd
tijd reeds
reeds te
te veel
veelbevorderd,
bevorderd, in
in de
de
,cultuur, in onzen
zeftingen
werkt.
hand werkt.
hetzijne
zijnetoe
toebij,
bij,dede
Hollandschebewerking
bewerking tot
tot
De
uitgever droeg
droeg er
erhet
De uitgever
Hollandsche
eene aantrekkelijke
maken.
aantrekkelijke uitgave te maken.
HERMAN
MIDDENDORP.
HERMAN MIDDENDORP.

o
George Meredith,
Meredith, Rhoda
Fleming. Een
Een Roman,
Roman, vertaald
vertaald door
door Dr.
Dr.W.
W.van
vanRavesteijn.
Ravesteijn.
George
Rhoda Fleming.
Wereldbibliotheek. Uitgegeven
door de Mij.
Mij. voor
voor goede
goede en
engoedkoope
goedkoope lectuur
lectuur ---Wereldbibliotheek.
Uitgegeven door
Amsterdam.

Een
meesterhand schreef
schreef dit van
van geest
geest sprankelend
sprankelend werk. Alle aanbeveling
aanbeveling
Een meesterhand
dus eigenlijk
eigenlijk overbodig.
overbodig.Wanneer
Wanneermen
mendezen
dezenboeienden
boeiendenroman
romangezet
gezet
is dus
doorleest,
het voor
voordedezooveelste
zooveelstemaal
maalhoe
hoeprullig
prulligditzelfde
ditzelfde onder,
onder,
doorleest, treft
treft het
werp telkens
weer behandeld
behandeld wordt
wordt door
die de
depen
penter
terhand
handnemen
nemen
werp
telkens weer
door hen, die
niet weten
wetentetevoeren.
voeren.Men
Menkan
kanmet
metauteur
auteurvan
vanmeening
meeningver,
ver,
maar haar
haar niet
maar
schillen,
sommige zijner
zijner gegevens
gegevens nagenoeg
nagenoeg onmogelijk
onmogelijk achten.
achten. zijn
zijn helden
helden
schillen, sommige
niet sympathiek,
sympathiek, zijn
heldinnen al
al te
te tragisch
tragisch of
oftetekoel
koelvinden.
vinden.Niettemin,
Niettemin,
zijn heldinnen
hij
toont UUeeneen
brok
waarachtigmenschenleven
menschenleven;; hij
hij deed
deed een
een greep
greep uit
uit
hij toont
brok
waarachtig
dé werkelijkheid,
werkelijkheid, geeft
geeft een
een blijvend
blijvendbeeld
beeldder
derEng.
Eng.Mij.
Mij.Snijdend
Snijdendscherp
scherp
de
teekent hij
hij Engelands
Engelands hooge
hoogekringen
kringenvol
volnietsdoeners,
nietsdoeners,coquette
coquettevrouwen,
vrouwen,
teekent
schuldenrnakers
eenonverwachte
onverwachte wending
wendingvan
vanauteur,
auteur,
schuldenmakers en
eri erger.
erger. Toch,
Toch, door een
ook van
van een
eenanderen
anderen kant
kantkennen.
kennen. Er
Er zijn
zijn
leert
men diezelfde
diezelfde menschen
menschen ook
leert men
de ziel
zieleeheel
geheelzwart,
zwart,
geen eentonige
eentonige schurken
schurken bij
Meredith. Zelden
geen
bij Meredith.
Zelden is
is de
ladyLovell,
Lovell,een
eenAlgernon
Algernonzelfs,
zelfs, hoe
hoe licht
licht,,
zooals
van een
een Sedgett.
Sedgett. Een
Eenlady
zooals van
zinnig ook en dwaas de laatste zich aanstelt, hoeveel ellende hij veroor,zingokedwasltzichne,ovldhijer,
zaakt, zij
blijven menschen.
menschen. Maar
Maar hoe
hoe hij
hij dit
ditalles
allesvoorstelt,
voorstelt, dat
dat isis de
de
zaakt,
zij blijven
zaak.
Waarachtig talent
talent doet als
als de
de zon
zonhet
heteenvoudigste
eenvoudigsteschitterend
schitterend uit
uit,,
zaak. Waarachtig
komen. Meredith verzint geen nieuwe dingen; hij steekt het oude in eenkomen.Mrdithvzgneuwdi;hjstkeoudin
boeren',
nieuw kleed,
kleed, brengt
brengt de
de High,life
High,life,kringen
aanraking met
met gezond
gezond boeren
nieuw
,kringen in aanraking
bloed en laat de rotte app.els
op natuurlijke
natuurlijke wijze
wijze haar
haar werk
werk doen
doen onder
onderbloednatrp
.els op
de
gave. De
Destugge
stuggetrots
trotsvan
vanden
den
eigenerfdenKentschen
Kentschen boer,
boer, zijn
zijn stijf,
stijf,
de gave.
eigenerfden
hoofdigheid, het eigenaardig lichtgeloovige, dat hem kenmerkt tegenoverhofdige,tnarlichgeov,dtmknergov
Londens
op geld,
geld,zijn
zijnhuismansslimheid,
huismansslimheid,die
die
Londefis rijkdommen,
rijkdommen, zijn
zijn inhalig
inhalig azen op
ten
slotte bedrogen
bedrogen wordt
wordt ...
dat alles
alles houdt
houdt 's lezers
aandacht nog meer
meer
ten slofte
... dat
lezers aandacht
het liefdesdrama
liefdesdrama der
der rampzalige
rampzalige Dahlia.
Dahlia.
gaande dan het
gaande
zit dit
dit boek
boekininelkaar.
elkaar.Af
Afenentoe
toedenkt
denktmen
menaan
aan
stevig zit
Ouderwetsch stevig
wel aan
aan Thackeray.
Thackeray. Auteur
beiden en is
is toch
toch
Dickens, ook wel
Dickens,
Auteur heeft
heeft iets
iets van
van beiden
weer
zoo geheel
geheel zich
zichzelf
zelfmet
metzijn
zijn
gemoedelijkeironie,
ironie,zijn
zijnspotzucht,
spotzucht,
weer zoo
gemoedelijke
zijn verheven
verheven glimlach
glimlach over
over de
de zwakheden
zwakheden der
dermenschen.
menschen. De
DeLondensche
Londensche
zijn
lucht
is ongezond
ongezond voor
voor velen,
velen, zelfs
zelfs voor
voor een
eenman
manuit
uitKent,
Kent,die
diejarenlang
jarenlang
lucht is
voordededuivelsche
duivelschemacht
macht van
van
zijn
plieht deed,
deed, maar
maar ten
tenslotte
slottebezwijkt
bezwijktvoor
zijn plieht
dusniet
nietuituit
lageberekening,
berekening,
het goud.
goud. Niet
Niet om
omzich
zichzelf
zelftetebevoordeelen,
bevoordeelen,dus
het
lage
uit«goed,
«goed,vrij
vrijboerenbloed»
boerenbloed»
zoo diep
diep mag
mag een
eenKentenaar
Kentenaar niet
niet vallen,
vallen, die
die uit
stamt;
pure dwaasheid,
dwaasheid, uit
zucht om
om zich
zich grooter
grooter voor
voor te doen
doen
stamt ; neen,
neen, uit pure
uit zucht
dan hij
hij is,
is,uit
uitmedelijden
medelijden ook
ookeen
eenbeetje,
beetje, uit
uit.....
uitduizend
duizendkleine
kleinetrek,
trek,
dan
. uit
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het arme,
arme, zwakke
zwakke hart,
hart, waardoor
waardoor het
het hoofd
hoofd duizelig
duizelig wordt,
wordt, alle
alle
jes van
van het
gaat en
enRhoda
Rhodaopopzeer
zeer
onsympathiekemanier
manier
zelfbeheersching tete loor
zelfbeheersching
loor gaat
onsympathieke
haar
krijgt.
haar zin krijgt.
Naar Rhoda
Rhoda isis het
hetboek
boekgenoemd
genoemd;
toch
staat
haarkarakter
karakter ons
ons niet
niet
Naar
; toch
staat
haar
het
duidelijkst voor
voor oogen,
oogen, alalmaakt
maaktzij
zijeen
eenonmisbaar
onmisbaar deel
deel uit
uitvan
vanhet
het
het duidelijkst
groote gezelschap,
gezelschap, waar
waar de
de Schr
Schr:: ons
ons binnenleidt
binnenleidt;; al
al heeft
heefthaar
haar taak
taak wel
wel
groote
Waar zij
zij met
met
iets
van dedeslagschaduw,
slagschaduw, die
dieveel
veelzonnigs
zonnigsverdonkert.
verdonkert. Waar
iets van
boerenkoppigheid ingrijpt,
ingrijpt, werkt
werkt haar
haar tusschenkomst
tusschenkomst meest
meestverwarrend.
verwarrend.
boerenkoppigheid
Zoo gaat
gaat het,
het, als
alsonervaren
onervarenvingeren
vingerenhet
hetweefsel
weefselwillen
willenwijzigen.
wijzigen.Wat
Wat
Zoo
meent gij,
gij, ijdele
ijdele mensch,
mensch, het
het noodlot
noodlottetekunnen
kunnenstuiten?
stuiten?Ouderen
Ouderenberusten
berusten
meent
op nieuw
nieuwleeren,
leeren, eenigen
eenigen
eindelijk;
moeten de moeilijke
moeilijke les steeds
steeds op
eindelijk; jongen
jongen moeten
anderen onder
ondertartend
tartendverzet,
verzet,
ootmoedig,
dom, weer
weer anderen
ootmoedig, anderen
anderen stug
stug en dom,
onsallen.
allen.Van
Vangroote
grootemenschenkennis
menschenkennis
maar opgelegd
wordt de
de les
lesaan
aanons
maar
opgelegd wordt
getuigt dit
dit boek,
boek,waarin
waarinook
ookveel
veelverkwikkelijke
verkwikkelijke humor
humor voorkomt.
voorkomt. Som,
Som<
getuigt
mige typen
typen zijn
zijn kostelijk
kostelijk!! Een
Een baas
baasGammon,
Gammon,een
eenjuffrouw
juffrouw Boulby,
Boulby, de
de
mige
behooren stellig
stellig tot
tot de
debeste
bestevoorbeelden
voorbeelden
praatzieke huishoudster
Sumfit behooren
praatzieke
huishoudster Sumfit
op dit
dit gebied.
gebied. Vertaler
Vertaler en
en Uitgever
Uitgever deden
deden een
eengoed
goedwerk
werkRhoda
RhodaFleming
Fleming
Holl:: bodem
bodem over
over tetebrengen.
brengen. Er
Erwaren
waren zeker
zeker veel
veelmoeilijkheden
moeilijkheden aan
aan
op Holl
verbonden; ; dat
ze alle
alle zijn
zijn overwonnen,
overwonnen, wil
wilikikniet
nietbeweren.
beweren.Maar
Maarwaar
waar
verbonden
dat ze
auteur
zijn kernachtige
kernachtige manier
manier van
van zeggen
zeggenheeft,
heeft,trachtte
trachtteVert:
Vert: die
dieniet
niet
auteur zijn
enaanhalingen
aanhalingen
onverdienstelijk weer
geven. De
Deklassieke
klassieke vergelijkingen
vergelijkingen en
onverdienstelijk
weer te
te geven.
van Meredith
Meredith maakten
maakten enkele
enkele verklaringen
verklaringen inineen
eenlijstje
lijstjeachteraan
achteraan zelfs
zelfs
van
noodzakelijk.
schrikke geen
geen lezer
lezer af.
af. De
Deverklaringen
verklaringen zijn
zijn eenvoudig
eenvoudig
noodzakelijk. Dit schrikke
duidelijk. Trou
Trouwens,
een man
man van
van opvoeding
opvoedingschept
scheptstellig
stelligeen
eeneigenaardig
eigenaardig
en duidelijk.
wens, een
deze;
«Gelijk
Achilles—- zoo
zoodedegrimmige
grimmige
genot
in zinnen
zinnenals
alsdeze
genot in
; p. p.
299299:
: «Gelijk
Achilles
zij hun
hun
Hades
deze onbeschaamde
onbeschaamde vergelijking
vergelijking wil
wiltoestaan
toestaan—- sleurden
sleurden zij
Hades deze
vijand, de
Jicht, een tijdlang
tijdlang achter
achter de verzenen
verzenen van
van hun
hunpaarden
paarden aan,
aan, en
en
vijand,
de Jicht,
als
de wraak
wraak voleindigd
voleindigd was,
was, gingen
gingen ze
ze aan
aan tafel
tafelenendeden
dedenhem
hemweer
weer
als de
herleven.»
Moge
eerste poging,
poging, om
om Meredith
Meredith hier
hier tetelande
landepopulair
populairtetemaken,
maken,
Moge deze eerste
in staat
staat veel
veelonbenulligs
onbenulligs en
entijd
tijd<,
gelukken. Lectuur
gelukken.
Lectuurals
alsdeze
deze alleen
alleen is
is in
doodends te doen afwijzen. Wie van deze sappige, kernachtige vruchtdoenst afwijz.Wevndsapig,krchtevu
heeft
genoten, zal
zalnaar
naarmeer
meervan
vandien
dienaard
aardverlangen,
verlangen, en
enstellig
stelligomtrent
omtrent
heeft genoten,
auteur
en ander
ander willen
willen weten,
weten, waartoe
waartoe ik niet
niet uit
uit de
deschool
schoolklap.
klap.
auteur zelf
zelf een
een en
Dezelfde
Mij. toch,
toch, die
diedeze
deze
vertalingbezorgde,
bezorgde,versierd
versierdmet
methet
hetportret
portret
Dezelfde Mij.
vertaling
den schrijver,
schrijver, gaf
gaf aan
aan de
de hand
hand van
vanL.L.Simons
Simonseen
eeninteressante
interessante studie
studie
van den
van
EUSE
Meredith.
ELISE SOER.
over Meredith.

o
Pastoor van
van Tergouw,
Tergouw, door
door Charles
Charles Reade.
Reade. De Pastoor

—

Nijkerk,
G. F.
Nijkerk, G.
F. Callenbach,
Callenbach, 1913.
1913.

Van
met fijn
fijn geteekende
geteekende plaatjes
plaatjes verlucht
verlucht werk
werk zal
zal de
deuitgever
uitgevergewis
gewis
Van dit met
tentijde
tijde
genoegen beleven.
beleven. Reade's
Reade's verhaal
verhaal speelt
speeltinindedeMiddeleeuwen,
Middeleeuwen,ten
genoegen
denGoede
Goedevan
vanBourgondië
Bourgondië;; het
hetisisvol
volsterke
sterkeavonturen,
avonturen,grie
grie<,
van Filips
Filips den
van
zelige gebeurtenissen, die den lezer in spanning houden, zoodat hij, halfzeligburtns,delzipanghoude,ztijalf
ademloos van
het eene,
eene, inineen
een
ander
niet
minderdedeaandacht
aandachtboeiend
boeiend
ademloos
van het
ander
niet
minder
denjongen
jongenheld,
held,Gerard,
Gerard,
gevangen raakt.
raakt. Tallooze
Talloozegevaren
gevarenbedreigen
bedreigenden
geval gevangen
op zijn
zijn reis
reis naar
naar Rome.
Rome. Hij
Hij is
is een
een echte
echte Daniël
Daniël in
inden
denleeuwen,
leeuwen<
vóór en op
v66r
men
hem
geheel
verlorenwaant;
waant;
kuil. Soms
Somszit
zithij
hijererzoo
zoo
verstrikt,
kuil.
in in
verstrikt,
datdat
men
hem
geheel
verloren
bij deze
doch als
als een
een phoenix
phoenix herrijst
herrijst hij
hij uit de
de asch,
asch, toch
toch weI
wel eens,
eens, om
om bij
deze
doch
beeldspraak te
blijven, met
met gezengde
gezen&de veeren.
veeren.
beeldspraak
te blijven,
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Van
den Pastoor
Pastoor van
van Tergouw
Tergouwhooren
hoorenwij
wijeigenlijk
eigenlijkbijzonder
bijzonder weinig
weinig;;
Van den
met 's's mans
schr. ons
ons voornamelijk
voornamelijk bezig
bezig:: hoe
met
mansjeugd
jeugd daarentegen
daarentegen houdt
houdt de schr.
liefde, alles
alles vergetende,
vergetende, alles
alles verwinnende
verwinnende liefde,
liefde, het
het hart
hart van
van den
den jongen
jongen
liefde,
geestelijke
waarover men
de middeleeuwen
middeleeuwen gemoede,
gemoede~
geestelijke binnensluipt,
binnensluipt, iets
iets waarover
men in de
lijker
onze dagen.
dagen. Vertelt
Vertelt niet
nietBusken
Busken Huet
Huet in
inzijn
zijn
lijker oordeelde
oordeeldedan
dan in
in onze
Land van Rembrand
p. 342
342:: «Duifhuis (1331-1581)
(1331-1581),, de voortreffe,
voortreffe~
Land
Rembrand ple
11" Dl.
Dl. p.
lijke
Utrechtsche pastoor,
pastoor, had
had van
vanzijn
zijnhuishoudster
huishoudsterKrijntje
KrijntjePieters,
Pieters, drie
drie
lijke Utrechtsche
kinderen,
hetzelfde geval
geval als
als véér
vóórhen
henErasmus
Erasmusenenzijn
zijnbroeder
broederver,
ver~
kinderen, die
die in
in hetzelfde
keerden.»
Gerard nog in
in zijn
zijnstudiejaren
studiejaren;; hij
hij kon nog
nog
keerden.» Bovendien
Bovendien was
was Gerard
veranderen
schrijver —
- de
de drukpers
drukpers deed
deedpas
pashaar
haar
veranderen van
van werkkring,
werkkring, hij
hij kon schrijver
intrede —
intrede
- schiider,
schiider, kunstenaar
kunstenaar worden.
worden ..... ,. De
Dewereld
wereld lag
lag open
open voor
voor den
den
begaafden
echter vervolgt.
vervolgt. Zijn
Zijn ouders,
ouders,
begaafdenjonkman,
jonkman,wien
wieneen
een boos
boos noodlot
noodlot echter
die
in hun
hun zoon
zoonreeds
reedsden
denpriester
priester eerden,
eerden, keeren
keeren zich
Een
die in
zich tegen
tegen hem.
hem. Een
wordt uit
uit eigenbe,
eigenbe~
machtig
burgemeester, gierig
gierig en
en oneerlijk,
oneerlijk, wordt
machtig tyran,
tyran, een burgemeester,
lang
zijn vijand.
vijand. Dan
Danvlucht
vluchtde
dearme
armekerel,
kerel, na
na een
eenalalteteteeder
teederafscheid
afscheid
lang zijn
ondertrouw isis opgenomen.
Het isis ons
ons niet
niet
van
vrouw, met
van de
de vrouw,
met wie
wie hij
hij in ondertrouw
opgenomen. Het
duidelijk hoe hij
duidelijk
hij later
later aan
aan een
eenhuwelijksacte
huwelijksacte komt,
komt, daar
daar toch
toch de
de geboden
geboden
zij den
den volgenden
volgenden dag
dagkonden
kondendoorgaan,
doorgaan, de
de bruide,
bruide~
gestuit
eer zij
gestuit werden
werden en
en eer
gom in
gom
in gevangenschap
gevangenschap raakte.
raakte. Later
Later blijkt
blijkt het
het weer
weer een
een acte
acte van
van onder,
onder~
trouw
Ditzijn
zijnvan
vandie
diekleine
kleinevergissingen
vergissingen ofofraadsels,
raadsels, misschien
misschien
trouw te
te zijn.
zijn. Dit
te verontschuldigen
bij het verhalen
verhalen van
van zulk
zulkeen
eenveelbewogen
veelbewogenleven,
leven, zulk
zulk
te
verontschuldigen bij
een
drukken tijd,
tijd, met
metzooveel
zooveelafwisselende
afwisselendegebeurtenissen,
gebeurtenissen, in
ineen
eenwerk,
werk,
een drukken
bont van
van honderd
honderd afzonderlijke
afzonderlijke verhalen,
verhalen, een
een snoer
snoer kralen
kralen gelijk,
gelijk, los
losaan,
aan~
geregen,
een echt
echtmiddeleeuwsch
middeleeuwschvertelselboek,,
vertelselboek,.waarin
waarin de
dekoddige
koddigetypen
typen
geregen, een
den ernst
ernst afwisselen.
afwisselen. Soms
Soms
evenmin
ontbreken en
luimige gesprekken
gesprekken den
evenmin ontbreken
en luimige
denkt men
men onder
onder het
hetlezen
lezenaan
aan
kostbaar
mozaïk,keurig
keurigineengevoegd,
ineengevoegd,
denkt
kostbaar
mozafk,
lappendeken,maar
maar een
een
met zeldzaam
zeldzaam schoone
schoone kleuren,
kleuren,soms
somsaan
aaneen.
een.....
met
. . lappendeken,
handbewerkt,
bewerkt, uit
uitduizend
duizendkleine
kleinelapjes
lapjes
echt ouderwetsche,
ouderwetsche, met
met vaardige
vaardige hand
echt
kleuriger dan
ander, van
van zijde
zijde en
en fluweel,
fluweel, tot
tot
saamgeste!d, het
saamgesteld,
het een
een al
al kleuriger
dan het
het ander,
men verbaasd
verbaasd staat
staat bij
bij het
hetaanschouwen
aanschouwenyin
vineen
eenenkel
enkeluit
uitlinnen
linnenbestaande,
bestaande,
of van
van grove
grove wol,
wol,ererals
alsbijbijongeluk
ongeluktusschen
tusschenverdwaald.
verdwaald.Onder
Onderdedelaatste
laatste
of
geschiedenisvan
vanGerard
Gerardininden
denrooversmolen,
rooversmolen,waar
waarhij
hij
versta ik
ik o.o.a.a.dedegeschiedenis
versta
een bezetene
bezetenetetekeer
keergaat
gaatenen
Herculesdaad
verricht
zonderwederga.
wederga.
als een
eeneen
Herculesdaad
verricht
zonder
mannen teteerg,»
erg,»zong
zongVondel,
Vondel,maar
maardeze
dezejongeling
jongeling
«Een vrouw
vrouw is
is duizend
duizend mannen
«Een
duizend roovers
roovers te
te sterk.
sterk. Geen
Geenwonder,
wonder,erermoet
moethem
hemeen
eenaureool
aureool om
om
is duizend
hoofd;; hij
hijzou
zouimmers
immersvader
vaderworden
wordenvan
vanhet
hetberoemdste
beroemdstekind
kindzijner
zijner
het hoofd
het
denman,
man,die
diedoor
dooralle
alleeeuwen
eeuwenheen
heenberoemd
beroemdzal
zalblijven.
blijven ....
eeuw, van
van den
eeuw,
...
van Erasmus.
Erasmus. Het
Het isisteteallen
allen
tijde
gewoontegeweest
geweestinindedeouders
oudersvan
van
van
tijde
gewoonte
genieën
te zoeken.
genieën reeds
reeds iets
iets buitengewoons
buitengewoons te
zoeken. In
In Het
Het Land
Landvan
vanRembrand
Rembrand
wordtvan
van
Erasmus'ouders
ouderseen
eeneenigszins
eenigszinsandere
andere gege=
van Busken
Busken Huet,
Huet,wordt
van
Erasmus'
schiedenis verteld
verteld;; dit
dit schaadt
schaadt niet,
niet,daar
daarzooals
zooalsauteur
auteuropmerkt,
opmerkt, er
er vele
vele
schiedenis
omtrent den
den Rotterdamschen
Rotterdamschen Unicus bestaan.
bestaan. Van
Van
verschillende verhalen
verhalen omtrent
verschillende
de
door den
den«Voltaire
«Voltaireder
der16de
16" eeuw»
eeuw»geschreven,
geschreven,
de beroemde
beroemde Zamenspraken
Zamenspraken door
nuenendan
danvrijmoedig
vrijmoediggebruik
gebruikgemaakt
gemaakt;; zoo
zoo o.a.
o.a. in
in
heeft Charles
Charles Reade
Reade nu
heeft
voorgevallen:
Erasmusschrijft
schrijft:
»En
de dwaze
dwazescène
scènebij
bijeen
eenstorm
stormopop
de
zeezee
voorgevallen
: Erasmus
: »En
was er
er niemand,
niemand, die
dieaan
aanden
denheiligen
heiligenChristoffel
Christoffeldacht
dacht?
Jawel;enenzelfs
zelfs
was
? —- Jawel;
kon ikikmijn
mijnlachen
lachenniet
niethouden,
houden,toen
toenéén
éénhunner,
hunner,bang
bangdat
dathij
hij niet
nietver,
ver~
kon
staan zou
zou worden,
worden, den
denChristoffel
Christoffel der
derkathedraal
kathedraal van
van Parijs,
Parijs, een
een beeld
beeldals
als
staan
een
een berg,
berg, luidkeels
luidkeelseen
eenwaskaars
waskaarsbeloofde
beloofde zoo
zoogroot
grootals
alshijzelf.
hijzelf Met
Met inspan,
inspan~
ning van
van alalzijn
zijnkrachten
krachten had
had hij
hij dit
diteen,
een~enen
andermaaluitgegalmd,
uitgegalmd, toen
toen
ning
andermaal
denelboog
elboog
hem
aanstietenen
fluisterend
een goede
goedekennis
kennisnevens
nevenshem
hemmet
metden
een
hem
aanstiet
fluisterend
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hem zeide
zeide:: Bedenk
Bedenk wat
belooft: al
al verkocht
verkocht gij
gij alaluw
uwbezittingen,
bezittingen,
wat gij
gij belooft:
tot hem
dat gewigt zoudt gij
gij niet
niet kunnen
kunnen betalen.
betalen. Zwijg,
Zwijg, domoor,
domoor,
een waskaars van dat
opdatde
deheilige
heiligeChristoffel
Christoffel
deander
anderhem
hemtoe,
toe,nog
nogzachter
zachtersprekend
sprekendopdat
beet de
gij dat
niet hooren zou
zou;; denkt
denkt gij
dat ik het
het meen?
meen? Een vetkaars
vetkaars zal hij
hij heb,
heb~
het niet
ben, meer niet;
niet; zoo ik
ik maar
maar eenmaal
eenmaal weder
weder aan
aan den wal
wal ben.»
ben.» In
In Reade's
ben,
te
lees ik
ik D.H.
D.II. p. 156
156:: Twee Napolitaansche kleinhandelaren stonden te
boek lees
beven;; de een
een riep
riep met
met schelle
schelle stem
stem:: «Ik
«Ik beloof
beloof Sint,Christoffel
Sint~Christoffel van
van Parijs
Parijs
beven
wassen beeld van
van zijn
zijn eigen
eigen zwaarte,
zwaarte, als
als ik
ik behouden
behouden aan
aan land
landkom.»
kom.»
een wassen
enzei:
zei:«Broeder,
«Broeder,broeder,
broeder, bedenk
bedenkwat
wat gij belooft.
De ander
ander stiet
stiet hem
hem aan
aan en
laat gij
gij al
al wat
wat gij
gij in
inde
dewereld
wereld bezit
bezit publiek
publiek veilen,
veilen, dan
dan hebt
hebt gij
gij nog
nog
Al laat
niet genoeg
genoeg om
om zooveel was te
te koopen». Houd uw
uw mond,
mond, kwast,
~wast, zei
zei de
de
niet
bij:: «Denkt
«Denkt gij
gij dat
dat ik
ik het
het meen?
schreeuwer en
fluisterend voegde hij
hij er
erbij
schreeuwer
en fluisterend
ik maar
maar eens
eens behouden
behouden aan
aan wal
wal ben,
ben,krijgt
krijgt hij
hij zelfs
zelfsgeen
geen nachtkaars.»
Als ik
vandeze
dezeenendergelijke
dergelijke
Commentaren overbodig.
Nietwaar, de
de oorsprong
oorsprong van
Commentaren
overbodig. Nietwaar,
niet ver
ver tetezoeken.
zoeken.Auteur
Auteurheeft
heeftblijkbaar
blijkbaargemeend
gemeendzijn
zijnmid,
mid~
anecdoten is niet
roman niet beter
beter te
te kunnen
kunnen illustreeren dan met verhalen en
en
deleeuwschen roman
gezegden aan
Zoo krijgt
krijgt men
men ook
ook die
die
gezegden
aan werken
werkenuit
uit dien
dien tijd
tijd zelf
zelf ontleend.
ontleend. Zoo
eigenaardige mengeling
gevoelens, waarmede
waarmede de
degeestelijke
geestelijke stand
stand en
en
eigenaardige
mengeling van
van gevoelens,
niet deze
deze alleen wordt
wordt besproken.
besproken. Spot
Spot eneneerbied
eerbiedwisselen
wisselenelkaar
elkaaraf.
af.
niet
hethoekje
hoekje bij den
den ander.
ander. De
Dedienaren
dienaren der
der ge,
ge~
Soms gluurt
een om
om het
Soms
gluurt de
de een
het geweldigst
geweldigst van
vanlangs.
langs.Men
Menschijnt,
schijnt,volgens
volgensauteur
auteur
krijgen er
er het
neeskunde krijgen
vanouderdom
ouderdomtetesterven,
sterven,maar
maar
meestal niet aan
aan een
een ziekte, een ongeval
ongeval ofofvan
meestal
Dr. Remedie».
Remedie».
«door Dr.
Margriet blijft
blijft zich
Nog een
een enkel
enkel woord
woord over
over de
de karakterteekening.
karakterteekening. Margriet
Nog
dunkt mij,
mij, meer
meer gelijk
gelijkdan
danGerard.
Gerard. Slechts
Slechtsbij
bij het
het tooneel in de
de
zelve, dunkt
zelve,
grot had
had ikikmeer
meer gevoel
gevoelen
enminder
minderwoorden
woordenvan
vanhaar
haar verwacht.
verwacht. Vooral
Vooral
grot
dat herhaalde
herhaalde:: «Ik
ben maar
maar een
eenvrouw,»
vrouw,» heeft
heeft iets
iets eentonigs.
eentonigs. Dat
Datzij
zij
«Ik ben
kindbij
bijden
denkluizenaar
kluizenaarachterlaat,
achterlaat, lijkt
lijktmij
mij
wegvlucht
en haar
haar aangebeden
aangebeden kind
wegvlucht en
niet zeer
zeer waarschijnlijk,
waarschijnlijk, al
al beleven
belevenwij
wijdaardoor
daardooreen
eenallerliefst
allerliefst toon
eeltje
tooneeltje
niet
tusschen den
vader en
enzijn
zijnhem
hemonbekenden
onbekenden kleinen
kleinen zoon. Een
Een weinig
den vader
wij de
de oude
oudeMargriet
Margriet in
in haar
haar volle
volle teederheid en ver~
verder hervinden
ver,
verder
hervinden wij
standelijk doorzicht,
zij het
het
doorzicht, strijdend
strijdendvoor
voorhare
hareliefde
liefdeen
enhaar
haarkind.
kind. Hoe zij
aanlegt
den barren
barren exorcist
exorcist te
te bekeeren, wil ik
ik niet
niet verder
verder verklappen.
verklappen.
aanlegt om
om den
Zeker, dit
is vol
volgoed
goedgeschreven
geschreven tooneelen in
een stijl en geest,
geest, die
in een
dit boek is
vaak aan
aan Erasmus'
Erasmus' Zamenspraken
waar die
er niet
niet aan
aan zijn
zijn
herinnert, ook
ook waar
die er
Zamenspraken herinnert,
ontleend;
den
auteur
tot zijntot
eer zijn
gezegd.
S.
ditzijzij
den
auteur
eer gezegd. E.E.S.
ontleend ; dit
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Eeuw. Maandschrift
Maandschrift voor Staatkunde,
Staatkunde, Lefteren,
Letteren, Wetenschap
Wetenschap en
enKunst,
Kunst,
Onze Eeuw.
onder redactie
redactie van
van P.
P. J.
J. Blok,
Blok, P.P.D.
D.Chantepie
Chantepie de
delalaSaussaye,
Saussaye, G.
G. F.
F.
onder
Haspels, E.
E. B.
B. Kielstra,
Kielstra, K.
K. Kuiper,
Kuiper, JJhr.
H. Smissaert
Smissaert en J.
J. D.
D. van
van der
der
Haspels,
hr. H.
Waals Jr.
Jr. Haarlem,
Haarlem, do;!
Erven F.
F. Bohn.
Bohn.
Waals
de Erven
October,aflevering brengt
brengt van
van de
dehand
handvan
vanDr.
Dr.G.G.J. J.Hoogewerff
Hoogewerffhet
hetrelaas
relaas
De October,aflevering
van
1622dedeNederlanden
Nederlanden
van het
het reisverhaal
reisverhaal van
vaneen
eenItaliaansch
Italiaanschedelman,
edelman.die
dieinin1622
G.F.F.Haspels
Haspelshandelt
handelt
over
normender
deraesthetiek.
aesthetiek.«Openlucht»
"Openlucht»
bezocht. De
De heer
heer G.
bezocht.
over
normen
een novelle
novelle door
door P.
P.Raëskin
Raëskin getiteld.
getiteld. Prof.
Prof. F.F.J.J.L.L.Kramer
Krämer licht,
licht, naar
naar de
de uit,
uit,
is een
komsten van
van nieuwe
nieuweboeken,
boeken,het
hetfluweelen
fluweelenmasker
maskervan
vanLodewijk
Lodewijk XIV's
XIV'sgevangene
gevangene
komsten
Prof. Van
Van der
der Wijck
Wijck bespreekt
bespreektuitvoerig
uitvoerighet
hetboek
boek«Kennisleer
"Kennisleercontra
contramaterie,
materie,
op. Prof.
realisme» van
heer Leo
Leo Polak.
Polak. Verzen
Verzen volgen
volgen van
vanNico
Nico
van
Suchtelen,
realisme»
van den
den heer
van
Suchtelen,
Laurens van
Waals en
enHerman
HermanMiddendorp.
Middendorp.
Laurens
van der Waals

Gids. Onder
redactie van
van D.
D. van
van Blom,
Blom, H.
H.T.T.Colenbrander,
Colenbrander, C.
C. Th.
Th.
Onder redactie
De Gids.
van Deventer,
Deventer, J.
van Hall,
Hall, A.
A.A.
A.W.
W.Hubrecht,
Hubrecht, E.
E.J.J.De
DeMeester,
Meester,
van
J. N. van
W. L.
L. P.P.A.A.Molengraaff
Molengraaff en
enR.R.P.P.J. J.Tutein
TuteinNolthenius.
Nolthenius.Amsterdam,
Amsterdam,
W.
P. N.
N. van
van Kampen
Kampen [;.
ex Zoon.
P.
October,aflevering vervolgen
vervolgen de
deheer
heerenenmevrouw
mevrouwScharten—Antink
Scharten-Antink den
den
Jn de October,aflevering
Jasperverhaalt
verhaaltvan
van
levensroman van
Bakhuizen van
van den
den Brink.
Brink. De
Deheer
heerJ.J.E.E.Jasper
levensroman
van Bakhuizen
Berlagebehandelt
behandelt
het leven
leven op
opBali.
Bali.Hélène
HélèneSwarth
Swarthbezingt
bezingtden
denherfst.
herfst.Dr.
Dr.J.J.Berlage
het
de tragedie
tragedie Koning
Koning Oidipoes
Oidipoes en
en hare
hare opvoering
opvoering ininSonsbeek.
Sonsbeek. De
Deheer
heer J.
J. de
de
de
M. van
van 't Hoff houdt
houdt eene
eene
Meester beschrijft
uitstapje naar
J. M.
Meester
beschrijft een
een uitstapje
naar Mechelen.
Mechelen. Dr. J.
LoeberJr.
Jr.critiseert
critiseertde
debekroning
bekroning
beschouwing over
over de
defantasie.
fantasie.De
Deheer
heerJ.J.A.A.Loeber
beschouwing
van het
hetRotterdamsche
Rotterdamsche stadhuisontwerp.
stadhuis ontwerp. Dr.
Dr. H.
H. T.
T. Colenbrander
Colenbrander beproeft
beproeft den
den
van
horoscoop van
van het
het nieuwe
nieuweministerie
ministerie tetetrekken.
trekken. De
Deheer
heerJ.J.J.J.de
deHaan
Haanwijdt
wijdt
horoscoop
een gedicht
gedicht aan
aan de
deNederlandsche
NederlandscheZionistische
ZionistischeStudentenorganisatie.
Studentenorganisatie.

Nieuwe Gids,
Gids, [mede
serie van
van de
deTwintigste
Twintigste Eeuw
Eeuwen
het Twee,
Twee,
[mede nieuwe serie
en het
De Nieuwe
maandelijksch
kunst, wetenschap
wetenschap
maandelijksch Tijdschrift].
Tijdschrift], maandschrift
maandschriftvoor
voor letteren,
lefteren, kunst,
en
wijsbegeerte, onder
onder redactie
redactie van
van:: Dr.
Dr. H.
H.J.J.Boeken,
Boeken,Lodewijk
Lodewijk van
van
en wijsbegeerte,
Deyssel,
Mr. Frans
Frans Erens,
Erens, Willem
Jac. van
van Looy,
Looy, Frans
Frans Netscher.
Netscher.
Deyssel, Mr.
Willem Kloos,
Kloos, Jac.
Uitgegeven te
te 's Gravenhage door
de N.
N.V.
V.Electr.
Electr.Drukkerij
Drukkerij«Luctor
«Luctor
door de
Uitgegeven
et Emergo».
Emergo».
Het Octobernummer
Octobernummer brengt
brengt eene
eene vertaling
vertalingvan
vanhet
hetvijfde
vijfdebedrijf
bedrijfvan
vanKing
KingLear
Lear
A. Roland
Roland Holst.
Holst. De
Deheer
heerFrans
FransThiry
Thirygeeft
geefteene
eenenovelle
novelle«Het
cd-IetVerloren
Verloren
door
door A.
Dichterken».
heer Maurits
Maurits Sabbe
Sabbe behandelt
behandelt Christo
Christo Botew,
Botew, een
eenBoelgaarsch
Boelgaarsch
Dichterken». De heer
Vaderlandsch
heer André
André de
de Ridder
Ridder houdt
houdt een
eenvoordracht
voordracht over
over de
de
Vaderlandsch Dichter.
Dichter. De
De heer
nieuwe
R. v.
v. Stuwe
Stuwe Hzn.
Hzn.spreekt
spreekt over
overhet
hetgaan
gaan van
van
nieuwe literatuur.
literatuur.De
Deheer
heerJ.J. R.
W. D.
D.Jager
Jagervervolgt
vervolgt Richard
Richard
Hollandsche
Schilderijen naar
naar Amerika.
Amerika. De heer
heer W.
Hollandsche Schilderijen
Wagner
revolutionair. Franqois
François Pauwels
PauweIs draagt
draagt drie
drie gedichten
gedichten bij.
bij.
Wagner als revolutionair.
De Beweging,
Beweging, algemeen
maandschrift voor
voor lefteren,
letteren, kunst,
kunst, wetenschap
wetenschap en
en
algemeen maandschrift
staatkunde,
de Boer,
Boer, Albert
Albert
staatkunde,onder
onderredactie
redactievan
vanH.
H. P.
P. Berlage
Berlage Nz.,
Nz., T.
T. J. de
Verwey,
P. de
de Vooys.
Vooys.Amsterdamsche
AmsterdamscheBoekhandel,
Boekhandel,Amsterdam.
Amsterdam.
Verwey, Is.
Is. P.
In
de Octoberaflevering
Octoberaflevering behandelt
N. de
deVooys
VooysAfrikaner
Afrikaner taal
taal en
en
In de
behandelt Dr.
Dr. C.
C. G.
G. N.
poëzie.
heer Just
Just Havelaar
Havelaar maakt
maakt aanteekeningen
aanteekeningen over architectuur.
architectuur. De
Deheer
heer
poëzie. De heer
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Israël de Haan
Haan bezingt
bezingt Antwerpener
Antwerpener Libertijnen,
Libertijnen, Willem
Willem 1.van
Doom geeft
geeft
Jacob Israël
.ran Doom
<en
«'n handvol»
handvol" verzen, Albert
Albert Verwey een gedicht
gedicht «De
«De Levensbond».
Levensbond". In een brief
brief
de Indische
Indische Beweging
Beweginggekenschetst.
gekenschetst.
uit Ned.,Indië wordt de

Stemmen des
des Tijds,
Tijds, Maandschrift
Maandschrift voor
Christendom en
en Cultuur.
Cultuur. Onder
Onder
Stemmen
voor Christendom
redactie van
van Dr.
Dr. W.
W. J.
J. Aalders,
Aalders, Mr.
Mr. A.
A. Anema,
Anema, Mr.
Mr. P.
P. A.
A. Diepenhorst,
Diepenhorst,
redactie
P. J.
J. Kromsigt,
Kromsigt, Dr.
Dr. J.
J. C.
C. De
DeMoor,
Moor,P.P.J.J.Molenaar,
Molenaar,Dr.
Dr.E.
E.H.
H.Renkema,
Renkema,
Dr. P.
Mr. V. H.
H.Rutgers,
Rutgers, Dr.
Dr.J.J.R.R.Slotemaker
Slotemakerde
deBruine,
Bruine,Dr.
Dr.j.J.Th.
Th.De
DeVisser,
Visser,
Mr.
Dr. B.
B. Wielinga.
Wielinga. Utrecht,
Utrecht, G.
G. J.
J. A.
A.Ruys.
Ruys.
Dr.
In de
dt Octoberaflevering
Octoberaflevering bespreekt
bespreekt Ds.
P. J.
J. Molenaar
Molenaar Denis
Denis Diderot.
Diderot. Dr.
Dr. F.
F.
In
Ds. P.
stelt de vraag
vraag van wie
wie een
een nieuwe
nieuwevertaling
vertaling van
van den
denBijbel
Bijbelmoet
moet
W. Grosheide stelt
uitgaan. Dr.
Dr. A.
A. Brummelkamp onderzoekt den Balto,Slavischen
Balto,Slavischen leerstoel te Leiden.
Leiden.
uitgaan.
Dr. H.
H. C.
C. Schambardt
Dr. H. T.
T. Oberman
Oberman stelt
stelt de
de vraag
vraag of
of «Lioba»
«Lioba» klassiek
klassiek is.
Dr.
is. Dr.
behandelt het
het vloeibaar
vloeibaar maken
makenvan
vangassen.
gassen.Verzen
Verzen worden gedicht
gedicht door
door L.
1. C.
C.
behandelt
Heinrich Petermeyer.
Binnendijk en Heinrich
Tijdschrift. Christelijk
Christelijk letterkundig
redactie van
van
lefterkundig maandblad
maandblad onder redactie
Ons Tydschrift.
L. Biickmann,
Bückmann, C.
Gerretson, J.
J. Lens,
Lens, G.
G. Schrijver,
Schrijver, Dr. J.
J. van
van der
derValk.
Valk.
L.
C. Gerretson,
A. Daamen.
Daamcn.
's Gravenhage, D. A.
het nummer
nummer van
van 15 October
October zet de
de heer
heer E.
E.M.
M. F.
F. Kleijn zijn
zijn novelle
novelle voort:
In het
J. Lens
Lens
Terrein van
van Strijd».
Strijd». Frank
Frank Gericke zingt
zingt kleine
kleine gedichten.
gedichten. De
De heer
heer J.
«het Terrein
geeft een
een studie
studie over
overGroen
Groen van
van Prinsterer en de
de ministerieele
ministerieeIe crisis
crisis van 1856,
geeft
Gerretson aanteekeningen
terwijl de heer
heer C.
C. Gerretson
aanteekeningen van Groen
Groen over
over een
een reisje
reisje naar
naar de
de
terwijl
uitgeeft. Ten slotte
slotte wordt
wordt
maatschappij van weldadigheid
weldadigheid in
in 1826 uitgeeft.
der maatschappij
koloniën der
de Indische
Indische Onderwijspolitiek behandeld.
Onze Kunst,
Kunst, geïllustr.
geïllustr. maandschrift
maandschrift voor beeldende
beeldende kunst
kunst;
hoofdredacteur
; hoofdredacteur
Dr. P.
P.Buschmann
BuschmannJr.
Jr.;
rubriekAmbachts%
Ambachts, en
enNijverheidskunst
Nijverheidskunst onder
onder
Dr.
; rubriek
redactie van de
de«Nederlandsche
«NederlandscheVereeniging
Vereeniging
voor
Ambachts,enen
Nijver,
redactie
voor
Ambachts%
Nijver%
heidskunst», redactie%commissie
redactie,commissie S. S.H.H. de
Jac. Ph.
Ph. Wormser,
Wormser, H.
H.
heidskunst»,
de Roos,
Roos, Jac.
Fels,
van den
denBosch,
Bosch,Marg.
Marg.Verwey,
Verwey,
secretaresse.Uitgave
Uitgave
naam,
Fels, Jac. van
secretaresse.
derder
naam%
looze vennootschap
vennootschap «Onze
«Onze Kunst»
Kunst» Antwerpen,
Antwerpen, voor
voor Nederland
Nederland :: L.
L. J.
J.
Vt!en, Amsterdam.
Amsterdam.
Veen,
In
het Octobernummer wijdt
wijdt Frans
Frans Vermeulen
Vermeulen een
beschouwing aan
aan de
de
een beschouwing
In het
nationale
van oude
oudekerkelijke
kerkelijke kunst
kunst tete 's Hertogenbosch, waaruit
waaruit
nationale tentoonstelling van
aanteeke,
een keur
keur van
van stukken
stukken wordt
wordtgereproduceerd.
gereproduceerd. Jac.
Jac. van
van den
denBosch
Boschmaakt
maakt aanteeke'
ningen op
aldaar,
inzendingen aldaar,
op de bouwvak,tentoonstelling te Leipzig en Berlage's inzendingen
waarvan
meubels worden afgebeeld.
waarvan vier meubels
De Natuur,
Natuur, populair geillustreerd
geïllustreerd maandblad,
maandblad, gewijd
gewijd aan
aande
denatuurkundige
natuurkundige
wetenschappen
hare toepassing,
toepassing, onder
onder redactie
redactie van
vanDr.
Dr.Z.
Z.P.P.Bouman.
Bouman.
wetenschappen en
en hare
Utrecht,
G. Broese.
Broese.
Utrecht, J.
J. G.
Jr. het
In
het nummer
nummer van
van 15 October beschrijft de
heer C.
C. Vreedenburgh Jr.
de heer
In het
en Zonen.
Zonen.Dr.
Dr.A.
A. 1.
L. W.
W. E.
E. van
van der
der
museum
der firma
firma Joh.
Enschede en
museum der
J oh. Enschede
Veen maakt
maakt een
opmerking over
stereoscopie. De
heer H. E.
E. Kuylman, Utrecht,
een opmerking
over stereoscopie.
De heer
deelt iets mede
hop (vogel).
(vogel). Dr.
Dr. Paul
Paul van
van Oye deelt
mede
beschrijft
den hop
van den
beschrijft waarnemingen van
uit de
de onderzoekingen
onderzoekingen van
van Francé over geobionten, eencellige wezens, het midden
midden
en in
houdende tusschen wormen
in de
deaarde
aarde levende.
levende. De
Destudie
studieover
over
wormen en bacteriën, en
de afzondering
afzondering van
homogene stralen
stralen en het
het uvioJ,filter
heer
wordt vervolgd.
vervolgd. De heer
uviol,filter wordt
van homogene
J. Vijverberg verhaalt
waarnemingen van den
dengrauwen
grauwen vliegenvanger.
vliegenvanger. De
De
verhaalt zijn
zijn waarnemingen
door den
C. J.
J. Scheurleer
beschrijft het Agalicht en
heer
en het zonneventiel, door
Scheurleer beschrijft
heer F.
F. C.
Zweedschen ingenieur
uitgevonden.
ingenieur Dalen uitgevonden.
onder redactie
De
Levende Natuur,
Natuur, onder
redactie van
van E.
E. Heimans
Heimans en
enJac.
Jac.P.P.Thijsse,
Thijsse,
De Levende
uitgave
W. Versluys
Versluys te
teAmsterdam.
Amsterdam.
uitgave van W.
naar studies
studies in
In
het nummer
nummer van 11 October
heer E.
E. Heimans naar
October behandelt
behandelt de
de heer
In het
van den
't Amsterdamsche aquarium
den snoek.
snoek. Over
Over de ver,
aquarium de ademhalingswijze van
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de heer
paddestoelen schrijft de
heer H. A.
A. A.
A.van
vander
derLek.
Lek.
dieren en paddestoelen
houding tusschen dieren
Zeldzame aardsterren zijn
de duinen
duinengevonden
gevondendoor
door de
de heeren C. Druyvesteyn,
zijn in de
vervolgt de
W. Kleyn en
C. Sipkes. De heer
heer Fred.
Fred. Quené vervolgt
de beschrijving
beschrijving zijner
zijner
en C.
keurige foto's
veld. De
De heer
heer J.
J. Vijverberg
geeft keurige
excursie
naar het
het Leer~umsche
Vijverberg geeft
Leersumsche veld.
excursie naar
een egel, een
met beschrijving
beschrijving van
van de
de zeldzame
zeldzame Lacerta
een roodstaartje,
Lacerta Vivipara, een
met
zandloopertje.
een dodaarsnest,
dodaars nest, en
een nest
nest van
van het
het Z3ndloopertje.
en een
October vangt
vangt de heer
het nummer
nummer van
van 15 October
heer Jac.
Jac. P.
P. Th.
Th. de
debeschrijving
beschrijving aan
aan
In het
het laagste
van een
een botaniseertocht naar Zemez, het
laagste dorp
dorp van
van het
het Mldden,Engadin.
van
De
heer F.
F. J.
J. M.
M. Offeryns beschrijft
beschrijft een excursie
excursie naar
naar het
het hooge veentorentje
veentorentje
De heer
in
de buurt
buurt van
vanDeventer.
Deventer. Of
Ofhet
hetonderwijs
onderwijs in
in de
de plantenkunde in de
de lagere
lagere
in de
als men
op de
de liefde
liefde voor
voor de
denatuur
natuur heeft als
men veilig
veilig mocht
mocht
scholen
zulken invloed op
scholen zulken
na een
een artikel
artikel daarvan
daarvan van
van den
denheer
heerLeon.
Leon.A.
A.
aannemen, gaat
gaat men
men betwijfelen
betwijfelen na
aannemen,
Springer.
heer W.
W.E.E.dedeMol
Molbeschrijft
beschrijftallerlei
allerleibotanische
botanischeafwijkingen,
afwijkingen,door
door
Springer. De heer
veroorzaakt. Langs
Langsde
de Zuiderzee
Zuiderzeevoert
voert ons
ons de heer
heer H. W. W.
den heeten zomer 1911 veroorzaakt.
Mej. Marie
Marie Kelting beschrijft
beschrijft een mooien
mooien Braziliaanschen kikvorsch
kikvorsch:: ceratophrys
ceratophrys
Mej.
omata bella.
bella.

Hollandsche Revue,
Revue, geredigeerd
Frans Netscher en uitgegeven
uitgegeven door
door
geredigeerd door Frans
De Hollandsche
Loosjes te
te Haarlem.
Haarlem.
Vincent Loosjes
naar den
Tegenover de
eerste bladzijde
bladzijde staat
staat een
een mooie
mooie amateurfotografie naar
Tegenover
de eerste
optocht Rembrandt
persoon, die
den Haagschen optocht
Rembrandt verbeeldde.
verbeeldde. Het
Het karakter
persoon,
die in den
wordt
van Sir
Sir Randal
RandalCremer.
Cremer.
wordt geschetst van
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Joannes Reddinguis,
Reddinguis, Regenboog.
Regenboog. Jeugdverzen.
Bib!. 247--48.
247-48. Mij.
Mij.
Jeugdverzen. Neder!.
Nederl. Bibl.
Goede en
enGoedk.
Goedk.lectuur,
lectuur,Amsterdam.
Amsterdam.
voor Goede
Balthasar
Verhagen ,. Nachtwaken.
Nachtwaken. Gedichten.
H.Prakke,
Prakke, Nijmegen.
Nijmegen.
Gedichten. H.
Balthasar Verhagen
Balthazar Verhagen, Storm.
H.Prakke
Prakke,, Nijmegen.
Nijmegen.
Storm. (Gedicht).
(Gedicht). H.
Balthazar
Stace, Tine. Oorspronkelijke
leven Ijll. G.
J. Slot,
Slot,
Neijl Stace,
Oorspronkelijke roman
roman naar
naar het
het leven
G. J.
Amersfoort.
houwer, Amersfoort.
rood tot
totzwart.
zwart. Roman
een socialistischen
socialistisch en jongen.
jongen.
Multavide, Van
Van rood
Roman van een
eh. G. Veldt,
Veldt, den
den Haag.
Haag.
Ch.
B. W.
W. van
van de
deKamer,
Kamer, Indische Caesaenwaanzin.
Caesaenwaanzin. H. Prakke,
Prakke, Nijmegen.
Nijmegen.
B.
Haar lente.
lente. Geautoriseerde bewerking van
van Helene
HeleneSwarth
Swarth(roman).
(roman).
Rachilde, Haar
Amsterdam.
Van Holkema
Holkema s..
Van
ex Warendorf, Amsterdam.
Mr.
Eysten, Laat geluk.
geluk. Oorspronkelijke
Bolle, R'dam.
R'dam.
Mr. J. Eysten,
Oorspronkelijke roman.
roman. D. Bolle,
Is. van Dijk, Ibsen's Brand
Brandmet
metnabetrachting.
nabetrachting. P.
Groningen.
Ds. Is.
P. Noordhoff, Groningen.
B. D.
D. H.
H.Tellegen,
Tellegen, De wedergeboorte
wedergeboorte van
vanNederland.
Nederland. P.
Noordhoff,
Mr. B.
Mr.
P. Noordhoff,
Groningen.
druk.
Groningen. Tweede druk.
Tooneelbibliotheek.
J ohann Sigurjésson,
Sigurjósson, Bjerg
Bjerg Eivind
Eivind en zijn
zijn vrouw.
vrouw.
Tooneelbibliotheek. lIl.
III. 6. Johann
7. William
William Shakespeare,
Shakespeare, De koopman
koopman van
van Venetië.
Venetië. 2e
2e druk.
druk. III.
lIl. 8.
8.
lIl. 7.
III.
Schürmann, Paddestoelen.
Paddestoelen. 2e
2e druk.
druk. Mij.
Mij. voor Goede en Goedkoope
Goedkoope
Willem Schiirmann,
lectuur, Amsterdam.
Amsterdam.
Wereldbibliotheek
246. Wolfgang
Soethe, Egmond.
Egmond. Wereldbibliotheek,
Wereldbibliotheek,
Wereldbibliotheek 246.
Wolfgang von Soethe,
Amsterdam.
G. N.
N. de
de Vooys,
Vooys, Historische
schetsvan
vandedeNederlandsche
Nederlandsche
letterkunde.
Dr. C.
Dr.
C. G.
Historische schets
letterkunde.
W olters,Groningen.
Groningen.
6e druk.
druk. J.J.B.B.Wolters,
P. G.
G. Quack.
Quack. Herinneringen
Herinneringen uit
levensjaren 1834-1913.
1834-1913. P.
N.
Mr. H. P.
Mr.
uit de levensjaren
P. N.
Kampen en
en Zn.,
Zn., Amsterdam.
Amsterdam.
van Kampen
C. A.
A. Verrijn
Verrijn Stuart.
Stuart. Inleiding
Inleiding tot
tot de
debeoefening
beoefeningder
derstatistiek.
statistiek. 11.
De
Dr.
Dr. C.
II. De
toepassing der
statistische methode
de zedelijke
zedelijke en
enverstandige
verstandigeeigen,
eigen,
toepassing
der statistische
methode op de
Bohn,
Haarlem.
schappen
mensch. De
Deerven
ervenF.F.Bohn
schappen van
van den
den mensch.
, Haarlem.
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wereldraadselen. Populaire
over monistische
monistische
Ernst Haeckel,
Haeckel, De wereldraadselen.
Ernst
Populaire studiën
studiën over
Philosophie.
M. H.
H.Flothuis.
Flothuis.Hollandia
HollandiaDrukkerij,
Drukkerij,Baarn.
Baarn.
Philosophie. Vertaald
Vertaald door M.
E.
van Dieren,
Dieren, Darwinisme
en Ongeloof.
Ongeloof. Een
bijdrage tot
de kennis
kennis
Darwinisme en
E. van
Een bijdrage
tot de
der Schijnwetenschap.
Schijnwetenschap. Hollandia
HollandiaDrukkerij,
Drukkerij,Baarn.
Baarn.
der
Vrouwengevaar. Vertaald
door B.
B.Nolthenius—Mer
Nolthenius-Mer~
Kàthe Sturmfels, Het
Het Vrouwengevaar.
KAthe
Vertaald door
tens. Hollandia
HollandiaDrukkerij,
Drukkerij,Baarn.
Baarn.
tens.
R. A.
A. Kollewijn,
Kollewijn, Nederlandsche
Nederlandsche Woordenlijst.
Woordenlijst. Tweede
E. J.
J.
Dr.
Dr. R.
Tweede druk.
druk. W. E.
Tjeenk Willink, Zwolle.
Zwolle.
Tjeenk
Hoff. Het Modernisme.
Dr.
M. van
van 't Hoft
Modernisme. W.
W. J.
J. Thieme
Thieme 8.
&. Co.
Co. Zutphen.
Zutphen.
Dr. J. M.
ltaliaansche spraakkunst
spraakkunstvoor
voor
Nederland.
Martina
de Boer.
Boer. Beknopte Italiaansche
Martina G.
G. de
Nederland.
P. Noordhoff,
Noordhoff, Groningen.
Groningen.
P.
M. S.
S. de
de Boer,
Boer, Leerboek der
der Algemeene
AlgemeeneGeschiedenis.
Geschiedenis. I,
I, 5e druk.
druk. P.
P.
Dr. M.
Dr.
Groningen.
Noordhoff, Groningen.
E. Heimans
Heimans en
en R.
R.Schuiling,
Schuiling, Nederlandsche
Landschappen, XII.
De
E.
Nederlandsche Landschappen,
XII. De
X. Vèér
VOórDordrecht.
Dordrecht.XI.
XI.Weidelandschap
Weidelandschapbij
bijSchiedam.
Schiedam.
Drentsche
Drentsche Heide. X.
P.
N oordhoff,, Groningen.
Groningen.
P. Noordhoff
S. Abramsz,
Abramsz, Zomerloover.
Leesboeken ten behoeve
behoeve van
van het
het voortgezet
voortgezet
Zomerloover. 1/11.
III. Leesboeken
P. Noordhoff,
N oordhoff, Groningen.
Groningen.
onderwijs.
onderwijs. P.
Mystieken, I,
4, door
doorDr.
Dr.W.W.
J. Aalders.
Eckehart.Hollandia,
Hollandia~
Groote .Mystieken,
I, 4,
J. Aalders.
Eckehart.
Baarn.
Drukkerij, Baarn.
Groote
Mystieken, I,
5, door
doorDr.
Dr.W.
W.J.J.Aalders.
Aalders.Tauler.
TauIer.Hollandia,Druk,
Hollandia~Druk~
I, 5,
Groote Mystieken,
kerij, Baarn.
Baarn.
kerb,
Godsdienst, lIl,
4. A.
A. H.
H.van
vander
derHoeve,
Hoeve,De
DeInvloed
Invloedvan
van de
de
Redelijke Godsdienst,
III, 4.
Geestelijk leven.
leven. Hollandia,
Hollandia~
Maatschappelijke Omstandigheden
Maatschappelijke
Omstandighedenop
op het
het Geestelijk
Baarn.
Drukkerij, Baarn.
Utt
Bloeitijd,
Dr. W.
W. Vogelsang,
Vogelsang, De
De Schilderkunst.
Schilderkunst. Hollandia,
Hollandia~
. eitijd, lIl,
III, 6. Dr.
Utt onzen Blo
Drukkerij, Baarn.
Baarn.
Drukkerij,
Levensvragen, VII.
Dr. A. G. Honig.
Honig. De
DeReligie
Religie(Het
(HetProces
Procesen
ende
deOorsprong
Oorsprong
VII. Dr.
Levensvragen,
der
Religie). Hollandia,Drukkerij,
HoIlandia,Drukkerij, Baarn.
Baarn.
der Religie).
en Contra,
Contra, VIII,
«Dekunst
kunstom
omdedekunst».
kunst».Pro
Pro:
Andréde
deRidder,
Ridder,
VIII, 9. «De
: André
Pro en
Pijnacker Hordijk.
Hordijk. Hollandia,Drukkerij,
Hollandia~Drukkerij, Baarn.
Baarn.
Contra:
Contra: A. Pijnacker
Van
Rechts en
en links,
links, I,I,10.
10. Martinus
Kok, Rechts
Rechts noch links.
Het Isolement
Isolement
Martinus Kok,
links. Het
Van Rechts
van den
den Bond
Bondvan
vanChristen,Socialisten.
Christen,Socialisten. Hollendia,Drukkerij,
HoIlendia~Drukkerij, Baarn.
Baarn.
van
Van
Rechts en
en Links,
Links, II,
11, 1.
Dr. W.
W. van
van Ravesteyn
Kavesteyn Jr.,
Jr., De
De Antithese
Antithese en
en de
de
1. Dr.
Van Rechts
Arbeiders. Hollandia,Drukkerij,
Hollandia~Drukkerij, Baarn.
Baarn.
Arbeiders.
Uit Zenuw
Zenuwen
Zieleleven, 111.
Dr. F.F. S.S. Meyers,
Meyers, Feiten
Feiten en
enBeschouwingen
Beschouwingen
en Zieleleven,
III. 2. Dr.
Gebied der
der Crimineele
CrimineeIe Anthropologie
Anthropologie en
enPsychiatrie.
Psychiatrie. Hollandia,
Hollandia~
op 't Gebied
Drukkerij, Baarn.
Baarn.
Drukkerij,
Onze Koloniën,
K%n ié'n, I,I, 1.
Mr. H.
H. 's Jacob.
Nederlandsch~lndië en de
de handel.
handel.
1. Mr.
Jacob. Nederlandsch,Indië
HoIlandia~Drukkerij, Baarn.
Baarn.
Hollandia,Drukkerij,
Onze Koloniën,
Kolonié'n, I,
2. R.
R. Soetan
SoetanCasajangan
Casajangan S.
S. p.,
p., Indische
Indischetoestanden
toestandengezien
gezien
I, 2.
door een
een inlander.
inlander. Hollandia,Drukkerij,
HoIlandia~Drukkerij, Baarn.
Baarn.
Van Reizen
Reizen en
enTrekken.
Trekken. H. v.
v. d.d.Mandere,
Mandere,Montenegro.
Montenegro.Mr.
Mr.W.
W.J.J.v.
v. Balen,
Balen,
Amerika. Alex
Alex Macdonald,
Macdonald, Op
Opzoek
zoeknaar
naarEldorado.
Eldorado. Alb.
Alb.B.B.Lloyd,
Lloyd,
Door Amerika.
Van Oeganda
Oeganda naar
naar Khartoem.
Khartoem. E.
E. J.J. Banfield,
Banfield,Bekentenissen
Bekentenissen ven
veneen
een
Van
strantvonder. Mij.
en Goedkoope
Goedkoopelectuur,
lectuur,Amsterdam.
Amsterdam.
strantvonder.
Mij. voor
voor Goede en
Mededeelingen van wege
wegehet
hetNederlandsch
NederlandschZendelinggenootschap,
Zendelinggenootschap, 57e
57e deel,
Mededeelingen
3e
stuk. M.
M. Wijt
Wijt en
enZonen,
Zonen,Rotterdam.
Rotterdam.
3e stuk.
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STIJN
STUN STREUVELS.

TWEEDE DEEL.
DEEL.

II.

T

ERWIJL de
beroering alzoo
alzoo voortduurde
voortduurde over
over 't dorp en
de beroering
TERWIJL
spannende verwachting
verwachting van
van elken
elk en parochiaan
parochiaan op het
het
de spannende
verloop der hangende
hangende gebeurtenis
gebeurtenisgesteld
gesteldscheen,
scheen,was
wasKoornaerts
Koornaerts
nichtje om
om zeggens
zeggens de
deeenigste,
eenigste,die
dieonaangedaan
onaangedaan en
en gerust
gerust
nichtje
bleef. Integendeel,
Integendeel, haar
werd opgewekt
opgewekt door
door de
de ver,
verbleef.
haar gemoed
gemoed werd
wachting
dat haar
haar heel
heel blij
blij zou
zoumaken
makenenenhaar
haargeluk
geluk
wachting van
van iets dat
verhoogen. In
verhoogen.
In den
den eenvoud
eenvoudvan
vanhaar
haarhart,
hart,vermoedde
vermoedde Elvire
Elvire
aleens
aandacht van
dorp op
op haren
haren per,
peraleens niet
niet dat
dat de aandacht
van heel
heel het dorp
500n
gevestigd
was,
of
die
aandacht
ten
minste,
wekte
bij
soon gevestigd was, of die aandacht ten minste, wekte bij
haar geen
behagen of
of hoogmoed.
hoogmoed. 't Geen haar
haar verheugde
verheugde en
en
haar
geen behagen
met eene
eene blijde
blijdeverwachting
verwachting vervulde,
vervulde, 't was
de bewustheid
bewustheid
met
was de
dat er
er iets roerde
roerde in haar
haar leven,
leven, dat
dat ze
ze voor
voor een
eengeval
gevalstond
stond
dat
waar ze zou
zouhandelen,
handelen,beslissen
beslissenmoeten
moeteneneneene
eenedaad
daadbegaan
begaan—
waar
Uithet
hetaanhoudend
aanhoudendgemi)mer
gemijmer gedurende
gedurende de
de
heldhaftig zijn.
zijn. Uit
heldhaftig
evenheid der
derdagen,
dagen,—
- uit
uitde
dedroomheldere
droomhelderemaannachten
maannachten.
lange evenheid
enwerkelijkheid
werkelijkheid geworden.
geworden. Uit
Uitde
dewente,
wentewas
er iets
iets gegroeid
gegroeiden
was er
lingen der mistsluiers
mistsluiers die haar
haar de
de droomvelden
droomvelden der
dertoekomst
toekomst
lingen
omneveld
was er
er eene
eenegestalte
gestalte ontstaan
ontstaan die
die nu
nu in
in
omneveld hielden,
hielden, was
De
den
helderen dag en
en in
inhaar
haar dadelijk
dadelijk leven
levenzou
zouingrijpen.
ingrijpen. De
den helderen
eentonigheid der
dagen, de
de weemoed
weemoedenenhet
hetsmachten
smachtennaar
naar
eentonigheid
der dagen,
eene gebeurtenis
gebeurtenis was
was weggevaagd
weggevaagd —
- het
hetbelangrijke
belangrijke en
en de
de
eene
En 't bewustzijn
bewustzijn van
van dat
dat onbekende
onbekende
bewogenheid was
was er
er 1J En
bewogenheid
waar zij
zij vóór
vóór stond,
stond, joeg
joeg eene
eene rilling
rilling van
van wellust
wellust door
door hare
hare
waar
a'rgelooze
meisjesziel.
irgelooze meisjesziel.
Elvire was
nog ininden
denleeftijd
leeftijdwaar
waarmen
menniet
niettwijfelt
twijfeltaan
aan
was nog
het geluk.
geluk.
Iri haar
haar reine
reine ikzucht
ikzucht wilde
wildezij
zijalles
allesnaar
naarzichzeif
zichzelftoehalen
toehalen
In
hetandere
andereachteloos
achtelooslangs
langshaar
haarvoorbijgaan.
voorbijgaan. Haar
Haar
en
lietalalhet
en liet
III.

19
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jeugdig
zilverwaas
jeugdig gemoed
gemoed bleef
bleef opgetogen
opgetogen enenhethet
zilverwaaswaarin
waarm
haar gedachten
gedachten gehuld
gehuld waren,
waren, hield
hield haar
haar verheven
verheven boven
boven de
de
haar
werkelijkheid, zoo dat
dat 't vermoeden
vermoeden zelfs aan
aan eene
eene beroering
beroering
werkelijkheid,
van de
de bestendigheid
bestendigheid van
van haar
haar geluk
geluk niet
niet eens
eensontstaan
ontstaan kon.
kon.
van
Vertrouwen in
vaste goedheid
goedheid aller
aller dingen
dingen was
was als
alseen
een
in de vaste
't Vertrouwen
zonneschijn die
uit haren
haren blik
blik straalde
straalde en
en heel
heelhare
hareomgeving
omgeving
zonneschijn
die uit
met schitterend
schitterend gloeilicht overtoog.
overtoog. Zoover
Zooverhare
hareoogen
oogenkijken
kijken
konden lag
lag de
dewereld
wereldenenhet
hetleven
levenals
alseen
eenweidsch
weidschvisioen
visioen
konden
voor haar
haar open
open—- als
alseen
eenlustwarande
lustwarande waar
waar de
depaden
paden effen
effen
voor
geharkt waren
waren daar
daar ze
ze ininwandelen
wandelenzou
zou;
overhet
hetgroene
groene
geharkt
; —- enenover
paradijs, in
hoogte, koepelde
koepelde den
denspotteloozen
spotteloozenaether
aetherzijn
zijn
paradijs,
in de hoogte,
praalboog van
van satijnzuiver
satijnzuiver blauwsel
blauwsel met
met eene
eene stralende
stralende zon
zon
praalboog
er in
in die
dienooit
nooit
moest
ondergaan,tenzij
tenzijom
omplaats
plaatstetemaken
maken
er
moest
ondergaan,
voor eene
eene droomzoete
droomzoete maan
maan die
diededeteedere
teederemijmering
mijmeringbracht
bracht
de tooverij
tooverij van
van haar
haar wellustigen
wellustigenweemoed.
weemoed.
en de
had het
hetmeisje
meisjeooit
ooit
anders
gedaantenzij
tenzijbloemkes
bloemkes
Wat had
anders
gedaan
hun zoeten
zoeten geur,
geur, ter,
ter~
geplukt in de
de warande
warande en
en genoten
genoten van
van hun
geplukt
wijl zij
zij met
met de
degedachten
gedachten deelde
deelde in
in het
het lief
lief en
en leed
leed van
van de
de
wijl
de herderinnetjes
herderinnetjes uit de
de boeken
boeken die
die
freulen, de
princessen of de
freulen,
de princessen
zij gelezen
gelezen had
had?
zij
?
Koomaerts
nichtje
een echt
echt zondagskind.
zondagskind .
Koornaerts nichtje was een
.Be
vrucht eener
eener ongestuimige
ongestuimige liefde,
liefde, die
die 't rasse
en
De vrucht
rasse geluk en
vervoering van
vanhaar
haar moeder
moeder teteschande
schande miek,
miek, scheen
scheen het
het
de vervoering
arme wicht
wicht voorbeschikt
voorbeschikt om
de ellende
ellende als
alserfdeel
erfdeelharer
harer
arme
om de
ouders
krijgen in het
het leven.
leven. Maar
Maar het
het toeval
toeval der
der om,
om.
ouders meê
meé te krijgen
stancligheden
de ongelukkige
ongelukkige geboorte,
geboorte, het
het kind
kind
standigheden wilde
wilde dat
dat na de
uit de
de ellendige
ellendige omgeving
omgeving werd
werd opgenomen
opgenomen en
en neergelegd
neergelegd in
in
de
donzige veiligheid
veiligheid waar
waar een
een bezorgde
bezorgde oom
oom en
entante
tante 't
de donzige
geluk
en de
de toekomst
toekomst van
vanhun
hunnichtje
nichtjeverzekeren
verzekeren zouden.
zouden.
geluk en
Van
de eerloosheid
eerloosheid haars
haars vaders
vaders had
had het
het meisje
meisje nooit
nooit
Van de
gehoord
korts na
na de
degeboorte
geboortevan
vanhet
hetkind
kindwas
wasde
demoeder
moeder
gehoord en korts
gestorven
dat het
het ininzijne
zijneonwetendheid
onwetendheid geen
geen van
van
gestorven -— zoo
zoo dat
verbeelding
beiden
te betreuren
betreuren had.
had. In
Inhaar
haargeheugen
geheugenofofverbeelding
beiden te
bestonden
ouders eenvoudig
eenvoudigniet
niet—- Elvire
Elvire kende
kende enkel
enkel
bestonden die ouders
nonkel
en tante
tante die
diehaar
haarbeminden
bemindenmeer
meerdan
dan eenige
eenige ouder
ouder
nonkel en
hetaanzagen
aanzagenals
alseen
eengeschenk
geschenk
kind beminnen
beminnen kan
kan —
- omdat
omdatzijzijhet
zij in
inhun
hunongehuwd
ongehuwdsamenleven
samenleven door
door
des
hemels, —
- iets dat
dat zij
des hemels,
de Voorzienigheid
Voorzienigheid gekregen
gekregen hadden
haddenom
omererhunne
hunnegenegenheid
genegenheid
en
liefde op uit
uit tetestorten.
storten.
en liefde
Elvierke werd
er met
met de
de teederste
teederste zorgen
zorgen omringd,
omringd, als
als een
een
werd er
schat
angst altijd
altijd dat
dat er
er kwaad
kwaad kon
kon over,
over.
schat behandeld,
behandeld, met
met den angst
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komen en
dat het
het engeltje
engeltje hen
hen zou
zou ontsnappen
ontsnappen en
en ten
ten hemel
hemel
en dat
opstijgen.
Omgeven door
onophoudelijke zorg,
zorg, in
in het
het bijzijn
bijzijn dier
dier
door die onophoudelijke
twee geduldige
twee
geduldige wezens
wezens waar
waardedeglimlach
glimlachder
derwelgezindheid
welgezindheid
gestadig
geplooid bleef,
bleef, —
- zonder
zonder één
één streng
streng woord
woord ooit
ooit
gestadig op geplooid
of barsch
barsch gebaar,
gebaar, was
was het
hetmeisje
meisjegeleidelijk
geleidelijkopgegroeid
opgegroeid in
in eene
eene
stemming
vriendelijkheid;; die zachte
zachte lucht had
had het
het gedurig
gedurig
stemming van vriendelijkheid
ingeademd
de glimlach
glimlach van
van nonkel
nonkel en
en tante
tante had
had het
het zoo
zoo
ingeademd en
en de
goed
afgekeken tot
tot hij
hijopophaar
haareigen
eigenwezentje
wezentjeweerspiegeld
weerspiegeld
goed afgekeken
en
bestendigd bleef
bleef als
als een
eenstraal
straal van
vanzaligheid.
zaligheid.
en bestendigd
Van jongs
jongs afafwerd
werdhet
hetmeisje
meisjelieftallig
lieftallig
vanaard
aardenenminzaam
minzaam
van
van manieren.
mameren.
Ver afgezonderd
druistig bedrijf
der menschen
menschen en
en
't druistig
Ver
afgezonderd van
van 't
bedrijf der
't kwaadaardig
begaan van
van andere
anderekinderen,
kinderen,sleet
sleetElvierke
Elvierkehaar
haar
kwaadaardig begaan
eerste
eene omgeving
omgeving waar
waar alles
alles rein
reinenenrustig
rustigbleef,
bleef,
eerste jeugd
jeugd in eene
met alles
alles wat
wat een
eenkindergemoed
kindergemoedmaar
maarwenschen
wenschenen
enbekoren
bekorenkan.
kan.
Een
Een groote
groote tuin
tuin met
metsierplanten
sierplanten en
enslingerpaden
slingerpaden;; glooiende
glooiende
grasperken
te stoeien
stoeien;; een
een boschje
boschje als
als een
een doolhof,
doolhof, met
met
grasperken om
om te
geheimzinnige
prieëlen waar
waar het
het loof
loofhet
hetlicht
lichtvan
van
geheimzinnige hoeken
hoeken en
en prieëlen
den dag
dag onderschepte
onderschepteeneneene
eenebestendige
bestendigedeemstering
deemsteringheerschte
heerschte
en 't goed
goed was
was zich
zich teteversteken
versteken om
om te
te droomen.
droomen. Die
Die tuin
tuin
was
was Elvire's
Elvire's aardsch
aardsch paradijs
paradijs en
en het
het lammetje,
lammetje, de
de hond,
hond, de
de
kippen
en
ko
kippen en kónijntjes,
de dieren
dieren der
der
- nijntjes,vertegenwoordigden
vertegenwoordigden er
er al
al de
schepping, die
die er
veilige omhein
omhein van
van den
den ringmuur
ringmuur en
en
schepping,
er in
in 't veilige
de hooge
hoogespaanschhouten
spaanschhouten haag,
haag, gerust
gerust onder
onderelkaar
elkaar leven
leven
de
mochten zonder
zonder vrees
vrees voor
voor stoornis
stoornis uit
uitdedebuitenwereld.
buitenwereld.
mochten
's Winters,
Winters, of
of bij
bij slecht
slecht weer,
weer, had
had het
het meisje
meisje bovendien
bovendien de
de
vrije beschikking
beschikking over het
het ruime
ruime heerenhuis
heerenhuis:: het
hetbeloop
beloopdoor
door
vrije
de keuken,
keuken, de
detuinkamer,
tuinkamer,nonkels
nonkels werkplaats
werkplaats en
en een
een zolder
zolder
de
groot als
als een
een heele
heele wereld.
wereld. En
Envoor
voorhaar
haareigen
eigengebruik,
gebruik,
zoo groot
met algeheele
algeheele meesterschap
meesterschap en heilig
heilig domein,
domein, een
een rein,
rein, witte
witte
met
als
een
praal$
slaapkamerke
met
twee
groote
vensters,
een
bed
slaapkamerke met twee
vensters, een bed als een praal,
troon met
met gebloemde
gebloemde gordijnen,
gordijnen, eene
eene kast
kast met
met speelgoeds
speelgoeds en
en
troon
duizende snuisterijen
snuisterijen overal
aan den
den muur,
muur, om
om te be,
be$
duizende
overalop
op en
en aan
tasten, te
verplaatsen, tete bekijken
op te
te bergen
bergen en
en in
in
tasten,
te verplaatsen,
bekijken en
en op
weeldegevoel van
van te
te genieten.
genieten.
weeldegevoel
Gedurende
Gedurende heel den
den kindertijd
kindertijd had
had het
het meisje
meisje geen
geenandere
andere
menschelijke wezens
tenzij nonkel
nonkel en
en tante
tante en
enDiktus
Diktus
menschelijke
wezens gezien tenzij
die
die er
er als
alseen
eenondergeschikt
ondergeschikt figuur
figuur op
ophet
hetachterplan
achterplan bij
bij
hoorde en opdook
opdook en
en verdween
verdween zonder
zonder dat
dat men
men er
er de
de reden
reden
hoorde
gissen kon.
kon.
van gissen
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Naderhand eerst
eerst had
had Elvire
Elvire een
een tweede
tweedeparadijs
paradijsontdekt
ontdektinin
Naderhand
hof van
van den
denbuurman
buurmanwaar
waarook
ookkinderen
kinderenspeelden
speeldengelijk
gelijk
den hof
het
zij. Die
Die nieuwe
nieuwe lustwarande
lustwarande overtrof
overtrof nog
nog verre
verre alal 't geen het
zij.
tot hiertoe
hiertoegezien
gezienofofuitgedacht
uitgedachthad.
had.Een
Eenheerlijker
heerlijkeroord,
oord,
kind tot
met meer
meer afwisseling,
afwisseling,grootere
grootereboomen,
boomen,donkerder
donkerderverdiepen
verdiepenen
en
boog~
opperste aantrekkelijkheid
aantrekkelijkheid:: een
een klaterende
klaterende beekje
beekje met
met boog,
als opperste
bruggetjes, een boot
bootmet
metriemen,
riemen, een
eenspruitfonteintje
spruitfonteintje en
en een
een
bruggetjes,
vijver vol
vol visseltjes
visseltjes!! Maar
Maar 't grootste
grootste genot had
had Elvierke
Elvierke aan
aan
vijver
speelmakkers. Voortaan
waren de kinders
kinders van
van den
den dokter
dokter
de speelmakkers.
Voortaan waren
als haar
haar eigen broers
broers en
en zusters
zusters waarmede
waarmede de
de leute
leute nooit
nooitwas
was
als
uitgevierd.
eenzaamheid
uitgevierd. Nu
Nueerst
eerstvoelde
voeldezijzijdede
eenzaamheiddie
diehaar
haartetehuis
huis
overviel bij
bij nonkel
nonkel en
en tante
tante;; de
destilte
stiltewas
waserervoortaan
voortaanals
alsiets
iets
overviel
onvolledigs —
- de
dedieren
dierenuit
uithet
hetparadijs
paradijskonden
kondenhaar
haar geneuchten
geneuchten
onvolledigs
meer bevredigen.
bevredigen. Elvierke
Elvierke had
had ondervonden
ondervonden dat
dat het
het niet
niet
niet meer
voorden
denmensch
menschalleen
alleentetezijn
zijn;
hadmakkers
makkers noodig
noodig
goed isisvoor
; zijzijhad
zij vroeger
vroeger bij
bij zichzelf
zichzelf had
had gedacht
gedacht en
en
te bepraten
bepraten al
al 't geen zij
om te
- nu
nu moest
moestalles
alleswederzijds
wederzijdsbekondigd
bekondigdininblij
blijgetater
getater
gevoeld —
klank en
enwederklank
wederklankvan
vanheldere
helderekinderstemmen,
kinderstemmen, opgalmen.
opgalmen.
en klank
leven enendedegevoelens
gevoelensvan
vanhet
hetmeisje
meisjesplitsten
splitstenzich
zichnu
nu
Het leven
tweeën, —
- er
erwas
was:: een
een deel
deel behouden
behouden voor
voorde
deinnigheid
innigheid
in tweeën,
thuis bij
bij nonkel
nonkel en
en tante,
tante, aan
aan tafel
tafel bij
bijdedemaaltijden,
maaltijden, 's mor~
mor,
thuis
gens en
en 's avonds,
bij 't opstaan
en 't slapen
gaan en een
een
slapen gaan
opstaan en
avonds, bij
gens
ander deel
deel voor
voor de
deuitbundigheid
uitbundigheid met
met de
degespeelkens
gespeelkens in
in de
de
ander
heerlijke buitenlucht
den dubbelen
dubbelentuin,
tuin,de
delange
langevoor,
voor~en
en
heerlijke
buitenlucht van
van den
namiddagen van het
het zomerseizoen.
zomerseizoen.
namiddagen
Dat was
was de
degouden
goudentijd
tijd
geweest—- waar
waarmen
mendenkt
denktaan
aan
Dat
geweest
begin
noch einde,
einde, waar
waar men
menspartelt
spartelt in
in 't volle genot der onbe~
onbe,
begin noch
wustheid.
daarop volgden
volgden de
deschooljaren,
schooljaren,als
alshet
het
wustheid. Onmiddelijk
Onmiddelijk daarop
meisje
met de
dekinders
kindersvan
vanden
dendokter,
dokter,moest
moestuitzetten
uitzettennaar
naar
meisje met
't dorp
waar zij
zij iningemeenschap
gemeenschap kwamen
kwamen met
met al
al de
demeisjes
meisjes
dorp waar
en
jongens van
van dedegemeente
gemeenteenenereronder
ondertoezicht
toezicht der
der stille
stille
en jongens
en voorzichtige
voorzichtige kloosterzusters,
kloosterzusters, hare
hare eerste
eerste opleiding
opleiding kreeg
kreegen
en
de
onderwezen
de godsvrucht
godsvrucht en
en voorbereid
voorbereid tot de
onderwezenwerd
werdin
in de
eerste
communie.
eerste communie.
Het kind,
kind, met
metzijn
zijnstille
stillegeaardheid,
geaardheid,was
wasbovenmate
bovenmatebevatte,
bevattelijk
voor de
de ingetogenheid
ingetogenheid die
die hem
hemwerd
werd opgelegd
opgelegd en
en het
het
lijk voor
teedere
was bij
bijdedeeerste
eersteberoering
beroeringals
alseen
eenbloemeken
bloem eken
teedere gemoed was
dat
half ontloken
ontloken nog
nogmaar,
maar, wacht
wacht op
op den
denuchtenddauw
uchtenddauw als
als
dat half
op
eene hemelsche
hemelsche gave
gave en
enongekende
ongekende kostbaarheid
kostbaarheid voor
voor de
de
op eene
ziel.
In die
diestemming
stemmingenenvol
volnog
nogvan
vandiedie
eersteontroering
ontroering
ziel. In
eerste
gratie~wonderopgedaan,
opgedaan, had
hadElvire
Elvire
der
zaligheid door
door het
hetgratie,wonder
der zaligheid
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heel
hare omgeving
omgeving moeten
moeten verlaten
verlaten om
om eene
hoogere oplei,
oplei.
eene hoogere
heel hare
ding te
te voltrekken
voltrekken in
in eene afgelegene
kostschool.
afgelegene kostschool.
ding
Het afscheid
afscheid was
was droevig
droevig maar
maar het
het verdriet werd eenigszins
eenigszins
gelenigd doordat
doordat Celeste,
Celeste, hare
hare eerste
eerste speelgenoot
- de dochter
speelgenoot —
gelenigd
van
dokter, met
met haar
haar meêging naar
zelfde kostschool.
kostschool.
van den dokter,
naar de zelfde
Die plotse
plotseverandering
verandering echter,
echter, van
van midden
midden en
engewoonten,
gewoonten,
de overgang
overgang van
van het
hetvrije
vrijekinderlijke
kinderlijkelever)
leven. met
met de
de gemoede.
gemoede,
lijke teederheid
teederheid der
behandeling in den
den omgang,
omgang, tegen dat
der behandeling
lijke
streng
afgemetene, ordelijk stijve
stijve der
der regelmaat
regelmaat waar
waar het
hetkind
kind
streng afgemetene,
of een
eentoeverlaat
toeverlaat om
om te
te
vruchteloos
een middenpunt zocht
zocht of
vruchteloos een
voldoen
aan den
dennatuurlijken
natuurlijkendrang
drangnaar
naar innigheid
innigheid en
en eene
voldoen aan
liefkozende behandeling
behandeling en
en vertroeteling,
vertroeteling, wekte
wekte in
in 't begin,
liefkozende
een eindeloozen weemoed
weemoed en
en eene
redelooze treurnis.
treurnis. Het
eene redelooze
teergevoelige zieltje
zieltje stootte
stootte overal
overal tegen
tegen het
hetstrenge,
strenge, ongezel.
teergevoelige
ongezel,
onbespraakte der
der vreemde
vreemde wezens
wezens en
en kon
kon moeilijk aarden
lige, onbespraakte
verloop der
der les.uren,
die ongewone
ongewone levensorde. Het afgepaste verloop
in die
les,uren,
de stukjes
stukjes speeltijd
speeltijd die
die tusschen twee gegeven
gegeven signalen
aan.
de
signalen aan,
vingen en uitscheiden
uitscheiden moesten,
moesten, doodden er
er op
opvoorhand
voorhand alle
alle
vingen
genot
van en
en brachten
brachten die
die grijze
grijze eentonigheid
eentonigheid in
in den
den dagen,
dagen.
genot van
gang
waar men
vooruit weten
weten kan
kan wat
wat en
en hoe
hoe alles gebeuren
gang waar
men vooruit
zoodat men
meer voor
voor eenige verassing
verassing staat
men nooit meer
moet -— zoodat
en
de verveling
verveling uit
uit de
deverte
verte al
al tegengrijnst als
een uitzicht
uitzicht
en de
als een
waar
de
wanhoop
over
hangt,
zonder
eenig
vreugdeteeken
waar de wanhoop over hangt, zonder
vreugdeteeken of
uitkomst van verlossing.
verlossing.
uitkomst
Tehuis,
bijnonkel
nonkelenentante,
tante,had
hadhet
hetmeisje
meisjegenoten
genotenvan
van
Te
huis, bij
een
argeloos en
enonbegrensd
onbegrensd vertrouwen
vertrouwen in
in hare
hare absolute
absolute en
en
een argeloos
braafheid;; bij
bij de kloosterzusters in
de dorpschool
algemeene braafheid
in de
evenmin was
haar reine
reine inzicht ooit verdacht
verdacht geworden
geworden en
en
was haar
daar ook
werd dat
dat gevoel
gevoel bestevigd tot eene welligheid
daar
ook werd
welligheid waarin
de geest
geest van
van het
het kind
kind doortrokken
doortrokken was
was als met eene innerlijke
klaarte
van binnen
binnennaar
naarbuiten
buitenstraalde
straaldeenenininden
denzuiveren
zuiveren
klaarte die van
der heldere
heldere oogen en
met den plooi
plooi der
der lippen
lippen tot
tot eene
en met
blik der
algemeene uitdrukking van
van welgezindheid,
welgezindheid,onverstoorbaar
onverstoorbaar ver.
ver,
groeid was.
echter heerschte een
andere geest, waarvan
waarvan het kind
kind
Hier echter
een andere
in zijn
zijn onervarenheid
onervarenheid het
het bestaan
bestaan niet
niet vermoeden kon.
in
kon. De
in de
de kostschool,
kostschool, die
die door
door omgang met kinderen
hier in
leerzusters hier
van
allen aard,
aard, op
op hare
harehoede
hoedewaren,
waren, speurden
dieper;;
van allen
speurden dieper
ze wantrouwden
wantrouwden dat
dat open
opengelaat
gelaat en
ende
destoute
stoutereinheid
reinheid van
van
ze
den blik
blik en
en den
den gestadigen glimlach om dien mond
mond aanzagen
aanzagen
den
zij als
als eene aangeleerde
schijnheilige wijze
wijze de
de
zij
aangeleerde manier
manier om
om op schijnheilige
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onschuld te huichelen.
huichelen. InInhare
hareonwetenheid
onwetenheidwas
washet
hetmeisje
meisje
onschuld
toeval, bij
bijkameraden
kameraden gevallen
gevallenvan
vanverdachte
verdachtesoort
soort;
met
door toeval,
; met
slechten werd
werd zijzijdus
dusmedegerekend
medegerekendals
alsererbijbijhoorend
hoorend
de slechten
en, eer
eer zij
zij alalwist
wistdat
dathet
hetkwaad
kwaadbestond,
bestond,werd
werdhet
hetbij
bijhaar
haar
en,
ondersteld en
en heel
heel haar
haarargelooze
argeloozelieftalligheid
lieftalligheidaanzien
aanzienals
alsiets
iets
ondersteld
waar 't verderf achter
achter gescholen
gescholen zat.
zat.
waar
zij de
destrenge
strengebehandeling
behandelingondergaan
ondergaan
Onmiddelijk moest
moest zij
Onmiddelijk
die door
door den
denregel
regelvan
vanhethet
gesticht
kinderenvan
vanhare
hare
die
gesficht
opop
kinderen
werd toegepast.
toegepast.
soort werd
Bij die
die ondervinding
ondervinding schrikte
schrikte het arme
arme kind
kind erger
erger als
als voor
voor
Bij
het kwaad
kwaad zelf;
zelf; zij
zijvoelde
voeldezich
zichbeleedigd
beleedigdenenverontrust
verontrustininhare
hare
onschuld en evengauw
even gauw ontstond
ontstond de
detwijfel
twijfelaan
aanhaar
haareigen
eigen
onschuld
rechtzinnigheid. Zij
wist niet
nietwaarin
waarinhare
haremisdaad
misdaadbestond,
bestond,
rechtzinnigheid.
Zij wist
maar zij
zij geloofde
geloofde aan
aan 't geen men
men haar
haar voorhield
voorhield alhoewel
alhoewel
maar
haar gruwen
gruwen deed
deedals
alsdedeveropenbaring
veropenbaring van
van een
een ongekende
ongekende
het haar
schande.
schande. Er
Er was
was een
een heelen
heelen tijd
tijd vandoen
vandoen en
en de
de omgang
omgang met
met
meisjes die
dieininharen
hareneigensten
eigenstentoestand
toestandverkeerden,
verkeerden, moest
moest er
er
meisjes
haar toe helpen
helpen het
hetzedelijk
zedelijkevenwicht
evenwicht teteherwinnen.
herwinnen. Het
Het
haar
duurde lang alevenwel
alevenwel eer
eer de
deargelooze
argeloozeaard
aardvan
vanhet
hetjeugdige
jeugdige
duurde
gemoed
gemoed weer
weer boven
boven kwam
kwamenenopenbloeide
openbloeide; ;maar
maarde
deragfijne
ragfijne
draadjes van
zijdespon bleven
blevengekrookt
gekrooktenengebroken
gebroken—- er
er
draadjes
van het zijdespon
iets verloren
verloren dat
datniet
nietmeer
meerkon
konterug
teruggevonden
gevondenworden
worden ....
was iets
..
De levenslust
levenslust der
der jeugd
jeugdjoeg
joegeindelijk
eindelijkdedekommernis
kommernis en
en
de onrust
onrust weg
weg—
- Elvire
Elvirevoelde
voeldeererzich
zichininopgroeien
opgroeienten
tenlangen
langen
laatste
en schikte
schikte zich
zich naar
naar den
den regel
regel en
endedeomstandigheden
omstandigheden
laatste en
der
omgeving. Zij
Zij bloeide
bloeide open
openalsalseene
eene
roos,—- herplant
herplant
der omgeving.
roos,
nu
en gestut,
gestut, gesnoeid
gesnoeid en
en op
op eene
eenerei
reigesteld
gesteldinin't'tgelid
gelid
nu en
met
andere meisjes
meisjes rond
rond haar,
haar, van
van alle
alleslag
slagenenaard
aard —
- ze
ze
met andere
vormden er
er samen
vormden
samen iets als
als bloempjes
bloempjes in
ineen
eennet
netonderhouden
onderhouden
perkje,
uitbundige bloei
wordt ingetoomd
ingetoomd en
en al
al
perkje, waar
waar de
de uitbundige
bloei wordt
de
gewaarwordingen die
van de
debuitenwereld
buitenwereld komen,
komen, met
met
de gewaarwordingen
die van
zorg
worden tegengehouden.
Het meisje
meisje ontwikkelde
ontwikkelde zich
zich in
in
zorg worden
tegengehouden. Het
die
aangeleerde en
en voorgewezen
voorgewezen richting,
richting, het
het paste
paste zich
zichaan
aan
die aangeleerde
met
dat ommuurde
ommuurde leven,
leven, groeide
groeide eensoortig
eensoortig naar
naar het
het uitge,
uitgemet dat
knipte
van een
een kostschoolmeisje.
kostschoolmeisje. Zij
Zij toonde
toondezich
zich gelijk
gelijk
knipte model van
aan
de anderen
anderen;; gelijk
gelijk van
van kleeding,
kleeding, houding,
houding, manieren,
manieren, ge,
ge.
aan de
dachten,
gebaren, —
- zedig,
zedig, gewillig,
gewillig, onder,
onderdachten, uitdrukking
uitdrukking en
en gebaren,
braaf gelijk
gelijk het
het aan
aan die
diehonderd
honderd vijftig
vijftig
danig,
danig, trouwen
trouw en braaf
enplafte
platte
meisjes
haar zwarte
zwarte kleedje
kleedje met
met wiften
witten halsboord
halsboorden
meisjes in
in haar
haarvlechten
zwart strooien
strooien hoedje,
hoedje, was
was opgelegd
opgelegd
haarvlechten onder
onder het zwart
en
onmogelijk werd
werd anders
anders te
te zijn,
zijn, omdat
omdat ze
ze al
al die
diedingen
dingen
en onmogelijk
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inademden met
lucht van
van het
het gesticht.
gesticht. Allengs
Allengs stelde
inademden
met de
de lucht
er geleerd
geleerd en
enonderwezen
onderwezen
nichtje belang in
in 't geen er
Koornaerts nichtje
werd,
werd, zij
zij zag
zag de
de nuttigheid
nuttigheid in
in en
ende
debehoorlijkheid
behoorlijkheid van
van veel
veel
de uitbundige
uitbundige los,
losdingen, legde
legde haar
haar speelschen aard
aard af en de
dingen,
den omgang
omgang met
met rijkeliêns
rijkeliêns kinderen
heid van manieren. Door den
zij de
de
- bij
bij wie
wie de
devoornaamheid
voornaamheid ingeboren
ingeboren is
is —
- leerde
leerde zij
—
houding
en
manieren
na
die
ter
kostschool
als
het
ideaal
in
die
ter
kostschool
als
het
ideaal
in
houding en manieren
eenvormigheid betracht
betracht en
en met
met den
den naam
naam van
van «educatie»
de eenvormigheid
zij omvaften
omvatten al 't geen
geen de
de ouders
ouders
bestempeld werden
werden omdat
omdat zij
bestempeld
van die
die burgerskinderen
burgerskinderen in zake
zakeopleiding,
opleiding,verwachten.
verwachten.
van
Namelijk:: dat
dat de
dekinderen
kinderen in
inaard
aard en
enmanieren
manieren wat hooger
hooger
Namelijk
hun eigen
eigenstand
standen
endoor
door het
het aanleeren
zouden uitsteken
uitsteken boven hun
zouden
vormelijkheid, den
den schijn
schijn zouden uitgeven van
van eene bloote vormelijkheid,
't geen in hunne
hunne oogen de voornaamheid
voornaamheid is
het nuftelooze
nuttelooze
is en het
maar onontbeerlijke
sieraad uitmaakt
uitmaakt van al
al wie
wie bij den hoogeren
maar
onontbeerlijke sieraad
behoort.
stand behoort.
daar ook
ook de
debewustheid
bewustheidvan
vanharen
haren
ontwaakte daar
Bij Elvire ontwaakte
eerite behagen
den omgang
omgangmet
metvriendinnen
vriendinnen die
die
rang en
en 't eerste
behagen in den
rang
haar later
later eens
haar iets
een voorsmaak gaven van
van 't geen haar
haar
iets als een
als liefde
liefde zou
zou vervoeren.
vervoeren. Zij
Zij leerde
leerde erervan
vandedeanderen
anderenstilaan
stilaan
als
pronkzucht af
af en
en ontdekte
ontdekte haar
haar eigen
eigen schoonheid
schoonheid als
als een
een
de pronkzucht
schat
dien zezenunuoveral
overalmet
metzich
zichronddragen
ronddragenmocht
mochten
enover
overheel
heel
schat dien
hare jeugd
jeugd eene blijdschap
uitstralen zou
zou
blijdschap brengen
brengen moest
moest die uitstralen
hare
over
heel hare
hare omgeving.
omgeving. Uit
Uitdedekostschool
kostschoolbracht
bracht zij
zij de
de
over heel
zoeterige
idealen en de
de verteedering mede
mede die
welig op,
opdie zoo welig
zoeterige idealen
van opkomende
meisjes;; —
-- een
schieten
opkomende meisjes
argeloos gemoed van
schieten in 't argeloos
iets als
dat gebeuren
gebeuren moet
moet -— iets
naar een
een wonder dat
vage verlangen naar
de
onduidelijke geheimzinnigheid
geheimzinnigheid die schuilt
schuilt in
in iederen
moriederen mor,
de onduidelijke
genstond die
belooft
iets
nieuws
te
brengen.
die belooft iets nieuws te brengen.
weer op
op 't dorp komen zou,
Haar
Haar eerste
eerste toekomst
toekomst nu
nu als
als ze weer
lag
voor haar
haar open
open als
alseen
eenver
ververschiet
verschietvol
volnieuwe
nieuwe aanlag voor
aan,
trekkelijkheden. Er
was een
eenbeetje
beetjeangst
angstinindedeverwachting
verwachting
Er was
van
het groote geluk,
ietsvan
vandedemaagdelijke
maagdelijkeschuchterheid
schuchterheid
geluk, iets
van het
aanraking te
dingen die niet
niet
om
voor 't eerst
eerst in
in aanraking
te komen
komen met
met dingen
om voor
heel
rein zijn
zijn en
en smetteloos;
nieuwsgierigheid om kennis
kennis
de nieuwsgierigheid
smetteloos ; de
heel rein
te
nemen van
van al
al 't geen
hier zoo weiger
weiger geborgen
geborgen werd
werd ge,
ge.
geen hier
te nemen
houden;
opgewekt gevoel
gevoelom
omnunueens
eensvrij
vrijtetezijn
zijn in
in denken
denken
het opgewekt
houden ; het
en
handelen en
eigen stand
stand te
te nemen
nemen onder
onder de
de menschen en
en handelen
en eigen
in
aanzien tetekomen
komen en
enininstilte
stiltehare
haregodsvrucht
godsvrucht teteoefenen
oefenen
in aanzien
en
hare deugd te
te bewaren
bewaren -— als
een toonbeeld
toonbeeld voor
voor heel
heel de
de
als een
en hare
gemeente, . .... maar
toezicht een
er meesteres
meesteres!!
eener
maar zonder
zonder het toezicht
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Tot
van
enentante
Tot groote
grootevreugd
vreugdenentrots
trots
vanoom
oom
tantekeerde
keerdeElvierke
Elvierke
dan ook
ook uit
uit de
dekostschool
kostschool terug
terug naar
naar het
het dorp,
dorp, als
als eene
eene vol,
vol.
dan
groeide jonkvrouw,
jonkvrouw, waar
waar de
de educatie
educatie er
erdik
dikbovenop
bovenopligt.
ligt.Zij
Zij
er ontvangen
ontvangen en
enbekeken
bekekenalsalseene
eene
wonderheidwaar
waarmen
men
werd er
wonderheid
voortaan met
met ontzag
ontzagenenmet
metzekeren
zekereneerbied
eerbieden
envoorkomenheid
voorkomenheid
zou naar
naar opzien.
opZIen.
Met hun
inin
aanzien
hun nichtje
nichtjehadden
haddenzijzijzichzelf
zichzelf
aanziengebracht!
gebracht!
Nonkel en
en tante
tantebeschouwden
beschouwden hun
hun kind
kind nu
nuals
alseen
eenpronk,
pronk.
Nonkel
waarvan de
de weerde
weerde op
op hen
henzelf
zelfneerkwam.
neerkwam. Zij
Zijwaren
waren
juweel waarvan
bijzonder op
op gesteld
gesteldheel
heeldedevormelijkheid
vormelijkheidder
derhooge
hooge oplei,
oplei.
er bijzonder
totinindedeminste
minstebijzonderheden
bijzonderhedenteteonderhouden
onderhouden;; want
want
ding tot
aan het
het uiterlijke
uiterlijke vertoon
vertoon hechtten
hechtten nonkel
nonkel en
entante
tantebijzonder
bijzonder
aan
- Voor
Voorheel
heelhet
hetdorp
dorpwilden
wilden
met
hun
nichtjepralen.
pralen.
veel. —
zij zij
met
hun
nichtje
aangeleerd
't Geen het
het meisje
meisje ginder
ginder inindedekostschool
kostschoolhad
had
aangeleerden
en
naar huis
huis medebracht,
medebracht, maar
maar in de
denieuwe
nieuweomgeving
omgeving gauw
gauw
naar
wilde laten
laten wegvallen,
wegvallen, omdat
omdat zij
zij het
hetongepast
ongepastvond,
vond,dat
datjuist
juist
wilde Koornaerts
Koornaerts zuster
zuster behouden
behoudenzien
zienen
enop
opde
deletter
letteruitgevoerd.
uitgevoerd.
wilde
had muziek
muziek geleerd
geleerd —
- evengauw
evengauw moest
moesterereen
eenpiano
piano
Elvire had
gekocht.
Het huis
huiswerd
werdbuiten
buitentot
totbinnen
binnenopgeschikt
opgeschikten
en 't geen
gekocht. Het
entante
tanteuit
uithun
hunboersche
boerscheafkomst
afkomstvan
vanlandelijke
landelijkegebrui,
gebrui.
nonkel en
in hun
hunrenteniersleven
rentenierslevenhadden
haddenbewaard,
bewaard,werd
werdnu
numet
metzorg
zorg
ken in
jonge juffer
juffer moest
moest ininalles
allesraad
raadgeven
gevenomdat
omdatzij
zij
geweerd. De jonge
geweerd.
er alles
alles van
van wist.
wist. De
Desalon
salonwerd
werdgemeubeld,
gemeubeld, de
deeetplaats
eetplaats en
en
er
de bovenkamers
bovenkamers behangen.
behangen. De
Dekeuken,
keuken,waar
waarElvire
Elvirezich
zichproef,
proef.
ondervindelijk
inbekwamen,
bekwamen,geleek
geleekwelhaast
welhaast aan
aan een
een
ondervindelijk wilde
wilde in
laboratorium
waar alle
alle moderne
moderne recepten
recepten volgens
volgens opgave
opgave uit
uit
laboratorium waar
het kookboek
kookboek werden
werdenuitgevoerd.
uitgevoerd.Voortaan
Voortaanwas
washet
hetalle
alledagen
dagen
kermis;
eetmaal werd
werd niet
niet meer
meer in
in de
dekeuken,
keuken,maar
maarin
inde
de
kermis; het
het eetmaal
in dedetuinkamer
tuinkamer opgediend.
opgediend. De
De tafel
tafel werd
werd met
met
eetplaats
eetplaats of
of in
vooral werd
een
wit amelaken
amelaken gedekt
gedekt en
en ''ss middags vooral
werd er wat
wat
een wit
omslag
en
plechtigheid
uitgehaald
gelijk
in
de
groote
huizen.
omslag en plechtigheid uitgehaald gelijk de groote huizen.
Tante
meer opstaan
opstaan en
en de
de
Tante Agatha
Agatha mocht
mocht van
van haar
haar stoel
stoel niet
niet meer
meid
- in
in plaats
plaatsvan
vanmet
methen
henaan
aantafel
tafel bij
bij tetezitten,
zitten, kreeg
kreeg
meid —
nu een
een witt'e
witte voorschoot en werd
werd geleerd hoe
hoe zij
zij moest
moest opdienen.
opdienen.
Voor
Koornaert en
en zijn
zijn zuster
zuster was
washet
hetnieuwe
nieuwe leven
leven als
als
Voor Koornaert
eene
veropenbaring ;; zij
zij waren
waren er
er door
doorverrukt.
verrukt. Zij
Zijbezagen
bezagen
eene veropenbaring
nu eerst
ze 't nu
eerst vast
vast hadden
hadden om te
te
elkaar
te zeggen
zeggen:: dat
dat ze
elkaar om
om te
en
leven
volgens hunnen
hunnen staat.
staat. Zij
lieten zich
zich gewillig leiden
leiden en
leven volgens
Zij lieten
vroegen
moesten en wat
wat er
er nog
nogaan
aan ont,
ont.
doen moesten
vroegen maar
maar hoe
hoe ze 't doen
brak
in den
denvorm
vormtetekomen.
komen.Zij
Zijvergaten
vergatenhet
hetongemak
ongemak der
der
brak om
om in
nieuwe
plichtpleging om met
met minachting
minachting neer
zien op de
de
nieuwe plichtpleging
neer te
te zien
manier
hiertoe geleefd
geleefd hadden.
hadden.
manier waarin
waarin zij
zij tot
tot hiertoe
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Dien eersten
eersten tijd
tijd na
na 't kostschoolleven beschouwde Elvire
Dien
van alles,
als
een
groot
verlof.
Zij was
was los van
alles, zij
zij voelde
voelde zich
zich
als een groot verlof. Zij
ontdaan
een grooten last,
gelijk iemand
iemand die
die na
na lange
lange
last, gelijk
ontdaan van
van een
is en
enbewust
bewust
inspanning, ineens
het drukkende
drukkende verlost
verlost is
inspanning,
ineens van
van al
al het
wordt van haar
haar onbeperkte
onbeperkte vrijheid.
vrijheid. Heel
Heel hare
hare omgeving was
wordt
haar ginder
ginder zoo
zoo lang
lang
eene volstrekte
volstrekte tegenstelling met
met 't geen haar
een heerlijke
heerlijke feesthad
bedwongen gehouden.
gehouden. 't Scheen
had bedwongen
Scheen haar een
feest,
moe~t
tijd die
die voorloopig niets
anders dan
dan voor
voor 't genot moest
niets anders
tijd
worden. Er
Er was
was zelfs
zelfs te
te veel
veel drukte
drukte en
en de
de keus werd
verleefd worden.
moeilijk te doen
doen inindede
velerhandesoorten
soortenvan
vanvermaak
vermaak en
en
moeilijk
velerhande
uitspanning. Zij
had makkers
makkers nu
nu en
en vriendinnen
vriendinnen ver
ver en
en bij.
bij.
uitspanning.
Zij had
In de
deafgelegenste
afgelegenste plaatsen
plaatsen kon
kon zij
zijbezoek
bezoekbrengen
brengen en
en
In
de vriendinnen
vriendinnen eenige dagen met
met haar
haar
beurtelings moesten al
al de
overbrengen.
komen overbrengen.
Om eene richting
kiezen of een
een levensregel aan te nemen
richting te
te kiezen
was het
het nog veel
veel te
te vroeg
vroeg -— later
dat van
van zelfs
zelfs komen
later zou dat
komen —
was
eens dat
alles op
zijn plooi
plooi en
en elk
elk zijn
zijn plaats had ingenomen.
dat alles
op zijn
Maar dat
kwam veel vroeger
vroeger dan
dan ze
ze 't verwacht
Eens
verwacht had. Eens
Maar
dat kwam
de echte
echte verloftijd
verloftijd uit, ging iedereen
iedereen weer
weer alal zijnen
zijnen kant
- de
kant —
jongste vriendinnen
vriendinnen naar
naar school
school en
en de
deoudere
oudere ininbediening
bediening
jongste
of aan
aan eene bezigheid.
bezigheid. En bij
bij het
het meisje
meisje zelf
zelfgebeurde
gebeurdeerereen
een
ommekeer.
Die aandrang
aandrangom
omdedelessen
lessenenenaangeleerde
aangeleerdemanieren
manieren
ommekeer. Die
uit de
de kostschool,
kostschool, om
omheel
heeldiedie
vormelijkeplechtigheid
plechtigheid en
en
uit
vormelijke
uiterlijke stijfheid
werd haar
haar te wegen
wegen als
als een
een nut,
nut.
uiterlijke
stijfheid vol te houden, werd
telooze last en
en zij
zij begon
begonin
intete zien
zien dat
dat heel
heel die
die hoogdravendheid
hoogdravendheid
niet paste
paste in hare
hare omgeving,
omgeving, dat
dat er
er gemis
gemis was
was aan natuurlijh
niet
natuurlijk,
deed haar
haar aan
aan alsof
alsof ze
ze nonkel
nonkel en
en tante
tante had
had leeren
heid. Het deed
nu zelf
zelf gedwongen
gedwongen werd
werd die
die comedie vol
spelen en
en nu
comedie spelen
De landsche
eenzaamheid, de stilte
stilte der
der
te houden.
houden. De
te
landsche luch.,
lucht de eenzaamheid,
en deed
deed haar
haar
gelijkloopende dagen, dat alles bracht haar tot inkeer en
oude gemoedelijkheid
gemoedelijkheid betreuren
betreuren van
van voorheen.
voorheen. Haar
Haareigen
eigen
de oude
argelooze kindertijd
weer zijne bekoring
bekoring en het
het meisje
meisje
kindertijd kreeg weer
zij moedwillig
moedwillig iets
iets gedood
gedood had
had in
inhare
hare omgeving
omgeving
voelde dat
dat zij
voelde
ze verlangde
verlangde er
er naar
naar het
het terug
terug te
te vinden.
vinden.
en ze
en
zij verstand
verstand en
en begrip
begrip genoeg
genoeg om
om te
te weten
weten dat
dat
Toch had
had zij
Toch
zij
met geweld
geweld en
en in
in één draai
niet kon
kon terug
terug
draai tot
tot het
het oude niet
zij met
het vast
vast besloten
besloten:: geleidelijk alle
keeren, maar voortaan stond
stond het
onnuttigheid
aanstellerij in haar
haar levenswandel
levenswandelen
engebruiken
gebruiken
onnuftigheid en aanstellerij
er maar
maar juist zooveel van over te houden
wegvallen en er
te laten wegvallen
om
tante niet
niet te
te misnoegen. Om
het heelemaal tot
de onbe.
tot de
onbe,
om tante
Om het
zonnen
losheid van
vanvoorheen
voorheen terug
terug tetebrengen,
brengen, wenschte zij
zonnen losheid
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wel
waren
ererzekere
wel niet,
niet, want
wantmet
methaar
haarhuidig
huidiginzicht
inzicht
waren
zekeredingen
dingen
haar welgevallig
welgevallig bleven
bleven zooals
zooals : de
de opschik
opschik van
van het
het huis,
huis,
die haar
poenderen in
in de
dekeuken
keukenenenhethet
liefhebberenmet
metbloemen,
bloemen,
het poenderen
liefhebberen
lezen van
van nieuwe
nieuwe boeken
boeken en
enbijzonderlijk
bijzonderlijk het
het volgen
volgen der
der
het lezen
steedsche kleederdracht
kleederdracht met
met al
al de
de prutserijen
prutserijen die
die er
eraan
aanvast
vast
steedsche
al 't geen in
inhaar
haar het
het opkomende
opkomendetikje
tikjemeisjesijdelheid
meisjesijdelheid
waren en
en al
waren
konden voldoen.
voldoen. Alzoo
Alzoogerocht
gerochtKoornaerts
Koornaertsnichtje
nichtjegeleidelijk
geleidelijk
een vasten
vasten levensvorm.
levensvorm. Maar
Maar 't geen er
er meest
meest toe
toebijdroeg
bijdroeg
in een
haar evenwicht
evenwicht te
te heroveren
heroveren en
enhaar
haarop
opstevigen
stevigengrond
grond tete
haar
brengen, was de
de omgang
omgangmet
metdededochter
dochtervan
vandokter
dokterBlondeel.
Blondeel.
brengen,
De kameraadschap
kameraadschap van
van vroeger
vroeger was
waster
terkostschool
kostschooltot
tot innige
innige
De
vriendschap geworden
zoodat Celeste
Celeste voor
voorKoornaerts
Koornaertsnichtje
nichtje
vriendschap
geworden zoodat
Waarzij
zij eerst
eerst als
als kind
kind
zooveel was
was als
alseene
eeneoudere
ouderezuster.
zuster. Waar
zooveel
nuals
alseigen
eigenaan
aan den
den huize
huize ont,
ont~
gespeeld had,
had, werd
werd Elvire
Elvire nu
gespeeld
vangen en
door dien
dien omgang
omgang werd
werd het
het meisje
meisje als
als vanzelf
vanzelf op
op
vangen
en door
goeden weg
weggebracht.
gebracht.
den goeden
Eens het verlof
verlof uit,
uit, als
als de
dedrie
driezonen
zonenvan
vanden
dendokter
dokterweer
weer
Eens
aan de studie
studie waren,
waren, moest
moestjuffer
jufferCeleste
Celesteonder
ondertoezicht
toezichtharer
harer
aan
moeder, haar
haar deel
deel doen
doen in
in het
hetwerk
werk en
enhet
hetonderhoud
onderhoud van
van
moeder,
Hetspel
spelwas
wasererineens
ineensuit
uitenenmevrouw
mevrouwBlondeel
Blondeel
huisgezin. Het
het huisgezin.
zorgde er
er voor
voor dat
dat hare
hare dochter
dochter ijverig
ijverig deel
deel nam
nam aan
aan alalhare
hare
zorgde
bezigheden.
Op
vaste
uren
van
den
dag
moest
zij
aan
't
werk
bezigheden.
vaste uren van den dag moest zij aan 't werk
blijven en
en al
al haren
haren tijd
tijdwas
waszorgelijk
zorgelijkingedeeld
ingedeeldzoodat
zoodat er
er
blijven
flauwedroomerij.
droomerij.
geen
kans over
over was
was voor
voorijdel
ijdelvertuit
vertuitafafflauwe
geen kans
Koornaert en
enzijn
zijnzuster
zustervan
vanhun
hunnichtje
nichtjeniet
nieteischten
eischten
't Geen Koornaert
deed
Elvire uit
uit haar
haar eigen,
eigen,aangezet
aangezetdoor
doorhet
hetvoorbeeld
voorbeeldharer
harer
deed Elvire
vriendin.
Zij begon
begon het
hetleven
levenernstiger
ernstigeropopte te
nemen,bracht
brachtalal
vriendin. Zij
nemen,
haar
goeden wil in
io 't werk
zich verdienstig
verdienstig te maken
maken in
in
werk om
om zich
haar goeden
te., verbruiken met
met nuttige
nuttige bezig,
bezig~
den
huishoud en
en haren
haren tijd
tijd te.verbruiken
den huishoud
heid. Maar
Maar juist
juistdie
dieernstige
ernstigebezigheid
bezigheidontbrak
ontbrakhaar
haaren
enver
vervan
van
ofaangezet
aangezet tot
totwerken,
werken,vond
vondzij
zijgeene
geenegelegenheid
gelegenheid
gedwongen of
om
aan te
te vaften.
vatten. Tante
Tante liet
lietererhaar
haargeen
geenkans
kanstoe
toe;
waar
om iets aan
; waar
nichtje
de handen
handenwilde
wildeuitsteken
uitstekenwas
washet
hetreeds
reedsgedaan
gedaan door
door de
de
nichtje de
meid
en al
al haar
haar goede
goedeinzichten
inzichten werden
werden afgescheept
afgescheept met
met een
een
meid en
zelfde
beweren:: dat
werken haren
haren staat
staat niet
niet was
was —
- en
endat
datze
ze
zelfde beweren
dat werken
daarom
hooge opleiding
opleiding niet
niet genoten
genoten had
had om
omhuiselijke
huiselijke
daarom die
die hooge
bezigheid
waar te nemen.
nemen.
bezigheid waar
Op die
die wijze
wijzemoest
moestElvire
Elvirezoo
zoogoed
goedhet
hetging
ginghaar
haar ledigen
ledigen fijd
tijd
trachten
met uitgezochte
uitgezochte bedrijvigheid
bedrijvigheid en
en haar
haar lief,
lief~
trachten te
te vullen met
hebberijen
onder vorm
vormvan
vanopgelegde
opgelegdewerkuren.
werkuren.Maar
Maar
hebberijen oefenen onder
zij zich
zichniet
nietbedriegen
bedriegen en
en de
deledigheid
ledigheid
den
dag door
kon zij
door kon
den dag
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van
zulk een
een bestaan,
bestaan, woog op
op haar
haar als
als een
eenverwijt.
verwijt. Zij
Zij ver,
ver.
van zulk
langde
maar tot
tot het
hetzondag
zondagwas
wasom
ommet
methare
harevriendin
vriendin den
den
langde maar
vrijen
te brengen.
brengen. Gelukkig
Gelukkigbracht
brachthet
hetverlof
verloftelkens
telkens
vrijen tijd
tijd over te
een schoone
schoone afwisseling
afwisselingininde
deeentonigheid
eentonigheidvan
vandat
dateffene
effeneleven.
leven.
Zoogauw Armand,
Henri en
en Albert
Albert weer
weerthuis
thuiskwamen,
kwamen,
Armand, Henri
werd
band ook
ook weer
weer gelost
gelostvoor
voorCeleste
Celesteenendedealgemeene
algemeene
werd de band
lustigheid
het huis
huis van
van den
dendokter.
dokter.Dan
Danook
ookher,
her.
lustigheid brak
brak uit
uit in het
begon
de oude
oudevertrouwelijkheid
vertrouwelijkheid in
in het
het spel
spel en
en Elvire
Elvire werd
werd
begon de
in
denkring
kringopgenomen
opgenomenalsalsdede
speelkameraadvan
vanvroeger.
vroeger.
in den
speelkameraad
De zonen
zonen brachten
brachten hunne
hunnemakkers
makkers meê
meê—- studenten
studenten uit
uit 't
college;
Celeste ontbood
ontbood hare
harevriendinnen
vriendinnen en
enElvire
Elviredeelde
deelde
college ; Celeste
verzet. De
Degroote
grootewarande
warande was
wastelkens
telkens weer
weer
in 't algemeen
algemeen verzet.
vol leven
leven en
engeruchte
geruchte;; uitstappen
uitstappen en
engezelschapspelen
gezelschapspelenwerden
werden
ingericht
dagen naareen
naareen was
was 't een vertier
vertier zonder
zonder einde
einde—
ingericht en dagen
men
niet waar
waar eerst.
eerst.
men wist niet
't Was voor
voor Elvire
Elvirealsof
alsofzezeuit
uiteen
eendroom
droomontwaakte
ontwaakte en
en
alleen
binst die verlofdagen
verlofdagen te
leven begon!
begon 1 Zij
Zij was
was heel
heel en
en
alleen binst
te leven
al verrukking.
In dien
al
verrukking. In
dien omgang
omgang met
met studenten
studenten en
en meisjes
meisjes van
van
hoogen stand
stand die
die de
debeschaafdheid
beschaafdheid oefenden
oefenden als
als eene
eene aange,
aange.
hoogen
boren natuur,
natuur, ondervond
ondervond zij
gauw wat
wat ze
zeverwerpen
verwerpen en
en
boren
zij gauw
bijhouden moest van
van 't geen haar
haar ter kostschool
was aangeleerd
aangeleerd
bijhouden
kostschool was
om in den
den goeden
goeden toon
toon te
te blijven.
blijven. In
In 't begin
begin voelde zij
zij het
het
om
ongemak
gedurig met
met den
denstrijd
strijdomom
haarnatuurlijken
natuurlijkenaard
aard
ongemak gedurig
haar
geweld aan
aan te
doen en
en op
op de
de regels
regels te
te letten
letten van
van 't geen zij
zij
geweld
te doen
als 93receptesz
«preceptes» had
had van
van buiten
buiten geleerd.
geleerd. Nu
Nueerst
eerstondervond
ondervond
als
zij dat
dat de
de theorie
theorie tetekort
kortschoot
schootbij
bijdedepraktijk
praktijk en
en dat
dat de
de
zij
natuurlijke ingeving
weg wees.
wees.
natuurlijke
ingeving de
de beste weg
was alle
alle vormelijkheid
vormelijkheid vergeten
vergeten in
inharen
harenomgang
omgang
Welhaast was
en ze
ze deden
dedensamen
samengelijk
gelijkin in
den
goeden
kindertijd,alleen
alleen
en
den
goeden
kindertijd,
wat meer
meer inzicht
inzicht om
omvoorkomend
voorkomendtetezijn
zijnenengedienstig,
gedienstig,—met wat
verder had
men geen moeite
moeite om
om de
dehartelijkheid
hartelijkheid der
der vriend,
vriend.
verder
had men
schap
uit
te
geven
daar
ze
van
alle
kanten
rechtzinnig
en
schap uit te geven daar ze van alle kanten rechtzinnig en
was.
gemeend was.
Tusschen
T usschen jongens
jongens en
en meisjes
meisjes ging
gingde
detoon
toongewoonlijk
gewoonlijk in
in
fijne plagernij
plagemij waar
waar de
de genegenheid
genegenheid en
enhet
hetbehagen
behagenmoest
moest
fijne
onder gescholen
gescholen blijven
blijven om
om geen
geenuitzicht
uitzichtvan
vanvoorkeur
voorkeur te
te
onder
ofdiepere
diepere gevoelens
gevoelensteteverraden.
verraden.
geven of
Maar tusschen
tusschen Elvire
Elvire en
en Celeste
Celeste was
washet
hetdedevolkomene,
volkomene,
Maar
schoone
vertrouwelijkheid,
die
voortsproot
uit
eene
overeen.
schoone vertrouwelijkheid, die voortsproot uit eene overeen,
komst van
van karakter
karakter en
en uituithethet
bewustzijnder
derkostelijkheid
kostelijkheid
komst
bewustzijn
harer wederzijdsche
wederzijdsche vriendschap
vriendschap —
- omdat
omdat zezebuiten
buitenelkaar
elkaar
harer
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op 't dorp
om haar
haar overvol
overvol gevoel van
niemand hadden
hadden op
dorp om
genegenheid uit te
te storten.
storten.
genegenheid
die twee
twee was
was het
hethaar
haar beste
beste tijd
Voor die
tijd 11 Haar meisjesgemoed
was nog
nogrein
reinen
enonberoerd,
onberoerd, zezekenden
kendengeen
geentwijfel,
twijfel, angst
angstnoch
noch
was
leven vermoedden ze enkel de
de vermaken,
vermaken, de
de
begeerte, -— van 't leven
na een
een nieuwen
nieuwen
leute waarvan
waarvan zij
zij nooit
nooit verzadigd waren.
waren. Telkens na
verloftijd kon Celeste
Celeste de
de tegenstelling moeilijk gewend worden.
verloftijd
vertrokken waren
waren en
en Papa
Papa weer
weer
broers vertrokken
Zoogauw de druistige broers
een~
in zijn
zijn gewone
gewone doening,
doening, was
washet
hetbij
bijmama
mama alleen zoo stil en
en een,
zaam in
in het
het groote huis.
huis. Dan
Dan zocht
zocht het
het meisje
meisje telkens
telkens weer
weer
uitvlucht of eene reden
haar vriendin
te zoeken
zoeken
eene uitvlucht
reden om
om haar
vriendin op
op te
die
er ook
ook lijk
lijk verweeuwd zat
bij haar
haar oom en
en tante.
tante. In
In den
den
die er
zat bij
tegen avond
avondhielden
hieldenzijzijelkaar
elkaargezelschap,
gezelschap,
achtermiddag of tegen
brachten een handwerk
handwerk mede,
mede, speelden
speelden piano,
piano, wandelden
wandelden in
in
brachten
den
hof en
envertelden
verteldenereronderling
onderling van
van 't verzet
en 't genot
den hof
verzet en
nog komen moest.
Zoo hield
hield het
het aan,
aan,
dat
voorbij was
dat voorbij
was of nog
moest. Zoo
groeide op
op tot
volslegen jonk,
tot een
een volslegen
jonk~
jaren naareen, en Elvire groeide
vrouw terwijl
terwijl haar
haar geest
geesten
engemoed
gemoedkinderlijk
kinderlijk rein
rein bleef
bleefinin
vrouw
't genot
der dagen
dagen die
die open
opengaan
gaan en
en toe,
toe, die
die afwinden in
genot der
oneindige reeks,
zonder verlangen
verlangen of
of treurnis
treumis naar
reeks, zonder
naar toekomst
of verleden
verleden -— omdat
tijd voor
voor haar
haar ontlook
ontlook in
in het
het
omdat de
de tijd
oosten,
verwelkte
in
het
westen
als
bloemenpracht
altijd
oosten, verwelkte in het westen als bloemenpracht —
even
schoon, even
even nieuw
nieuw en
enfrisch
frischmet
metaltijd
altijd versche
verras~
even schoon,
versche verras,
sin
gen die
de verwachting
verwachting ver
verovertroffen.
overtroffen. Telkens
Telkens zij
zij zich
zich
die de
singen
zij met
metden
denglimlach
glimlachom
om den
den mond,
mond,
neervleide 's avonds,
bleef zij
avonds, bleef
de heldere
heldere oogen wijd
wijd open, uitstaren over de
de onafzienbare
onafzienbare
de
verten
harer verbeelding,
verbeelding, waar
waar de
de herinnering
herinnering aan
aan 't genotene
verten harer
met 't vooruitzicht
van 't geen
genieten stond,
stond, in
inelkaar
elkaar
geen te genieten
vooruitzicht van
weerspiegelde als
een sterrelucht in
het watervlak
watervlak van
van een
een
in het
weerspiegelde
als een
tot één zelfde schoonheid
schoonheid
vijver -— waar
twee dingen
dingen tot
waar die
die twee
Haar
vermengelen en
uit elkaar
elkaar niet
nietmeer
meertetescheiden
scheidenzijn.
zijn. Haar
en uit
eigen jeugd
jeugd scheen
scheen haar
haar eene bestendigheid
waar de tijd
tijd ver,
ver~
bestendigheid waar
eigen
wijlt of voorttreuzelt langs onbepaalde
onbepaalde kronkellijnen gelijk het
wijlt
water in het
het beekje
beekje zich
zichschijnbaar
schijnbaar stilhoudt
stilhoudt omdat
omdat de
deweide
weide
water
langs de
de beide
beide oevers
oevers over
over heel
heel de
de lengte,
lengte, met
met de
deschoonste
schoonste
langs
bloemen is getooid.
getooid.
bloemen

•*

*

**

Het
was op
op het
het einde
einde van
van 't groot
verlof, ten
ten tijde
tijde dat
dat de
de
groot verlof,
Het was
gezelligheid onder
onder de
de jonge
jongelieden
liedenten
tenschoonste
schoonste was
was open,
open~
gezelligheid
gebloeid en
endedevriendschappelijke
vriendschappelijkeomgang
omgangten
tenuiterste
uiterstegestegen,
gestegen,
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dat
Celeste, een
eenavond,
avond,hare
harevriendin
vriendinalleen
alleenriep
riepenenbracht
bracht
dat Celeste,
van een
eendonkeren
donkerentreurbeuk,
treurbeuk, haar
haar
neerhangend loof van
onder 't neerhangend
de witte
witte hofbank
hofbank deed
deed neerzitten
neerzitten om
om daar,
daar, in
in de
de stilte
stilte en
en
op de
van een
een
met
alle omzichtigheid
omzichtigheid die
past bij
bij 't onthullen
onthullen van
met alle
die past
belangrijk
aan Elvire
Elvire meedeelde
meedeelde:: dat
datArmand
Armandnu
nunaar
naar
belangrijk nieuws,
nieuws, aan
't seminarie
Brugge en
en Henri
Henri naar
naar 't missiehuis
missiehuis der
seminarie trok,
trok, te Brugge
witte paters
paters te Algiers.
Algiers.
witte
het begin
begin van
vanhet
heteinde
einde11
't Was het
gezelschap was voor
voor altijd
altijd geschonden
geschonden —
- de
degelukkige
gelukkige
Het gezelschap
Detwee
tweebijzonderste
bijzondersteleiders
leidersvielen
vielenweg.
weg.
tijd was
was voorbij.
voorbij. De
tijd
Albert bleef
bleef nog
nog over,
over, als
als de
dejongste
jongste;; maar
maar van
van hem
hem was
was er
er
Albert
niet
veel teteverwachten
verwachten —
- hij
hij was
was te
te ernstig
ernstig van
van gemoed
gemoed en
en
niet veel
te bezig
bezig met
met gedachten
gedachten om
om 't spel op den wagen te houden en
en
toekomend jaar
hij ook
ook al
al naar
naar de
dehoogeschool
hoogeschool. ...
toekomend
jaar zou
zou hij
..
twee kinderen
kinderen die
dieniets
nietsernstig
ernstigenen
belangrijkvinden
vinden
Als twee
belangrijk
zijdien
dienavond
avondhaar
haarongeluk
ongeluk
tenzij haar
haar eigen
eigen vermaak,
vermaak, bleven
bleven zij
tenzij
betreuren. Eindelijk
Eindelijk vond
vond Elvire
Elvireniets
nietsanders
andersom
omhare
harevriendin
vriendin
betreuren.
te
troosten tenzij
tenzij 't vooruitzicht
vooruitzicht:: dat
toch daarmeê
daarmeê niet
niet
dat het toch
te troosten
heel
al uit
uit zou
zou zijn
zijnmet
metde
deleute,
leute,—- dat
datAlbert
Albertzijn
zijnmak,
mak.
heel en al
kers
uit Leuven
Leuven zou
zou meêbrengen
meêbrengen;; dat er
er onder
onder hen
hen wel
welvan
van
kers uit
goede soort
soortzouden
zoudenzijn
zijnom
omden
den
verloftijdaangenaam
aangenaam door
door
de goede
verloftijd
te
brengen. Maar
Maar Celeste
Celeste bleef
bleefzwaarmoedig
zwaarmoedigen
ensprakeloos
sprakeloos
te brengen.
dien
avond, —
- zij
zijliet
lietzich
zich
niet
opbeuren.En
EnElvire,
Elvire,licht
licht
dien avond,
niet
opbeuren.
was,raadde
raaddeniet
nietdat
daterereen
eentweede
tweedegeheim
geheim
van zin
zin als
als zezewas,
van
gereed stond
stond om
omonthuld
onthuldteteworden
wordenen
enmet
methaar
haargemis
gemisaan
aan
gereed
zij dedegelegenheid
gelegenheidvoorbijgaan
voorbijgaan om
om het
hetandere
andere
doorzicht
doorzicht liet zij
enalzoo
alzoo
nieuws te vernemen
vernemen waarover
waarover Celeste
Celeste zat
zat te
te dubben
dubben en
nieuws
zij verschoond
verschoond voor
vooreenigen
eenigen tijd
tijdvan
vanhet
hetgrootere
grooterever,
ver.
bleef zij
driet dat
dat haar
haar te wachten
wachten stond.
stond.
driet
Naderhand vond
vond Celeste
Celestegeene
geenegepaste
gepastegelegenheid
gelegenheidmeer,
meer,
Naderhand
of zij
zij had
hadden
denmoed
moed
niet
hare
vriendin
de
mededeeling
niet hare vriendin de mededeeling tete
doen. Zij
Zij gelastte
gelastte er
er hare
hare moeder
moeder meé.
meê. En
En zoo
zoo gebeurde
gebeurde het
het
doen.
een
zondagnoen dat
dat mevrouw
mevrouw Blondeel
Blondeel te
te Koornaerts
Koornaerts bij
bij de
de
een zondagnoen
koffietafel, na
eene gaping
gaping in
in 't gesprek,
zich ineens
ineensaanstelde
aanstelde
koffietafel,
na eene
gesprek, zich
en
de aandacht
aandacht vroeg
vroeg voor
vooreen
eengewichtig
gewichtig nieuws
nieuws en
en na
na de
de
en de
algemeene belangstelling
breede inieiding
inleiding tetehebben
hebben
algemeene
belangstelling met
met eene breede
uit:
datCeleste
Celestevoornemens
voornemens was
was
voorbereid, kwam
kwam het
het ereruit
voorbereid,
: dat
kloosterzuster
worden.
kloosterzuster te worden.
Op den
den slag
slag klonk
klonk die
diemededeeling
mededeeling zoo
zoo gewoon
gewoon alsof
alsof het
het
Op
een alledaagsch
alledaagsch dingen
dingen gold
goldenendede
aanzittendenbezagen
bezagenelkaar
elkaar
aanziftenden
met de vraag
vraag op
op de
delippen
lippenenendede
gemaakteverwondering,
verwondering,om
om
met
gemaakte
te weten
weten of 't wel ernstig
ernstig gemeend
gemeend was
was?
te
?11
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Elvire kon
op dat
dat oogenblik
oogenblikniet
nietbeseffen
beseffenwat
waterervoor
voorhaar
haar
kon op
bleefverbluft
verbluftdoor
doordedeverrassing
verrassing en
en
aan
gelegen was,
was, —- zezebleef
aan gelegen
ze dacht
dacht niet
niet aan
aan haar
haar zelf.
zelf.
-— Maar ze
heeft er
er me
me geen
geen woord
woordover
overgesproken1
gesproken! riep
riep
ze heeft
het meisje
meisje uit,
uit, als
als was
washet
hetdaarom
daaromalleen
alleenalalniet
nietaan
aantetenemen
nemen
het
't geen verkondigd
verkondigd werd.
werd.
Koornaert' s zuster
er de
deeerste
eerste over
over heen
heen en
en ze
ze liet
liet
zuster was
was er
Koornaert's
enkel haar
haar verwondering
verwondering hooren
hooren:: hoe
hoehet
heteen
eenjuffer
juffervan
vanharen
haren
rang en
en begaafdheid
begaafdheid in
in 't gedacht
komen om
om in
in zulk
zulk
rang
gedacht kon
kon komen
arm dorpsklooster
dorpskloosterden
dengeestelijken
geestelijkenstaat
staattetewillen
willenaangaan
aangaan?!
een arm
?I
-— Dat 't nog
ineene
eeneder
dergroote
grooteorders
orders ware,
ware, ....
in een
een
nog in
. . in
klooster in
stad, als
als meesteres
meesteres in
in eene
eene kostschooll
kostschool!
klooster
in stad,
haar stille
stillewoord
woordenenkalme
kalmegeaardheid
geaardheidvertelde
vertelde mevrouw
mevrouw
Met haar
Blondeel dan
dan verder,
verder, op
opvertrouwelijken
vertrouwelijken toon,
toon, hoe
hoebij
bijhare
hare
Blondeel
dochter 't gedacht
gerijpt was
was;; wat
wat zij
zij en
en de
de
gedacht ontstaan
ontstaan en
en gerijpt
dokter
er tegen
tegen hadden
hadden ingebracht
ingebracht om
om Celeste
Celeste tetebeproeven
beproeven;;
dokter er
zij ererover
overgeraadpleegd
geraadpleegd hadden
hadden en
en hoe
hoezij
zijeindelijk
eindelijk tot
tot
wie zij
besluit gekomen
gekomen waren
waren:: het
zijn gedacht
gedacht en
en ingeving
ingeving
het kind zijn
't besluit
laten volgen.
volgen.
te laten
Tante
zoo gewillig
gewillig niet
nietop
op:
Tante Agatha
Agatha nam
nam het
het zoo
:
-— Er
Er moet
moet iets
ietsonder
onderziften,
zitten,erermoet
moetiets
ietsmede
medehaperen,
haperen,
vrouw van
van den
dendokter
doktervertrokken
vertrokken
verklaarde
verklaarde zij
zij zoogauw
zoogauw de vrouw
was.
neemt zoo niet
niet in
in een
eenomzien
omzienzulk
zulkbesluit1
besluit!
was. Men neemt
-— Wie
Wie weet,
weet, zezekan
kanererallang
allangmede
medebezig
bezigzijn,
zijn,verschoonde
verschoonde
Seraphien.
-— Tut,
tut, waren
warendat
datnonnenmanieren,
nonnenmanieren, gelijk
gelijk ze
ze omging
omging
Tut, tut,
met de
de studenten,
studenten, over
overeenige
eenigedagen
dagennog
nog??Wacht
Wachtmaar,
maar, 't
met
zal wel
wel uitkomen
uitkomen;; entwaar
entwaar eene
eenebedrogene
bedrogeneverwachting
verwachting of
of
zal
iets
van dien
dien aard
aard —
- en
en daarop
daarop een
eenhaastig
haastigbesluit1
besluit!
iets van
van tante
tante —
- ze
ze kende
kende hare
hare
Elvire deelde 't gevoelen
gevoelen niet van
haar
toch
en
't
deed
haar
vriendin beter
beter!1 Maar
Maar 't ontstemde
ontstemde haar toch en
haar
ze het
het nieuws
nieuws op
op die
die
aan als
als een
een gemis
gemis aan
aan vertrouwen
vertrouwen dat
dat ze
aan
Voorhaar
haarwas
wasererechter
echtereen
eentroost
troost
wijze had
had moeten
moetenvernemen.
vernemen.Voor
verdriet der scheiding,
scheiding, tete weten
weten:: dat
dat zezehare
harevriendin
vriendin
bij 't verdriet
nog zou
zou kunnen
kunnen zien
zien en
enspreken
spreken —
- dat
dat zezeop
ophet
hetdorp
dorpbleef.
bleef.
nooit meer
meer worden
worden gelijk
gelij~ voorheen
voorheen!1 Die
Die dagen
dagen
Maar 't zou
zou nooit
ondervond
Elvire dat er
er iets
iets voorbij
voorbij was
wasininhaar
haarleven
leven—
- een
een
ondervond Elvire
tijdstip dat
dat was
was afgespeeld
afgespeeld—- iets
ietsdat
datonherroepelijk
onherroepelijkheen
heenwas
was
tijdstip
en niet
niet meer
meer kon
konherbeginnen
herbeginnen —
- iets
ietswaar
waarde
deschoonheid
schoonheid nog
nog
enkel
zou tetebenaderen
benaderen zijn
zijn door
doordedeherinnering
herinnering maar
maar nooit
nooit
enkel zou
meer kon
vervangen worden
iets van
van de
de zelfde
zelfde weerde.
weerde ...
meer
kon vervangen
worden door
door iets
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De laatste
laatste dagen
dagen voor
voor het
het afscheid
afscheid moesten
moesten de
de twee
tweeharts,
harts~
gebruiken om
omhare
harevertrouwelijke
vertrouwelijke ontboezemingen.
ontboezemingen.
vriendinnen gebruiken
Getweeën
uren lang,
lang, gearmd
gearmd door
door de
destille
stille
Getweeën wandelden
wandelden zij
zij uren
lanen van
van den
dentuin
tuinwaar
waarelkelkplekje
plekjeeene
eeneherinnering
herinneringwekte
wekte
lanen
aan genotene
genotene vreugd
vreugdofofeen
eenkostelijken
kostelijkenstond.
stond.Van
Vanweerskanten
weerskanten
aan
werden nu
nu de
deinnigste
innigstegemoedsaangelegenheden
gemoedsaangelegenhedenmedegedeeld,
medegedeeld,
werden
beloften
beloften werden
werden gefluisterd
gefluisterd en
en afspraken
afspraken geregeld.
geregeld.
Elvire haar
haar eigen
eigendroetheid
droetheidvergeten
vergetenkon
konorn
om't'tverlies
verlies
Waar Elvire
harer vriendin,
vriendin, kwam
kwam de
de bewondering
bewondering boven
boven om
om het
het kloek
kloek
harer
besluit van
van het
het meisje
meisje dat
dat in
in de
de fleur
fleur van
van het
hetleven
levenaan
aan alle
alle
besluit
genoegens verzaakte,
verzaakte, haar)
haar} weelde
schoonheid offerde,
offerde,hare
hare
weelde en schoonheid
talenten,
haar begeerten
begeerten en
wil en
en hare
hare lieve
lieveouders
oudersverlaten
verlaten
talenten, haar
en wil
ging om
om voortaan
voortaan bij
bijdiedievijfvijf
arme
kloosterzusterstetegaan
gaan
ging
arme
kloosterzusters
inwonen en
en onderwijs
onderwijs te geven
geven aan
aan dedekleine
kleinebengels
bengels van
van
inwonen
't dorp. 't Ging
boven
Elvire's
begrip
en
ze
voelde
zich
een
Ging boven Elvire's begrip
ze voelde zich een
nietwaardig kind
vol ikzucht
ikzucht en
enlauwheid
lauwheidvergeleken
vergeleken bij
bij de
de
nietwaardig
kind vol
kloostermaagd.
jonge kloosterrnaagd.
In
In den
den eersten
eersten tijd
tijd na
nahet
hetafscheid
afscheidwoog
woogdedevereenzaming
vereenzaming
en
de verlatenheid
verlatenheid op
op Koornaerts
Koornaerts nichtje.
nichtje. De
Detwee
tweegroote
groote
en de
hovingen
waren nu
nu leeg,
leeg, zonder
zondergeruchte
geruchte—
- levenlooze
levenlooze dingen
dingen
hovingen waren
geworden zonder
zonder aantrek.
aantrek. Zij
voelde zich
zich lusteloos,
lusteloos,aan
aanhaar
haar
geworden
Zij voelde
zelf overgelaten,
overgelaten, zonder
zonder een
een zusterziel
zusterziel om
omhaar
haartreurnis.
treurnis mede
mede
te deelen.
deelen.
Er was
was niemand
niemand op
op 't dorp
waarmede zij
zij eene
eene nieuwe
nieuwe
Er
dorp waarmede
vriendschap
aanknoopen, niemand
haren aard
aard en
en
vriendschap kon
kon aanknoopen,
niemand van
van haren
ouderdom om
en gemoed
gemoed te
te luchten,
luchten, die
diededezelfde
zelfde
ouderdom
om geest
geest en
inzichten deelde,
deelde, aan
aan wie
wie zijzijhaar
haarhart
hartkon
konopenen
openenzonder
zonder
inzichten
wederhouden. Als men
men eens
eens den
den schat
schatder
derechte
echtevriendschap
vriendschap
wederhouden.
bezeten heeft,
wordt het
het dubbel
dubbel lastig
lastig dien
dien tetederven,
derven, dacht
dacht
b.ezeten
heeft, wordt
het meisje.
meisje. Zij
Zij voelde
voeldebehoefte
behoefte aan
aan iemand
iemand al
al was
was het
het zelfs
zelfs
het
van
mindere soort en
en hoedanigheid
hoedanigheid ....
van mindere
..
De dochters
dochters van
van den
dennotaris
notaris woonden
woonden op
op de
deplaats
plaats —
- te
te
ver
afgelegen —
- en
en nog
nog:
leiddeneen
eenander
anderleven,
leven,waren
waren
ver afgelegen
: zezeleidden
van
eene andere
andere gezindheid
gezindheid en
enhadden
haddenzich
zichaltijd
altijdafgezonderd
afgezonderd
van eene
gehouden alsof heel
heel het dorp
dorp te klein
klein en
en te
te nietig
nietig was
was voor
voor
gehouden
haar. Daarbij
Daarbij waren
waren ze
ze bekend
bekendvoor
voorhare
hareafgunstigheid
afgunstigheid en
en
haar.
zotten praal
praal en
enhadden
haddenhaar
haargezelschap
gezelschapaltijd
altijd verkorzeld
verkorzeld en
en
zoften
verbitterd door
door haar
haar eigenzinnig
eigenzinnigkarakter.
karakter. Geen
Geen denken
denkenaan
aan
verbifterd
om
met die
dietwee
tweenu
nuininbetrek
betrektetekomen.
komen. 't Dochtertje
van
om met
Dochtertje van
had;...
en
den
koster was
was een
eendibbetje
dibbetje waar
waar men
men niets
niets aan
aan had
den koster
; . . . en
de
vele andere
andere dorpsmeisjes
dorpsmeisjes waren
waren ofwel
ofwel tete laag
laag van
van stand
stand
de vele
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of tetedruk
drukinindededagelijksche
dagelijkschebezigheid
bezigheidom
omElvire
Elviregezelschap
gezelschap
of
te houden.
houden.
te
' kte de moedeloosheid
Bij poozen
poozen we
wekte
moedeloosheid eene
eene vlaag
vlaagvan
vanopwin,
opwin~
Bij
ding, waarbij
waarbij de
demogelijkheid
mogelijkheid ontstond
ontstond om
omeene
eeneheldhaftige
heldhaftige
ding,
daad tete begaan,
begaan,een
eenwanhoopsgebaar,
wanhoopsgebaar, iets
iets om
om oom
oomenentante
tante
daad
Wat
verpaffen en
en heel
heel het
hetdorp
dorpvan
vanhaar
haartetedoen
doen
spreken 1Wat
te verpaffen
spreken1
was het
hetleven
leven haar
haar nog
nogwaard
waard en
en waar
waar kon
kon zij
zij nog
nogvreugde
vreugde
was
vinden als
als de
devereenzaming
vereenzaming overal
overal rondwaarde
rondwaarde en
en heel
heel de
de
in vinden
omgeving
omgeving hare
hare beteekenis
beteekenis had
had verloren?
verloren:? Bij
Bij die
dieopwellingen
opwellingen
dacht Elvire
Elvire er
er aan
aan om hare
hare vriendin
vriendin in
in het
het klooster
klooster tetegaan
gaan
dacht
vervoegen. Zij
zich de
de genoegens
genoegens voor
voorvan
vanden
denzielen,
zielen.
vervoegen.
Zij stelde zich
vrede en
en liet
lietzich
zichondergaan
ondergaan door
doorde
debekoring
bekoringvan
vanhoogere
hoogere
vrede
vermoedde dat
dat erereen
een
eigenaardigewellust
wellust
godsvrucht. Ze vermoedde
godsvrucht.
eigenaardige
moest schuilen
schuilen in
den afstand
afstand van
van alles
alles en
en de
de volle
volleovergave
overgave
moest
in den
Dat
van lijf
lijf en
enziel
ziel—- om
omdedebruid
bruiddes
desHeeren
Heerenteteworden.
worden. Dat
van
geluk, en
en die
dieonthevene
onthevenevreugde
vreugdehad
hadzijzijmeenen
meenentetebemerken
bemerken
geluk,
gelaat van
Celeste die zij
zij elken
eIken zondag,
zondag, na
na de
devespers,
vespers,
van Celeste
op 't gelaat
of
bezoeken ging.
ging. In
Indat
datsobere,
sobere,enge,
enge,witte
wittespreekkamertje,
spreekkamertje, of
bezoeken
derechtlijnige
rechtlijnige paden
padenvan
vanden
denkloostertuin,
kloostertuin,wandelde
wandelde zij
zij
in de
met de postulante
postulante die
die straalde
straalde van
van geluk
geluk en
enblijheid
blijheidenenmaar
maar
met
lusteloosheid
niet te
te vermoeden
vermoeden scheen
scheen dat
dat er
ernog
nogtreurnis
treurnisofoflusteloosheid
bestond op
de wereld.
wereld. Het
Het waren
waren de
debeste
besteuren
urenvoor
voorElvire,
Elvire,
bestond
op de
hee1eweek,
week,zij
zijverlangde
verlangdeer
er naar
naar en
en haalde
haalde daar
daar den
den
van
de heele
van de
geen haar
zoo ontbrak
haar zoo
ontbrak in haar
haar eigen
eigen
eenigen
troost voor
voor 't geen
eenigen troost
omgeving.
Maar kalm
beschouwd, bleek
bleek dat
dat voornemen
voornemen toch
toch
omgeving. Maar
kalm beschouwd,
enkel
opwinding want
want er
er ontbrak
ontbrak haar
haar 't gevoel der
der roeping
roeping
enkel opwinding
ze wist
wistmaar
maar te
te wel
weldat
dathare
hare
voor
den geestelijken
geestelijken staat
staat en
en ze
voor den
levenslijn
andere richting
richting uit
uit liep.
liep.
levenslijn eene
eene andere
Op
hetaanraden
aanraden harer
harer vriendin
vriendin trachtte
trachtte zij
zij weer
weer moed
moed te
te
Op het
zij
scheppen
zich teteschikken
schikkenininden
dennieuwen
nieuwentoestand
toestand;; zij
scheppen om
om zich
deed
haar best
best om
omzich
zichweer
weermet
mettante
tante Agatha
Agatha en
en met
met den
den
deed haar
geest
van het
het huis
huis te
te verinnigen
verinnigen en
en den
den vrede
vrede van
van 't gemoed
geest van
te
herkrijgen.
te herkrijgen.
Een gedacht echter,
Een
echter, een
een inval,
inval,dien
dienzezeniet
nietvan
vanhare
harevriendin
vriendin
gekregen
maar uit
uit eigen
eigen beweging
beweging ininhaar
haargeest
geestwas
was
gekregen had,
had, maar
opgegaan,
Elvire's belangstelling
belangstelling weer
weer levend.
levend.Er
Er daagde
daagde
opgegaan, miek
miek Elvire's
een
in de
deverte
vertewaar
waarhare
hareaandacht,
aandacht,haar
haarverlangen,
verlangen,hare
hare
een punt in
begeerte
gevestigd bleef
bleefen
envan
vanstonden
stondenaan
aanwas
washet
hetmeisje
meisje
begeerte op
op gevestigd
gered
weer in
in
gered -— hare
hare ziekte
ziekte was
was genezen
genezen -— er
er was
was een
een doel weer
haar
alles rond
rond haar
haar van
van levenloos
levenlooszooals
zoo alshet
heteerst
eerst
haar bestaan
bestaan en
en alles
was,
werd ineens
ineens weer
weer wakker,
wakker, te
te groeien,
groeien, te bloeien
bloeien en
en te
te
was, werd

DORPSLUCHT.

305

geuren 1 —
- —
- Het gedacht
gedacht aan
aan het
hetaanstaande
aanstaande verlof had haar
vervuld
met een
een ~reugdige
tegelijk eene angstige ontroe~
vervuld met
4reugdige en
en tegelijk
ontroeo
ring.
Herman en
en Henri
Henri waren
waren weg
weg en
en zouden
zouden niet
niet meer
meer in
in
ring. Herman
konden
verlof
komen tenzij
tenzij enkele
enkele dagen
dagen en
en dan
dan nog
nog -— ze
verlof komen
ze konden
niet meer
meer meedoen aan
vermaken. Celeste
Celeste was
was weg
aan dezelfde vermaken.
weg 11
Zij
zelf
bleef
er
alleen
als
meisje
over.
Albert
zou
in
verlof
Zij zelf bleef er alleen als meisje over. Albert zou in verlof
komen ..
zou er
er dan
dan gebeuren? Hoe ging dat afloopen
. . ., en
en wat zou
onder hun getweëen?
onder
Gedacht om
't Gedacht
om met
met Albert
Albert alleen
alleen te
te zijn, verontrustte haar
haar
gemoed
en vervulde
vervulde haar
haarmet
metverlangen,
verlangen, met
met vrees,
vrees, en
en met
met
gemoed en
eene
heele reeks
nieuwe, ongekende
ongekendegewaarwordingen
gewaarwordingen waar
waar
eene heele
reeks nieuwe,
zij nu voor
zij
voor 't eerst
vroeger nooit
nooithad
hadaan
aangedacht.
gedacht. 't Voor~
eerst en vroeger
Vooro
uitzicht mi
ek haar
verlegen en ze
zewist
wistniet
nietwelke
welkehouding
houding
miek
haar verlegen
aan
te nemen
nemen tegenover
tegenover hem.
hem. Zouden
Zoudenzij
zijvan
vanelkaar
elkaar vervreemden
vervreemden
aan te
al zijnen
zijnen kant
kant blijven
blijven alsof
alsof er
er nooit
nooitiets
ietsgeweest
geweestwas
was??
en
elk al
en elk
Zou
zij bij
bijhem
hemin in
aanmerkingkomen
komen of
ofzou
zoudie
diegeleerde
geleerde
Zou zij
aanmerking
kerel
naar niemand
en voortaan
voortaan op
op zijne
eenigheid
kerel naar
niemánd omzien
omzien en
zijne eenigheid
't verlof
doorbrengen in
in studie? Zouden
er nog
nogmakkers
makkers
verlof doorbrengen
Zouden er
komen
gelijk voorheen,
voorheen, en zou
zou hij
hij haar
haar komen
komen vinden om te
komen gelijk
in hun
vermaak ? Gelijk
deelen in
hun vermaak?
vroeger zou
nooit meer
Gelijk vroeger
zou het nooit
gaan -— er moest iets veranderen
veranderen en dat
dat «andere»
wekte al
al
(‹andere» wekte
haar nieuwsgierigheid
nieuwsgierigheid en
en haar
haar angstig
angstigverlangen.
verlangen.
haar
Er stond
stond Elvire nu iets
iets tete wachten
wachten waarover
waarover zij
zij met
methare
hare
Er
vriendin noch
met tante
tante over
over spreken
spreken dorst,
dorst, waar
waar zij
zij zelf
zelf
vriendin
noch met
echter,
echter, gedurig meê bezig was.
was. Iets
Iets waar
waar al
al 't andere van vroeger
kinderspel
kinderspel bij leek.
leek.
't Was nog
nogmaanden
maanden ver
ver afgelegen
afgelegen in de
de toekomst
toekomst en
en die
die
verloftijd
schemerde
haar
voor
den
geest
als
een
visioen
waar
verloftijd schemerde haar voor
geest als een visioen waar
nieuw genot,
genot, innigheid
innigheid van
vananderen,
anderen, ongekenden
ongekend en aard,
aard, haar
haar
nieuw
kostelijker vreugde
volkomener geluk verborgen
verborgen hield.
hield. Zij
Zij
kostelijker
vreugde en
en volkomener
keerde en
wende het
het ininhaar
haar verbeelding
verbeelding;; zij miek
mi ek er
alles
keerde
en wende
er alles
van
van:: kleedde
kleedde en ontkleedde
ontkleedde het
het gelijk
gelijk een
een kind
kind doet met zijne
pop.
pop. Zij
Zij stelde
stelde het
het zich
zich voor
voor al
al den
den slechtsten
slechtsten kant
kant om vooro
voor~
bereid
bereid te zijn
zijn als
als 't eene desilluzie
desilluzie moest worden. Maar
Maar altijd
altijd
weer bloeide
bloeide het
het open
openvol
volheerlijkheid
heerlijkheid zonder paal
paal of
of grens.
grens.
weer
heerlijkheid echter
echter lag
lag inineen
eenonbekend
onbekendoord
oordwaar
waarzij
zij
Die heerlijkheid
nooit den
den voet
voet had
had gezet.
gezet. Het
Het meisje was zonder ondervinding
ondervinding
zij twijfelde
twijfelde en
envreesde
vreesde 't geluk en
en de droomo
droom~
dien kant
kant en
en zij
al dien
schoonheid te
te breken
breken door
door haar
haar eigen
eigen onhandigheid.
onhandigheid. Uit
Uit de
de
schoonheid
boeken die
zij gelezen
gelezen had,
wel iets
iets van
van en
en in
in de
de
boeken
die zij
had, wist
wist zij
zij er
er wel
boeken weer
zij raad
raad zoeken
zoeken en
en wijsheid
wijsheid opdoen.
opdoen. En
En
weer wilde
wilde zij
III.
lil
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zij
zij ging doldriftig
doldriftig aan
aan het lezen
lezen en
en zocht
zocht in
inelk
elkjonge
jongemeisje
meisje
dat ze er
er in
in tegenkwam
tegenkwam en
en bij
bij elken
eIken jongen
jongen of
ofer
erwel
weliets
ietstete
dat
vinden was
was dat
dat met
met hunnen
hunnen toestand
toestand overeen
overeen kwam.
kwam.
vinden
had zijzijererniet
nieteerder
eerderaan
aangedacht,
gedacht, dat
dat het
het eens
eens zoo
zoo
Hoe had
gebeuren
moest?
waarom
't
geval
niet
vooruit
gezien?
niet vooruit gezien ?
gebeuren moest? waarom
zij al
al in
involle
vollegezelschap
gezelschapondereen
ondereenverkeerden,
verkeerden, had
had
Zoolang zij
zij nooit
nooit eenige
eenigegedwongenheid
gedwongenheidgevoeld
gevoeldofof
ongemakgetoond
getoond—zij
ongemak
maar
dan was
maar dan
was Celeste
Celeste er
er als
als middelaarster,
middelaarster, - als
alsaanknoo,
aanknoo.
pingspunt tusschen
jongeheeren -nunudeed
deed't'tgeval
geval
pingspunt
tusschen haar
haaren
en de
de jongeheeren
zich echter
: zij
zijenenAlbert,
Albert,zonder
zonder
echter voor
voor in
inzijn
zijnware
waretoedracht
toedracht:
iemand anders.
anders. Hun
Hun wegen
wegenleidden
leiddenvlak
vlaknaar
naar elkaar
elkaar en
en op
op
iemand
't
Hing
er
maar
zij
elkaar
ontmoeten.
er
maar
het
kruispunt
zouden
het kruispunt zouden zij elkaar ontmoeten.
van af
af «hoe»
«hoe» die
die ontmoeting
ontmoeting zijn
zijn zou.
zou.
van
was zij
zij ererbang
bangvoor
voorenenzezevreesde
vreesdedien
dienernstigen
ernstigen
Soms was
jongell student
knap was
wasen
enzoo
zoo
jonge7.1.
studentdie
diezoo
zoo vreeselijk
vreeselijk geleerd
geleerd en knap
zeltbewust deed
deed ininalles
allesomdat
omdathij
hijdokter
doktermoest
moestworden
worden en
en
zeltbewust
ambt in
in zijn
zijn volle
vollewaardigheid
waardigheid scheen
scheen tetewillen
willenopvatten.
opvatten.
het ambt
Zij herinnerde
herinnerde zich
zich nu
nuhoogdravende
hoogdravende uitspraken
uitspraken van
vanhem
hem
Zij
indertijd en Celeste,
Celeste, als
als twee
tweeplaaggeesten,
plaaggeesten,met
met
waarmede zij
waarmede
zij indertijd
den draak
draakgesteken
gestekenenenhem
hemals
alspedant
pedanten
enneuswijs
neuswijsgeschol,
geschol.
hem den
den hadden.
hadden. Ze noemden
noemden hem
hem wel
wel eens
eens:: den
den filosoof1
filosoofJ
den
Maar
andere keeren
keeren was
was hij
hij voorkomend
voorkomend en
en zacht
zacht geweest
geweest
Maar andere
en
had zich
zichdikwijls
dikwijlsuiterst
uiterstgeduldig
geduldiggetoond
getoonden
engedienstig
gedienstig
en had
Hadhij
hijhet
hetgebuurmeisje
gebuurmeisje toen
toen
voor
de meisjes,
meisjes, galant
galant zelfs.
zelfs. Had
voor de
opgemerkt en
achting voor haar
haar gevoeld
gevoeld ? Wat
Wat zou
zouze
zenu
nu een
een
opgemerkt
en achting
schat
om erermaar
maariets
ietsvan
vante te
weten
J Toenwas
washet
hethaar
haar
schat geven om
weten
1 Toen
zij er wel
wel den
den brui
brui
onverschillig,
onbesuisde deerne,
deerne, gaf
onverschillig, als
als onbesuisde
gaf zij
van
- zij
zij had
had genoeg
genoegmet
methaar
haarzelf
zelfenenplaagde
plaagdemaar
maar geern,
geern,
van —
van de
de jongens
jongens te
te duvelen.
duvelen.
als
een kleine
kleine tyran
tyran om
om 't genot
genot van
als een
Maar
nu ....
Maar nu
..
In
haar hertje
hertje verborgen
verborgen piepte
piepte voor
voor 't eerst
behaag.
eerst de behaag,
In haar
ziekte
en het
hetgevoelen
gevoelenen
endedebegeerte
begeerteom
omindruk
indruktetemaken.
maken.
ziekte en
't Zou
haar spijten
spijten en
en beschamen
beschamen om
om ininzijne
zijne oogen
oogen een
een
Zou haar
onnoozel
bakvischje te
schijnen en
en een
een nietig
nietig en
en ijdel
ijdel ding
ding
onnoozel bakvischje
te schijnen
hiertoe maar
maar al te
te veel
veel was
wasgeweest.
geweest.
gelijk
gelijk zij
zij tot hiertoe
Was het
hetnu
numaar
maargoed
goedtetemaken
makenom
ombij
bijde
deeerste
eerste ontmoeting
ontmoeting
zijne
achting te winnen
winnen J1 Nu
Nu wist
wistzij
zijhet
hetop
opvoorhand
voorhand dat
dat
zijne achting
ofeen
eenteeken
teek envan
vanminachting
minachting bij
bij hem,
hem, haar
haar
een
woord of
een woord
pijnigen
zou, en
en haar
haar beledigen
beledigen en
en haar
haar voor
voor altijd
altijd van
van hem
hem
pijnigen zou,
afkeerig
zouhaar
haargrootste
grootsteongeluk
ongelukzijn
zijn1J Zij
Zij
afkeerig maken
maken -— en
en dàt
at zou
wilde
niet tetelicht
lichtbevonden
bevondenworden,
worden,maar
maar wel
weleene
eeneflinke
flinke
wilde niet
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houding aannemen,
aannemen, trachten
trachten figuur
figuur te
te maken
maken...
Zij wond
wond
houding
. . . Zij
zij had
hadniemand
niemand om
omhaar
haar
zich op,
op, draafde
draafdemaar
maar door,
door, want
want zij
zich
in tetetoomen,
argeloos
beschaamd
toornen, was
was nog
nogte te
argeloosomom
beschaamd tetezijn
zijn
voor zich
zich zelf
zelfenenze ze
durfdenog
nog
haregevoelens
gevoelensuitleven
uitleven
voor
durfde
al al
hare
gelijk ze
ze in
inhaar
haarbinnenste
binnensteopkwamen.
opkwamen.
gelijk
De tijd
tijd die
die haar
haar nog
nogoverbleef
overbleef voor
voor 't verlof wilde
wilde zij
zij
gebruiken om
om zich
zich tetebekwamen,
bekwamen,om
omhet
hetvoorkomen
voorkomentetekrijgen
krijgen
gebruiken
Dejaren
jarender
der
van eene
eene volslegen
volslegen enenvolvormde
volvormdejonkvrouw.
jonkvrouw. De
van
nu voorbij.
voorbij.'t'tGedacht
Gedacht
onbesuisde, zottebollende
zottebollende jeugd
jeugd waren
waren nu
onbesuisde,
meestal de
de jongens
jongensenenmeisjes
meisjesvan
vanharen
harenouderdom
ouderdomhunne
hunne
dat meestal
levensbaan gekozen
bracht Elvire
inkeer. Nonkel
Nonkel
levensbaan
gekozen hadden,
hadden, bracht
Elvire tot inkeer.
tante vermeden
vermeden het
haar te zeggen
zeggen want
want zij
zij hielden
hielden ererom
om
en tante
het haar
zij
kind
blijven
zou
om
haar
zoo
lang
ter
meest
aan
dat
ter meest aan dat zij kind blijven zou om haar zoo lang
mogelijk te
te mogen
mogenvertroete'len.
vertroetèlen. Zij
Zij moest
moest het
het dus
dusvan
vanhaar
haar
mogelijk
hebben. En
En zoogauw
zoogauw het
het opgekomen
opgekomen was,
was, wilde
wilde zij
zij met
met
zelf hebben.
den onstuimigen
onstuimigen aandrang
aandrang van
van jonge
jonge meisje,
meisje, het
het besluit
besluit ten
ten
den
uiterste doorvoeren.
Zij was
was als
als iemand
iemand die
die voor
voor den
den opschik,
opschik.
uiterste
doorvoeren. Zij
spiegel staat
staat en
en niet
niet weet
weet hoe
hoe zich
zich te
te tooien
tooien om
om 't gunstigst
spiegel
zij verschijnen
verschijnen moest
moest voor
voor den
den
voorkomen te
te krijgen
krijgen —
- daar
daar zij
voorkomen
keurder die
haar nooit
gezien had
had en
en van
van wiens
wiens indruk
indruk haar
haar
keurder
die haar
nooit gezien
zou afhangen.
afhangen.
geluk zou
Haar voornemen
voornemen hield
zij weigerlijk
weigerlijk geborgen,
geborgen, liet
liet er
er niets
niets
Haar
hield zij
van blijken
blijken in
in huis
huis en
envertelde
vertelde er
er ook
ookgeen
geenwoord
woordvan
vanaan
aan
van
Celeste; zij
zij gebaarde
gebaarde zich
zichmaar
maar ongedwongen
ongedwongen alsof
alsof er
er niets
niets
Celeste;
zijererniet
nieteens
eensaan
aandacht.
dacht. En,
En, na
na
aan
gelegen was
was en
en alsof
alsofzij
aan gelegen
heel die
die spannende
spannende verwachting
verwachting gebeurde
gebeurde er
er niets
nietsvan
van't'tgeen
geen
zij
zeer ontzien
ontzien en
en gevreesd
gevreesd had,
had,ofofliever
liever:
hetgebeurde
gebeurde
zij zoo zeer
: het
zij
zich
had
voorgesteld
1
heel anders
anders dan
dan 't geen
geen zij zich had voorgesteld
ze had
hadgereed
gereedgemaakt,
gemaakt,voorbereid
voorbereiden
enaangeleerd,
aangeleerd,
Al 't geen ze
mochthet
hetals
alsonnuttigheid
onnuttigheidachter,
achter.
kwam
niet bij
bijtetepas
pas;
kwam er niet
; zijzijmocht
haar nu,
nu, achteraf
achterafbeschouwd,
beschouwd,toch
tochmaar
maar
wege
laten en
en 't leek haar
wege laten
loutere
aanstellerij van kinderachtig
kinderachtig allooi.
allooi.
loutere aanstellerij
Het
groote wonder
wonderen
enhet
hetonverwachte
onverwachte kwam
kwam van
van Albert
Albert
Het groote
zelf.
de hoogeschool
hoogeschool scheen
scheen hij
hij alalzijn
zijnvoorbarigen
voorbarigenernst
ernst
zelf. Aan de
en
hoogdraverij vergeten
vergeten te
hebben en te
te Leuven
Leuven hadden
hadden ze
ze
en hoogdraverij
te hebben
van
hem een
een levenslustigen
levenslustigen student
student gemaakt,
gemaakt, die
die eerst
eerst en
en
van hem
meest
leute denkt
denkt en
en 't verzet.
zelfden dag
dag van
van
meest aan
aan de
de leute
verzet. Den
Den zelfden
zijne
hij zijn
zijn geburin
geburin al
al komen
komen groeten.
groeten.
zijne thuiskomst
thuiskomst was
was hij
-— Nu de
de anderen
anderen allemaal
allemaal weg
weg zijn
zijn" en
en 't veld geruimd
geruimd
hebben
voor ons
ons getweeEn,
getweeën, moeten
moeten wij
wijerergebruik
gebruikvan
vanmaken
maken
hebben voor
ons alleen
alleenhouden
houden11
en 't plezier
plezier voor ons
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had Elvire
Elvire zoo
zoo onbevangen,
onbevangen, zoo
zoo vrank,
vrank, zoo
zoogemeend
gemeend
Dat had
toegeklonken, dat
had van
van geluk.
geluk. Die
Diewoorden
woorden
toegeklonken,
dat zij
zij gebloosd
gebloosd had
haar toegeklonken
toegeklonken als
als eene
eeneheerlijke
heerlijkebelofte.
belofte.Er
Erkwam
kwam
hadden haar
geen bedeesdheid
bedeesdheid bij
bij tetepas.
pas.Ze
Zekenden
kendenelkaar,
elkaar, ze
zewisten
wistenerer
geen
alles van
van;; de
deeerste
eersteblik
blikdien
dienzezegewisseld
gewisseldhadden
haddengetuigde
getuigde
alles
het. Zij
Zij was
was gerustgesteld
gerustgesteld:: hij
hij hield
hield van
vanhaar
haarenenhij
hijhad
hadvoor
voor
het.
altijd hare
hare genegenheid
genegenheid en
envereering
vereeringgewonnen.
gewonnen. 't Schoonste
altijd
was:: dat
dat geen
geen van
van beiden
beiden de
de behoefte
behoefte had
had zijn
zijn gevoelens
gevoelens in
in
was
woorden meê
meê te
te deelen
deelen —
- het
het scheen
scheen hun
hungansch
ganschoverbodig.
overbodig.
woorden
eersten avond,
avond, als
als Elvire
Elvire zich
zich neerlegde
neerlegde te
te bed,
bed, ging
ging
Dien eersten
hare innerlijke
innerlijke blik over
over eene
eene streek
streek die
die zij
zij uit
uitgeen
geenenkele
enkele
hare
herinnering kende.
kende. Zij
Zij bleef
bleef langen
langen tijd
tijd liggen
liggen droomen
droomen met
met
herinnering
de
de oogen
oogen open,
open,dededekens
dekensafgeworpen
afgeworpenen
endedebloote
blootearmen
armen
De
achterover, het
in de
de handpalmen,
handpalmen, liggen
achterover,
het hoofd in
liggen rusten.
rusten. De
liefde was
was ontloken
ontloken in haar
haar ziel —
- als
als eene
eene bloem
bloem die
diegister
gister
liefde
haar schoonheid
schoonheid in
in den
denknop
knopschuchter
schuchtergescholen
gescholenhoudt,
houdt,
nog haar
maar al op
op eenen
eenen nacht
nacht van
van het
het wonder
wonder bewust
bewust isis geworden
geworden
maar
en zichzelf
zichzelf en
de anderen
anderen het
hetgeheim
geheimonthult
onthultenenermede
ermede tete
en
en de
prijken staat
van den
den nieuwen
nieuwen dag.
dag. Zij
Zijsmachtte
smachtte
prijken
staatin
in de
de glorie van
al naar
naar het
hetmorgenlicht
morgenlicht om
omhaar
haar eigen
eigen gelaat
gelaat en
en gestalte
gestalte te
te
al
aanschouwen in
in haar
haar verheerlijking.
verheerlijking.
aanschouwen
In haar
haar verbeelding
verbeelding zou hun
hun eigenlijke
eigenlijke leven
leven nu
nu onmidde,
onmidde~
lijk
aanvangen en
en verloopen
verloop engelijk
gelijkhet
hetininde
deboeken
boekengeschreven
geschreven
lijk aanvangen
en uitgebeeld
uitgebeeld staat
staat ....
..
Albert en
en Elvire
Elvire...
Zijprevelde
preveldedie
dietwee
tweenamen
namenachter
achter
Albert
. . . Zij
elkaar
worden aan
aan de
de klankkoppeling
klankkoppeling die
die nog
nog
elkaar om
om gewend
gewend te worden
vreemd scheen
scheen maar
maar klonk
klonk als
als muziek
muziek in
in hare
hare ooren.
ooren. En
En zij
zij
vreemd
trachtte
namen weer
weertetevinden,
vinden,gedrukt
gedruktin
in de
de hoofdstukken
hoofdstukken
trachtte die namen
van haar
haar eigen
eigen levensboek.
levensboek.
van
Maar
weeral gebeurde
gebeurde het
hetniet
nietheel
heelenenalalgelijk
gelijkhaar
haarmeisjes,
meisjes~
Maar weeral
gemoed
het had
hadvoorbeschikt
voorbeschikt en
en gewild
gewildzou
zouhebben.
hebben.Elvire
Elvire
gemoed het
werd
welhaast gewaar
gewaar dat
dat de
de afstand
afstand tusschen
tusschen hen
hen beiden
beiden
werd welhaast
merkelijk grooter
grooter was
was dan
dan ze
ze 't dien
eersten avond had
had
dien eersten
nog merkelijk
toenade~
gedroomd
dat er
er nog
nogveel
veelvormelijkheid
vormelijkheid de
devolle
volletoenade,
gedroomd en dat
ring
beletten moest.
moest.
ring beletten
In
haar opgewondenheid
opgewondenheid had
hadzij
zijmaar
maar aanstonds
aanstonds op
op hem
hem
In haar
aanhem
hemovergeven,
overgeven,hem
hemin
in
willen
toevliegen, zich
zich heel
heel en
en alalaan
willen toevliegen,
haar
hem niet
niet teteverliezen
verliezen. ...
haar armen
armen gesloten
gesloten houden
houden om hem
..
Maar
van den
den nuchteren
nuchter en dag
dagscheen
scheendaar
daar zoo
zoo heel
heel
Maar het
het licht van
anders
en de
demenschen
menschenuituithaar
haarnaaste
naasteomgeving
omgeving:
nonkel
anders over en
: nonkel
en
tante, de
de dokter
dokter en
enzijn
zijnvrouw,
vrouw,Celeste
Celesteenendedeanderen
anderen
en tante,
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allemaal, zij
schenen er
er nog
nogniets
nietsafaftete.weten,
weten,bleven
blevenmaar
maar
allemaal,
zij schenen
doen, alsof
alsof er
er niets
niets gebeuren
gebeuren moest,
moest, —
- en
ende
degroote
groote
gewoon doen,
bleek nu
nu wel
wel:
hetwijsmaken
wijsmakenvan
vanden
dentoestand
toestandaan
aan die
die
moeite bleek
: het
menschen, opdat ze
ze 't ook als
als een
een gedane zaak
zaak zouden beschou,
beschou~
menschen,
wen..... . En
En Albert
Albert zelf,
zelf, hij
hijook
ookscheen
scheenererzoo
zoohaastig
haastigniet
niet
wen
mede
mede gelijk
gelijk zij
zij het
het zich
zich had
had ingebeeld.
ingebeeld. En
En toch
toch was
was er
er voor
voor
hem ook
ook alles
alles aan
aan gelegen,
gelegen, want
want ererkon
konalle
allestonden
stondeniets
iets
hem
voorvallen,
er kon.
voorvallen, er
kon een
een ongeluk
ongelukgebeuren,
gebeuren, iets
iets dat
dat hen
hen van
van
scheiden.... . Was het
het niet
niet 't gewone verloop
verloop met
met
elkaar zou
zou scheiden.
elkaar
verliefden en
en werd
werd het
het«geluk»
«geluk»niet
nietaltijd
altijddoor
dooranijd»
«nijd»vervolgd
vervolgd
verliefden
en belaagd
belaagd tot
tot de
devreugde
vreugdeininweedom
weedomveranderde?!
veranderde?! Hoe
Hoe
en
zagen de menschen
menschen het
het niet
nietdat
daterergevaar
gevaarbestond
bestondenenwaarom
waarom
zagen
zij zich
zich niet
niet meer
meer om
om 't geluk te
te grijpen
grijpen binst
binst het
het zich
zich
haastten zij
haastten
aanbood?!
aanbood
?!
Elvire kwelde
kwelde zich
zich met
met die
die gedachten
gedachten en
en verkeerde
verkeerde in
in
Elvire
onrust, maar
maar ze
ze moest
moestzwijgen
zwijgen;; zij
zijmocht
mochtniet
nieteens
eenseen
eenzweem
zweem
onrust,
nueerst
eerstwist
wistzij
zij 't duidelijk
duidelijk::
van die
die onrust
onrust laten
latenblijken,
blijken,want
wantnu
van
't geen
geen waarvoor
waarvoor zij
zij zich
zich niet
niet 't minst
minst schaamde
schaamde zich
te
zich zelf te
bekennen, zou
zou zij
zij nu
nuof of
nooit
aan
iemanddurven
durvenkenbaar
kenbaar
bekennen,
nooit
aan
iemand
Zij moest
moestonverschilligheid
onverschilligheid huichelen,
huichelen, zich
zich kalm
kalm ge,
ge~
maken I Zij
maken1
baren en
geduldig wachten
wachten en
en gelaten
gelaten en
enstilzwijgend
stilzwijgend uitzien
uitzien
baren
en geduldig
verloop van
haar eigen
eigen geluk.
geluk.
naar 't verloop
van haar
begin kwam
kwam Albert
Albert dagelijks
dagelijks op
op bezoek
bezoekbij
bijden
denrente,
rente~
In 't begin
nier en
en hij
hij verdook
verdookhet
hetniet
nietdat
dathet
hethem
hemom
omKoomaert
Koornaert en
en
nier
evenmin
om juffer
juffer Agatha
Agathatetedoen
doenwas.
was.Hij
Hijstelde
steldevan
vaneerstenaf
eersten af
evenmin om
belang in Elvire's
Elvire's bloemen
bloemen en
en dat
dat gaf
gafhem
hemalalgelegenheid
gelegenheidom
om
belang
het
meisje in
hof te
te gaan
gaan vinden.
vinden.
het meisje
in den hof
zij zagen
zagen het
het aan
aan met
met
Koomaert en
Agatha om
om ter
ter meest,
meest, zij
en Agatha
genoegen,
gaven er
er in
in toe,
toe,moedigden
moedigdenden
denjongen
jongenstudent
studentaan
aan
genoegen, gaven
en
trachtten door
allerlei voorkomenheden
voorkomenheden zelf in zijne
zijne gunst
gunst
en trachften
door allerlei
te geraken.
geraken. Zij
Zij lieten
lietende
dejonge
jongelieden
lieden
eene
onbeperktevrijheid
vrijheid
eene
onbeperkte
om
samen te zijn.
zijn.
om samen
Elvire
las het
in zijne
zijne oogen,
oogen, zag
zag het
hetininalalzijne
zijnegebaren
gebaren
het in
Elvire las
't geen
de jongeling
jongeling anders
anders nog
nogverduiken
verduiken wilde
wilde;; zij
zij zelf
zelf
geen de
zij in heel
heel haar
haar doening
doening uitgaf,
uitgaf, dat
dat ze
ze 't'tniet
niet
echter
echter wist
wist dat
dat zij
nu anders
anders was
was en
enwat
wat
verduiken
hunne verhouding
verhouding nu
verduiken kon,
kon, hoe hunne
zij
waren voor
voor elkaar.
elkaar. De
Deuitgesprokene
uitgesprokene bekentenis
bekentenis die
die zij
zij
zij waren
eerst
onnoodig
vond,
en
vreesde
zelfs,
verlangde
zij
nu.
Zij
eerst onnoodig
en vreesde zelfs, verlangde zij nu. Zij
het
trachtte
zekerheid, naar
teeken waarmede
waarmede hij
hij het
trachtte naar
naar zekerheid,
naar een teeken
bevestigen
zou om
om het
hetonmiddelijk
onmidde1ijk tetekunnen
kunnenbeantwoorden
beantwoorden
bevestigen zou
aanelkaar
elkaarverbonden
verbonden
en
alzoo de
de overtuiging
overtuiging tetehebben
hebbendat
datzezeaan
en alzoo
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waren en niet
waren
niet meer
meerverscheén
verscheênkonden.
konden. .... Maar
Maardat
datteeken
teeken werd
werd
haar
niet gegeven,
gegeven, het
het verlangde
verlangde woord
woord werd
werd niet
niet uitge,
uitgehaar niet
sproken.
Albert was
was voorkomend,
voorkomend, vriendelijk,
vriendelijk, hij
hij zocht
zochthaar
haar
sproken. Albert
op,
was vol
vol belangstelling
belangstelling voor
voor alles
alles wat
wathaar
haarbetrof;
betrof; haar
haar
op, was
blik
ving hij
hij op
opmet
metdankbare
dankbare bewondering,
bewondering, —
- maar
maar om
om dat
dat
blik ving
ééne waar
waar zij
zij zoo
zooop
opgesteld
gesteldwas,
was,scheen
scheenhijhijniet
nietbekommerd,
bekommerd,—hij deelde
hungeluk
geluk
hij
deelde haar
haar bewustzijn
bewustzijn niet
nietvan
vaneenig
eeniggevaar
gevaardat
dathun
bedreigde. 't Was of
ofhij
hijvol
volbetrouwen
betrouwenwas
wasininde
detoekomst
toekomst ....
..
alsof hij
hij den
den tijd
tijd had
had en
envoorloopig
voorloopigmaar
maar wat
watspelen
spelenwou.
wou.
Elvire werd
gewaar dat
tusschen hem
hem en
en haar
haar iemand
iemand ont,
ontwerd gewaar
dat tusschen
brak
- zij
zij miste
miste hare
hare vriendin
vriendin als
alsvoorspreekster
voorspreekster en
en midde,
midde_
brak —
laarster en vertrouwelinge.
voorelkaar
elkaarniet
niet uitspre,
uitsprelaarster
vertrouwelinge. 't Geen zij voor
ken dorsten,
ken
dorsten, zou
zou die
dievriendin
vriendin van
vanden
deneen
eentot
totden
denandere
andere
overbrengen.
was nog
nog iets.
iets.
overbrengen.... .En
En er
er was
Buiten
de eenige
eenigeaanleiding
aanleidingvoor
vooreen
eenbeleefdheidsbezoek
beleefdheidsbezoek
Buiten de
bleef de
de toegang
toegang tot
tothet
hethuis
huisvan
vanden
dendokter
doktervoor
voorElivre
Elivrever,
verdieheerlijke
heerlijke
bijzonderlijk zoolang Albert
Albertthuis
thuiswas
was;
boden, bijzonderlijk
; enendie
tuin
waar zij
zij vroegertijd
vroegertijd zoo
genoten had,
had, was
was nu
nu voor
voor haar
haar
tuin waar
zoo genoten
niet meer.
meer. De
Devormelijkheid
vormelijkheid verzefte
verzette er
er zich
zich tegen
tegen dat
dat een
een
niet
meisje haren
haren beminde
beminde zou
zou gaan
gaan opzoeken
opzoeken in
in zijn
zijn eigen
eigen
jong meisje
huis en
en zij
zijhield
hieldereraan
aanhare
hareweerdigheid
weerdigheid tetehouden
houdenbijzon,
bijzon.
huis
derlijk tegenover Albert's
Albert's moeder.
moeder.
derlijk
haar niet
was, er
ernog
nogtetekomen,
komen, smachfte
smachtte
Nu 't haar
niet geoorloofd was,
zij van
van heimwee
heimweenaar
naardat
datverboden
verbodenparadijs,
paradijs,waar,
waar,volgens
volgens
zij
genoegens vereenigd
vereenigd schenen
schenen die
die haar
haar nu
nu konden
konden
haar, al
haar,
al de genoegens
bbekoren.
ekoren.
Zonder dat
dat iemand
iemand het
het wist
wistklom
klomzijzijop
opdedeverhevenheid
verhevenheid in
in
Zonder
den versten
versten hoek
hoek van
van het
het boschje
boschje om
om van
van daar
daar uit
uit den
den blik
blik
den
vrij te krijgen
krijgen over
over dien
dienhof
hofwaar
waarzijzijniet
niet
meerkomen
komenmocht.
mocht.
vrij
meer
zij
het
beekje,
den
vijver,
de
En
van
hier
uit
bewonderde
En van hier uit bewonderde zij het beekje, den vijver, de
bruggetjes,
de grasperken
bruggetjes, de
grasperken en
en de
deslingerpaden
slingerpaden waar
waar zij
zij zoo
zoo
geem met hem,
hem, als
als een
eenprinces
princesaan
aanden
denarm
armvan
vanharen
harenprins,
prins,
geern
gewandeld hebben.
hebben.
zou gewandeld
gebeurde dat
hof was
was en
en haar
haar boven
boven
Als 't gebeurde
dat Albert
Albert in
in den hof
groen, bleven zij
zij over
over
hoogehaag,
haag,ontwaarde
ontwaarde tusschen
tusschen 't groen,
de hooge
en weer
weer staan
staan praten.
praten. En
En eens
eens dat
dat ze
ze 't gewaagd
gewaagd had hem
hem
en
zeggen hoe
hoe ze
ze 't betreurde
betreurde nu
zijn en
en in
in den
den hof
hof
te zeggen
nu alleen
alleen te
te zijn
bij hem
hem niet
nietmeer
meer komen
komen dorst,
dorst, had
had hij
hij luidop
luidopgelachen
gelachen om
om
bij
haar nauwgezetheid
nauwgezetheid en
en overdreven
overdrevenpreutsche
preutsche houding,
houding, maar
maar
haar
hij had
had het
het haar
haar dan
dan toch
tochtoegegeven
toegegevendat
datmama
mamaerermisschien
misschien
hij
gevaar zou
zou in
inzien
zienvoor
voorhun
hun
reputatie.. ..
Hijhad
hadererdan
dan
eenig gevaar
reputatie.
. Hij
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echter
aanstonds aan
aan toegevoegd
toegevoegd:: dat
dat haar
haar nonkels
nonkels warande
warande
echter aanstonds
zoo schoon
schoon was
was en
enevengoed
evengoedgeschikt
geschiktom
omerertetewandelen
wandelen
wel zoo
en
dat er
er minder
minder gevaar
gevaar was
was onder
onder 't waakzaam
van
en dat
waakzaam oog
oog van
nonkel en
tante. En
daad bij
bij het
het woord,
woord, als
als een
een held
held uit
uit
nonkel
en tante.
En de
de daad
het romantische
romantische tijdperk,
tijdperk, was
de jongeling
jongeling in
in een
een wenk
wenk de
de
het
was de
twee
hagen overgeklauterd
overgeklauterd die de
de hoving
hoving scheidden,
scheidden, om
om bij
bij
twee hagen
zijn geliefde
geliefde te komen
komen
zijn
ééne daad
was genoeg
genoeg om
omininde
deoogen
oogenvan
vanhet
hetmeisje
meisje
Zulk ééne
daad was
den straal
straal van
van verrukking
verrukking te
vonkelen en den
den blos
blos der
der
den
te doen
doen vonkelen
vervoering
haar schoon gelaat
gelaat te
te bestendigen.
bestendigen.
vervoering op
op haar
jonge knaap
knaap met
met zijn
zijndonkere
donkereoogen
oogenenen
donkerder
De jonge
donkerder
lokken, vervulde
Het
lokken,
vervulde voortaan
voortaan heel
heel het
hetdenken
denken van
vanElvire.
Elvire. Het
bewustzijn van
liefde wekte
wekte haar
haar op
openenhield
hieldhaar
haargedurig
gedurig
bewustzijn
van de liefde
bezig. Bij
Bij dage
dagekeerde
keerdehet
hetgedacht
gedachtininduizend
duizendvormen
vormen om,
om,
bezig.
zij er
er van
van
altijd nieuw
altijd
nieuw en
en nooit
nooitgenoeg.
genoeg. 's Nachts
Nachts droomde
droomde zij
en 's morgens
morgens vroeg moest
moest zij
zij de
dezonne
zonnegroeten
groetendie
diede
deblijheid
blijheid
bracht van
een nieuwen
nieuwen dag
dag;; —
- ze
ze was
was op
op en
en te
te beene
beene en
en
bracht
van een
liep met
met lichten
lichten tred
tred den
den tuin
tuinin,
in,teteneurieën
neurieënomdat
omdatzij
zijniet
niet
liep
zij er
er
luidop zingen
zingen dorst,
dorst, en
entoch
tochmoest
moestlaten
latenhooren
hooren dat
dat zij
luidop
was om
om den
den ridder
ridder in
in't'tvroege
vroegemorgenduur,
morgenduur, te
te groeten.
groeten.
was
Altijd weer
weer voelde
voelde zij
zij zich
zichgetrokken
getrokkennaar
naarhet
hetgaanpad,
gaan pad ,
langs
de haag
haag waar
waarzijzijloeren
loerenkon
koninindedewarande
warandevan
van den
den
langs de
dokter en
en waar
waarAlbert
Alberthaar
haarkon
kongewaar
gewaar worden.
worden. Als
Als 't gebeurde
wasenen
met
eenboek
boekinindedehand,
hand,ernstig
ernstig en
en
dat hij
hij er
er alalwas
dat
met
een
verslonden, op
en neer
neer wandelde,
wandelde, vernam
vernam hij
hij algauw
algauw het
het
verslonden,
op en
lichte geruisch
geruisch van
van 's meisjes gewaad
hoorde haar
haar het
het
lichte
gewaad of hoorde
morgendliedje neuriën.
hij verrast
verrast op
openenriep
riepharen
haren
morgendliedje
neuriEn. Dan
Dan keek hij
naam als
als een
eenblijde
blijdegroet.
groet.Hij
Hijhaasfte
haasttezich
zichnaar
naar het
hettuinpoortje
tuinpoortje
naam
dat
nu altijd
altijd open
open stond,
stond, om
omzijne
zijnegezellin
gezellintetevervoegen.
vervoegen.
dat nu
dat ze
ze hem
hem gestoord
gestoord had
had in
in
Elvire bloosde
bloosde bij
bij 't gedacht
Elvire
gedacht dat
zijne
studie
en
ze
was
beschaamd
weeral
toegegeven
te
hebben
zijne
en ze was beschaamd weeral toegegeven te hebben
aan
drang die
die haar
haaroverweldigde
overweldigdeom
omAlbert
Alberttetezien
zien en
en van
van
aan den drang
hem gezien te
te worden.
worden.
hem
Ze wandelden
wandelden door
door de
de lanen
lanen alsof
alsof ze
ze alleen
alleen op
op de
de wereld
wereld
Ze
waren. Hij
vertelde haar
schoonheid rondom
rondom hen,
hen, de
de
waren.
Hij vertelde
haar van
van de
de schoonheid
van den
denzomerschen
zomerschenuchtend,
uchtend,deed
deedhaar
haarde
deheerlijkheid
heerlijkheid
poëzie van
genieten van
van de
de zilvermisten
zilvermisten waar
waar de
dezon
zonininbrandt
brandt;
sprak
genieten
; sprak
haar
van
de
stilte,
van
den
vrede,
van
de
vogels
en
van
de
haar van de stilte, van den vrede, van de vogels en van de
heerlijkheid van
jonge leven.
leven ...
heerlijkheid
van het
het jonge
..
Het meisje
meisje geloofde
geloofde alal wat
wathij
hijzegde
zegdeenenbewonderde
bewonderde al
al
Het
wat hij
hij haar
haar wees,
wees, maar
maar alles
alles kreeg
kreeg voor
voor haar
haar enkel
enkel beteeke
beteeke.
wat
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voorzooveel
zooveelc<hij»
«hij» er
er mede
mede verbonden
verbonden was
was;; —
- al die
die dingen
dingen
nis, voor
op zich
zich zelf
zelflieten
lietenhaar
haaronverschillig,
onverschillig, maar
maaralles
alles werd
werd belangrijk
belangrijk
gauw het
het Albert
Albertraakte.
raakte.
zoo gauw
Zulk een
inzet van
van den
dendag,
dag,was
wasnunudede
verwezenlijking
een inzet
verwezenlijking
droom die
diehaar
haarbinst
binstden
dennacht
nacht—- wakend
wakendofofslapend
slapend—van den droom
had
verrukt. Maar
Maar het gaf
gaf haar
haar niet
niet de
deopperste
opperstevoldoening,
voldoening,
had verrukt.
want binst
binst zij
zij ervan
ervangenietend
genietendwas,
was,dacht
dachtzijzijalaldat
datAlbert
Albertheen
heen
zou gaan
gaan en
en hoe
hoedan
danhet
hetoverige
overigevan
vanden
dendag,
dag,zonder
zonder hem,
hem,
zou
weer
als een
eenlange
langttreurnis
treurnisenenverlangen
verlangenzijn
zijnzou
zounaar
naareen
een
weer als
volgende bijeenkomst.
bijeenkomst. Hij
Hij vertrok
vertrok inderdaad
inderdaad en
enzij
zijkeerde
keerde
volgende
weer in
in huis
huis maar
maar haar
haar gedachten
gedachten bleven
bleven in
inden
dentuin,
tuin, bij
bij
weer
't geen
hij gezegd
gezegd had
had enenal alwat
wat
tantezegde,
zegde,vloog
vlooglangs
langs
geen hij
tante
haar
voorbij en
en 't werk
de bezigheid
bezigheid boeide
boeide niet
niet in
in 't minst
haar voorbij
werk of de
's meisjes aandacht.
aandacht.
Er
ontwaakte in
haar een
een nieuwen
nieuwen lust
lust om
om zich
zich op
op tete
Er ontwaakte
in haar
schikken
te kleeden.
kleed en. Haar
Haar verveling
verveling kon
konzijzijniet
nietbeter
beter
schikken en
en te
dooden
dan boven,
boven, op
ophaar
haarkamer,
kamer, de
deblonde
blondt: weelde
weelde van
van
dooden dan
haar
laten open
open vallen
vallen en ze
ze weer
weer op
optetewerken
werkenin
in
haar lokken
lokken te
te laten
nieuwen
tooi tot
totzeze
haar
gelaatomkransden
omkransdenals
alseen
eenluister.
luister.
nieuwen tooi
haar
gelaat
Zij
had er
er een
een ongekend
ongekend behagen
behagen in
inom
omeen
eenglimlach
glimlachtetezien
zien
Zij had
op haar
haar blozend
blozend frissche
frissche wezen
hoogroode lippen,
lippen, in den
den
wezen en
en hoogroode
spiegel. 't Verheugde
haar
te
zien
hoe
schoon,
hoe
jong,
hoe
Verheugde haar te zien hoe schoon, hoe jong, hoe
ze kon
kon het
hetbewonderen
bewonderen alsof
alsof
blij
heel haar
haar wezen
blij heel
wezen bloeide
bloeide en ze
het van
van eene
eene ander
ander was
was en
enhaar
haar niet
niettoebehoorde.
toebehoorde. Het
Het
het
lustte
haar bijzonder
bijzonder te
zien hoe
hoe het
het eenvoudige
eenvoudige wifte
witte kleed
kleed
lusfte haar
te zien
zooveel distinctie
distinctie de
derankheid
rankheidharer
harer gestalte
gestalte deed
deeduitkomen
uitkomen
met zooveel
ze werd
werd nooit
nooit moe
moe om
omv6ór
vóórden
denspiegel
spiegelgebaren
gebaren en
en
en ze
en
houdingen
aan te
te nemen
nemen die
diehaar
haarzelf
zelfverleidelijk
verleidelijkschenen.
schenen.
houdingen aan
Bij de
de onviraarschijnlijkste
onwaarschijnlijkste reden
zij er
er dan
dan weer
weereene
eene
Bij
redenzocht
zocht zij
hofteteflodderen.
flodderen. Zij
Zijhad
hadvergeten
vergeten
gelegenheid in om
om naar
naar den
denhof
gelegenheid
al dien
dien kant,
kant, aan
aanden
denzoom
zoomlangs
langs
iets
te verrichten
verrichten juist weer
weer al
iets te
nu hield
hield zij
zij zich
zich stil,
stil, plukte
plukte eene
eene bloem
bloem en
en
de haag
haag;; maar
maar nu
de
stak
ze op
opde
deborst,
borst,maar
maarkeek
keekterwijl
terwijl voorzichtig
voorzichtig uit
uit onder
onder
stak ze
hoed;; maar
maar zoo
zoogauw
gauwzij
zij
den
rand van
van haar
haar breeden
breeden strooien
strooien hoed
den rand
Albert ontwaard
ontwaard had,
had, vluchtte
vluchtte zij
zij beschaamd
beschaamd al
al den
den anderen
anderen
Albert
enbezig
bezigenenbleef
bleefererprutsen
prutsen
kant
en gebaarde
gebaarde zich
zichverlaan
verlaan en
kant uit en
de eerde.
eerde.
in de
Hoe flauw
flauw toch
tochIJ meende
meende zij
zij en
en wat
wat zal
zal hij
hij denken
denken dat
dat ik
ik
een
ben! Zij
Zij miek
mi ekbesluiten,
besluiten, 't eene na 'tft andere om
een zothoofd ben!
stil
in huis
huis teteblijven
blijvenen,
en,gelijk
gelijkhet
heteeneen
zeegbaarmeisje
meisje
stil in
zeegbaar
zou...
Maarlangs
langsonna,
onna~
betaamde, te
wachten tot hij
hij komen
komen zou.
betaamde,
te wachten
. . Maar
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speurbare kronkelpaden
kronkelpaden had
had zij
zij welhaast
welhaastzichzelf
zichzelfoverhaald
overhaald
speurbare
een reden
reden gevonden
gevondenom
omhet
hetzelfde
zelfdespelletje
spelletjeteteherbeginnen.
herbeginnen.
en een
Tegen avond
avond voelde
voelde zij
zij zich
zich 't meest ongelukkig
ongelukkig als
als hij
hij
Tegen
niet kwam.
kwam. Zij
was er
er zoo
zoo door
door verwend,
verwend, dat
dat de
de avond
avond met
met
niet
Zij was
hem vereenzelvigd
vereenzelvigd scheen
scheen en
endat
dat't'tgenot
genotvan
van't'teene
eenezonder
zonder
hem
't andere
andere haar
haar dubbel
dubbel ongelukkig
ongelukkig miek.
miek. Alsdan
Alsdan gaf
gaf zij
zij zich
zich
over aan
aan den
denweemoed
weemoedenenliet
lietzich
zichovermeesteren
overmeesterendoor
door
geheel over
spijt en treurnis
treurnis om
om 't'tleedvermaak
leedvermaak van haar
haar ongeluk
ongeluk in
involle
volle
spijt
mate te
te genieten.
genieten. Zonder
Zonder hem
hemwas
wasalles
allesij1ijlen
enledig,
ledig,—- de
de
mate
boomen, het lommer,
lommer, de
de zoelte,
zoelte,dedemaan
maanen
endedesterren,
sterren, de
de
boomen,
of de
de merels
merels —
- zonder
zonder hem
hem wekte
wekte alles
alles haar
haar weemoed
weemoed
nachtegaal of
lusteloosheid —
- al
al die
die dingen
dingenmoesten
moestenhaar
haar door
door hem
hem worden
worden
en lusteloosheid
medegedeeld. En
En de
deherinnering
herinneringzelf
zelfaan
aandedeavonden
avondendat
dathij
hijerer
medegedeeld.
wel was,
was, 't 'therdenken
herdenken aan
aan't 'tgenot
genotvan
vandie
dieandere
andereavonden
avonden
er nog
nogmeer
meerdedespijt
spijtenentreurnis
treurnisin.
in.Het
Het
lezenvan
vanhaar
haar
spookte er
lezen
liefste boek
boek kon
kon haar
haar zelfs
zelfsgeen
geenafleiding
afleidingbezorgen
bezorgen op
op die
die
liefste
- ofofbeter,
beter,zij
zijwilde
wildegeen
geenafleiding
afleiding—
- moedwillig
moedwillig
oogenblikken, —
zocht zij
zij zich
zich te
te verdiepen
verdiepen in
in den
denweemoed.
weemoed. Een
Eenenkel
enkelbeeld
beeld
zocht
zij alsdan
alsdan voor
voorharen
haren geest
geest:: hun
hunbeider
beiderfiguur,
figuur, hun
hun
bracht zij
bracht
slanke gestalten
gestalten gearmd
gearmd met
metals
alsachtergrond
achtergronddedeparadijstuin
paradijstuin
slanke
wuivende feestgroen
feestgroen der
der hooge
hoogeboomen
boomenwaarachter
waarachter het
het
vol wuivende
beekje onophoudend
onophoudend klaterde.
klaterde ...
beekje
..
Zij zag
zag in
inenenbekende
bekendedat
dathethet
onredelijkwas,
was,dat
dathaar
haar
Zij
onredelijk
zijzich
zichschamen
schamen moest
moest nog
nog
geluk volkomen
volkomen vast
vast stond
stond —
- dat
dat zij
geluk
meer te
te begeeren
begeeren;; maar
maar in die
die verteederende
verteederende stonde van
van het
het
meer
zij voelde
voeldezich
zichaangedaan
aangedaan
dageinde, smolt
smolt haar
haar meisjesziel weg
weg en
en zij
door
een verlangen
verlangen dat zij
zij niet
niet uitspreken
uitspreken of
ofbepalen
bepalen kon
konen
en
door een
haar
de eenzaamheid
eenzaamheid ondragelijk
ondragelijk miek.
miek. De
Dedrang
drangnaar
naar hem
hem
haar de
herbeginnen en
en
was
onverzadelijk en
altijd weer
weer wilde
wildezijzijherbeginnen
was onverzadelijk
en altijd
herdoen 't geen
nooit genoeg
genoeg scheen
scheen enengeen
geeneinde
eindemocht
mocht
geen nooit
enhaar
haar
nemen
haar eenige
eenige reden
reden was
was van
vanbestaan
bestaan en
nemen omdat
omdat het haar
onzeggelijke
genoegens verschafte.
verschafte.
onzeggelijke genoegens
weigerlijk gedoken
gedoken want
want zij
zij wilde
wilde
Die gevoelens
gevoelens hield
hieldzijzijweigerlijk
de
vreugde zoowel
zoowel als
alsde
detreurnis
treurnis jaloersch
jaloersch voor
voor zich
zich alleen
alleen
de vreugde
behouden
geheim van
van haar
haar liefde
liefde volledigde
volledigde er
er de
de
behouden -— het
het geheim
kostbaarheid
verwonderde haar
haar zelf
zelfzoo
zoogemakkelijk
gemakkelijk
kostbaarheid van.
van. Het verwonderde
zijdie
dievroeger
vroegernooit
nooithad
had
haar
te kunnen
kunnenverduiken
verduiken;
haar gevoelens te
; zij
gehuicheld
gewend was
wasde
deminste
minstegewaarwording
gewaarwording onmidde,
onmidde~
gehuicheld en gewend
lijk
deelen. Terwijl
Terwijl de
deweemoed
weemoedhaar
haar
lijk naar
naar buiten
buitenmede
mede te
te deelen.
hert
deed ineen
ineen krimpen,
krimpen, wandelde
wandeldeElvire
Elvirebedaard,
bedaard, zonder
zonder
hert deed
blijkbaar
geluk uit,
uit, met
met een
een boek
boek of
ofeene
eene
blijkbaarinzicht,
inzicht,op
op goed
goed geluk
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bloem, door den
den tuin.
tuin. Maar
Maaraltijd
altijdenenonveranderlijk,
onveranderlijk,draaide
draaide
bloem,
zij af
af naar
naar het
hetboschje,
boschje, beklom
beklomererhet
hetaangelegde
aangelegdeheuveltje
heuveltje
zij
en
bleef er
er uitstaren,
uitstaren, reikhalzend
. reikhalzend met
met de
de hoop
hoopaltijd
altijd:: dat
dat
en bleef
het onmogelijke
onmogelijke toch mogelijk
mogelijk kon
kon worden.
worden ...
..
Met haar
haar onvoldaan
onvoldaanverlangen
verlangenkeerde
keerdezij
zijeindelijk
eindelijkin
inhuis
huisom
om
van haar
haar ongeluk
ongeluk tetegaan
gaangenieten
genietenboven
bovenopophaar
haarkamer.
kamer. Daar
Daar
van
eerst
zij haar
haar. schat
schat uitstallen,
uitstallen, het
het leed
leed van
vanhaar
haar toestand
toestand
eerst kon zij
al haar
haar gevoelens
gevoelensinindedeoprechtheid
oprechtheid van
van
bemijmeren -— en
bemijmeren
en al
haar
hert, voor
voorzichzelf
zichzelfbekennen.
bekennen. Van
Vanwaar
waardie
dievervoering
vervoering
haar hert,
haar zoo
ineens overvallen
overvallen was, vroeg
vroeg zij
zij niet,
niet, maar
maar ze
ze dacht
dacht
haar
zoo ineens
soms aan
aan den
den voorgaanden
voorgaanden tijd,
tijd, toen
toen de
de effene
effene rust
rust nog
nog
wel soms
heerschte
haar gemoed,
gemoed, voor
voorzezewist
wistdat
datererdrift
driftofofbegeerte
begeerte
heerschte in haar
bestond. .... Waar
Waar moest
moesthet
hethaar
haarbrengen
brengen?
Daartwijfelde
twijfeldezij
zij
bestond.
? Daar
geen
stonde aan.
aan. Nu
Nu zij
zij het
hetnieuwe
nieuwegevoel
gevoelkende
kende en
enonder,
onder.
geen stonde
ging, moest
moest het
het haar
haar bijblijven
bijblijven als
als iets
iets bestendigs
bestendigs;; het
het moest
moest
ging,
haar
opvoeren naar
naar omhoog
omhoog inineen
eenaanloop
aanlooplangs
langsstijgende
stijgende
haar opvoeren
lijnen, naar
naar het hoogtepunt
hoogtepunt van
van 't leven,
waar zij
zij 't'tgeluk
geluk zou
zou
lijnen,
leven, waar
vinden en
en de
de verzadiging
verzadiging voor
altijd. Zij
Zij aanzag
aanzag het
het als
als een
een
vinden
voor altijd.
natuurlijk verschijnsel,
aan zekeren
zekeren ouderdom
ouderdom bij
bij alle
alle
natuurlijk
verschijnsel, iets
iets dat
dat aan
menschen
voordoet op
opbepaalden
bepaalden tijd,
tijd,juist
juistgelijk
gelijkde
delente
lente
menschen zich voordoet
komt in
in den
den gang
gangder
derseizoenen
seizoenenenendedebloemen
bloemendoet
doetopengaan
opengaan
komt
en
bloeien. Zij
Zij zelf
zelf was
was nu
nugekomen
gekomen aan
aan 't ontluiken van
van haar
haar
en bloeien.
levensbloei
en hare
hare jeugd
jeugdopengeplooid
opengeplooid ininhet
hetteeken
teekenharer
harer
levensbloei en
lente. De
De menschen
menschen noemden
noemden dat
dat:: liefde
liefde en
en 't geen ze nu deed
lente.
beminnen ...
was beminnen.
..
Zij herhaalde
herhaalde die
woorden en
en zezekon
konniet
nietgelooven
gelooven dat
dat
Zij
die woorden
't
gevoelde nu
nu met
methaar
haarzelf
zelfgebeurde.
gebeurde.Haar
Haarmaagde,
maagde.
't geen
geen ze gevoelde
schuchterheid weerhield
weerhield haar
haar om
om door
doortetedenken.
denken.Rondom
Rondom
lijke schuchterheid
haar
was het
het vol
volgeheimzinnigheid
geheimzinnigheid en
en ze
ze was
was zoo
zooonervaren
onervaren
haar was
nog en
en onwetend,
onwetend, zoo
zoo jong1
jong! De
Deliefde
liefde—- zezeschrikte
schrikte nog
nogbij
bij
nu 't haar
- kwam
kwam haar
als
dat woord,
woord, nu
haar zelf
zelf betrof —
haar nu
nu voor als
dat
eene
veropenbaring, iets
als een
een nieuw
nieuw verschiet
verschiet in
in het
het
eene plotse veropenbaring,
iets als
leven dat
dat door
door 't'twegschuiven
wegschuiven van
van een
een gordijn,
gordijn, plots
plots in
in heel
heel
leven
zijne onafzienbare
onafzienbare wijdte,
ligt met
metzijn
zijntooverachtig
tooverachtig
zijne
wijdte, bloot
bloot ligt
wist dat
dat het
het
omnevelde verten.
verten. Ze
had het
het wel
wel verwacht,
verwacht, ze wist
omnevelde
Ze had
zij er
er van,
van,
eens
komen zou
zou;; maar
maar nu
nu het
hetererwas,
was,schrikte
schrikte zij
eens komen
wist niet
niet dat
dat het
hetzoo
zoogewichtig
gewichtigzou
zouworden.
worden.Als
Alsheel
heel
want
want ze wist
ietsvan
vanvernomen
vernomen
meisje, kind
kind nog
nogbijkans,
bijkans, had
hadzijzijereralaljets
jong meisje,
zij het
het leeren
leeren kennen
kennen als
alseen
eendroom
droom
de boeken
boeken;; daar
daar had
had zij
uit de
van onwezenlijke
onwezenlijke schoonheid
schoonheid; ; iets
iets dat
dat maar
maar voorvalt
voorvalt en
en tete
van
genieten
door ideale
idealewezens,
wezens,op
opeen
eenideale
idealewereld
wereld—
- als
als
genieten is door
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het
reine gevoel
gevoel dat
datalles
allesheiligt.
heiligt. In
In de
deboeken
boeken had
had zij
zij het
het
het reine
onder
duizend vormen
vormen beschreven
beschreven gezien,
gezien, altijd
altijd eender
eender en
en
onder duizend
altijd
anders, als iets
iets dat
datafspeelt
afspeeltininafgelegene,
afgelegene,bovenaardsche
bovenaardsche
altijd anders,
oorden, waar
waar de
deluchtkring
luchtkringeen
eenbijzondere
bijzonderehelderheid
helderheid heeft
heeft
oorden,
en waar
waar niets
niets het
hetpure
puregeluk
gelukkan
kankomen
komenstoren,
storen, omdat
omdat er
er
en
engelenwieken
de hoofden
hoofdender
deruitverkorenen.
uitverkorenen.
engelenwieken suizen
suizen boven
boven de
N u waren
waren die
diedingen
dingenuit
uitdedeongekende
ongekendeverten
verten ineens
ineens om
om
Nu
haar
heen genaderd,
genaderd, nu
nu was
wasdiedie
onaanraakbarezwevende
zwevende
haar heen
onaanraakbare
schoonheid
hare nabijheid,
nabijheid, te
te grijpen
grijpen onder
onder hare
hare hand!
hand 1—
schoonheid in hare
nu zou
zou zij,
zij, als
als het
het stil
stilwerd,
werd, het
hetsuizen
suizen gaan
gaan hooren
hooren van
van de
de
nu
wieken
der beschermgeesten
beschermgeesten in
de lucht,
lucht, boven
bovenhaar
haar eigen
eigen
wieken der
in de
hoofd
... Welhaast
Welhaast zou
zou zij
zij als
als de
deprinces
princes uit
uithei
hetsprookje
sprookjehet
het
hoofd...
tooverpaleis binnen
aan den arm
arm van
van den
denprins
prins en
enbij
bij
tooverpaleis
binnen treden
treden aan
't uitspreken
zou dedewerkelijke
werkelijkewereld
wereld
uitsprekenvan
van het
het ééne
ééne woord,
woord, zou
rond haar
haar vezwinden
vezwinden en
en alle
alle gewone
gewone dingen
dingen omtooverd
omtooverd wor,
worrond
den
in nieuwen
nieuwen luister.
luister.
den in
zij geloofde
geloofde aan
aan God.
God.
aan de
de liefde
liefde gelijk
gelijk zij
geloofde aan
Elvire geloofde
Zij verkeerde
verkeerde in de
de vaste
vaste overtuiging
overtuiging dat
dat het
het voor
voor haar
haar was
was
Zij
weggelegd
- dat
dat zij
zijde
deuitverkorene
uitverkorene was
was voor
voor wie
wie 't geluk
weggelegd —
en zijn
zijnschoonen
schoonenloop
loopver,
ver~
zich nu geleidelijk
geleidelijk ontwikkelen
ontwikkelen zal
zal en
zich
naar het
het einddoel,
einddoel,juist
juistgelijk
gelijkhet
hetbeekje
beekjedat
datde
dekronke,
kronke~
volgen naar
lingen
van het
het voorgetrokken
voorgetrokken bedde
bed de volgt,
volgt, door
doorde
dewarande
warande
lingen van
en
verwijlen blijft
blijft om
om eindelijk
eindelijk te
te gaan
gaan liggen
liggen in
inden
denvijver
vijver
en verwijlen
onder
de waterleliën.
waterleliën. Eens
Eens dat
datdedelijnen
lijnender
derwerkelijkheid
werkelijkheid zoo
zoo
onder de
zeer verward
verward geraakten
geraakten in de
de misten
misten der
der mijmering,
mijmering, ging
ging de
de
zeer
weemoed
aan 't vervlieten
verbeelding er de
de ver,
ver~
weemoed aan
vervlieten omdat
omdat de
de verbeelding
voering weer
weer inbracht
inbracht en
en de
dedingen
dingenopgetooverd
opgetooverdwerden,
werden,naar
naar
voering
en begeerte
begeerte als
als in
in een
eendroom.
droom.Een
Eenoogslag
oogslagvan
vanhem
hemdeed
deed
wil en
hare ziel
ziel weer
weer trillen
trillen van
vandankbaar
dankbaar genot.
genot. Elkeen
Elkeenzijner
zijner
hare
woorden galmde
galmde op in
inzangtoon
zangtoon die
dielange
langenaruischen
naruischen bleef
bleef
woorden
zij haar
haar eigen
eigen weerwoord
weerwoord t't'
in
de stilte.
stilte. Daarop
Daarop stemde
stemde zij
in de
accoord met
met den
den zelfden
zelfdenzingenden
zingenden galm
galmenenhunne
hunnesamen,
samen~
accoord
spraak
dat zij
zij te
te gader
gader aanhieven.
aanhieven. Na
Na de
de ver,
ver~
spraak geleek
geleek een
een lied
lied dat
voering van
van dien
dienzomerdroom
zomerdroomvolgde
volgdeererweeral
weeTaleen
eenzomerschen
zomerschen
morgenstond die
de belofte
belofte behield
behield van
van nieuw
nieuw geluk
geluk —
- en
en
morgenstond
die de
gelijk die
die morgenstond
morgenstond vol
vol was
wasvan
vanschitterende
schitterende licht,
licht, zoo
zoo
gelijk
zou de
de dag
dagvol
volzijn
zijnvan
vannieuwe
nieuwegeneuchte.
geneuchte.'t
ook zou
Heel
het
verlof
door
waren
de
dagen
gelijken
enererkwam
kwam
Heel het verlof door waren de dagen gelijk
einde aan
aan de
deheerlijkheid.
heerlijkheid.
geen einde
Voorzeker had
Albert het
het voornemen
voornemen gemaakt
gemaakt haar
haar de
de
Voorzeker
had Albert
hoogten in
intetevoeren
voeren1 1Hij
Hijhield
hieldhaar
haargeen
geengeleerde
geleerdetoespraken,
toespraken,
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was meest
meest bezig
bezigover
overnietigheden
nietigheden;
altijdopopaanminnigen
aanminnigen
was
; altijd
toon, met
met een
eentikje
tikjespotlust
spotlustomdat
omdathijhijgeern
geernergerde
ergerde en
en er
er
toon,
een
een wonder
wonder behagen
behagen in
in scheen
scheen tetehebben
hebbenhaar
haarteteplagen.
plagen.
Maar soms,
soms, zonder
zonder een
een woord,
woord, stopte
stopte hij
hij haar
haar een
een boek
boek in
in
Maar
hand en
en vertrok
vertrok weer,
weer, zonder
zonder uitleg
uitleg tetegeven.
geven.AlAIwat
watvan
van
de hand
hem kwam
kwam las
laszij
zijmet
metdubbele
dubbeleaandacht
aandacht om
om er
er met
met hem
hem tete
hem
kunnen over
over spreken.
spreken. Die
Dieboeken
boekenwaren
warengeheel
geheelandere
anqere dan
dan
kunnen
deze die
die zij
zijnog
noggelezen
gelezenhad
had;
- telkens
telkens opende
opende zoo'n
zoo'n boek
boek
deze
;—
haar nieuwe
nieuwe einders
einders waar
waarnooit
nooitvermoede
vermoedeklaarten
klaarten uit
uit opstegen
opstegen
haar
haar zachten
zachten blik
blikverbijsterden.
verbijsterden.
die haar
kon geen
geenwoorden
woordenvinden
vindenom
om
haargevoel
gevoeluit
uittetedrukken
drukken
Zij kon
haar
ze trachfte
trachtte met
met een
een blik
blik telkens
telkens tetebeduiden
beduidenhoe
hoehaar
haarziel
ziel
en ze
In zijn
zijn blik
blikmeende
meende zij
zij
weer een
een schat
schat rijker
rijker geworden
weer
geworden was.
was. In
dan
ook
te
ontwaren
dat
hij
haar
begrepen
had.
dan ook te ontwaren dat hij haar begrepen had.
was heel
heelzijn
zijnverschijning
verschijninghaar
haarkostelijk
kostelijk en
enontzag,
ontzag~
Wat was
wekkend I1 Een onbedacht
onbedacht aanraken
aanraken van
zijne hand
hand op
op haren
haren
wekkend
van zijne
arm, deed haar
haar schrikken
schrikken;; het
hetbenaderen
benaderenvan
vanhaar
haarkleed
kleedtegen
tegen
arm,
zijne verwekte
verwekte eene
eene vreemde
vreemde ontroering.
ontroering. Die
Diegewaarwor,
gewaarwor~
het zijne
dingen echter
echter liet
liet zij
zijnaderhand
naderhand weer
weeropkomen
opkomen om
om er
er van
van
dingen
te genieten
genieten als
als van
vaneen
eenverboden
verbodenwellust.
wellust.Zonneschijn
Zonneschijn en
en
te
maneklaarte waren
haar, sedert hij
hij die
diedingen
dingenbij
bij
maneklaarte
waren nieuw
nieuw voor
voor haar,
hun naam
naam genoemd
genoemd had.
had.Vogelzang
Vogelzangenenbloemenpracht
bloemenprachtschenen
schenen
met
haren toestand
toestand bemoeid
bemoeid en
enbrachten
brachten haar
haar die
dieaangename
aangename
met haren
verteedering
't gemoed,
nu zij
zijsmachten
smachtenmoest
moestnaar
naar alle
alle
verteedering in
in 't
gemoed, nu
schoonheid
als naar
naar iets
iets van
van haar
haar eigen.
eigen.
schoonheid als
Maar
was het
hetverlof
verlofuituit
Albert
moest
vertrekkenI I
Maar opeens was
enen
Albert
moest
vertrekken
Toen hij
hij afscheid
afscheidkwam
kwamnemen
nemenwaren
warenzijzijalleen
alleenininden
denhof
hof—
zij
kon haar
haar gevoelens
gevoelensvrij
vrijlucht
luchtgeven
gevenzonder
zonderschaamte
schaamte of
of
zij kon
voor,
menschelijk
toch deed
deedzij
zijniets
nietsvan
van 't geen zij
zij voor~
menschelijk opzicht,
opzicht, en
en toch
genomen
en gereed
gereed gemaakt
gemaakt had.
Zij weende
weende niet,
niet, gaf
gafzich
zich
genomen en
had. Zij
niet over
over aan
aan droefheid
droefheidenenmiek
miekerergeen
geenplechtigheid
plechtigheidrond
rondmet
met
gebaar
noch met
met woorden.
woorden. Zij
Zijgevoelde
gevoeldegeen
geenbehoefte
behoefte aan
aan
gebaar noch
geen nu
beloften,
om zijn
zijn hals
hals en
en vroeg
vroegniet
nietnaar
naar 't geen
beloften, viel
viel niet om
komen
Zij bleven
bleven koel
koel als
alsbij
bijeene
eenegewone
gewonebijeenkomst.
bijeenkomst.
komen zou.
zou. Zij
zij de
de heilige
heilige overtuiging
overtuiging en
en de
de vaste
vaste
In
haar binnenste
binnenste had
had zij
In haar
zekerheid
al dat
dat vertoog
vertoognufteloos
nutteloosbleek
bleek;
hetgenegekiemd
gekiemd
zekerheid dat
dat al
; hetgene
was~
was
zou opgroeien
opgroeien enengedaante
gedaante krijgen
krijgen tot
tot zijn
zijn vollen
vollen was,
was zou
dom
- onverstoorbaar,
onverstoorbaar, onafwendbaar1
onafwendbaar! Zij
Zij had
had zich
zich geheel
geheel
dom —
zij vroeg
vroegaleens
aleensniets
nietsvan
vanhem
hemin
invergelding.
vergelding.
aan
gegeven, zij
aan hem
hem gegeven,
Zij
wachten en
en verlangen.
verlangen. 't Geen
haar nu
beurt viel
viel
Geen haar
nu te beurt
Zij zou wachten
zou
zij beschouwen
beschouwen als
als haar
haar proeftijd
proeftijd;; —
- terwijl
terwijl hij
hij ter
ter
zou zij
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hoogeschool zijne
zijne studieën
studieën ging
voltrekken, zou zij
zij zich
zich be,
be~
hoogeschool
ging voltrekken,
kwamen en
volmaken om
om later,
later, als
als dedetijd
tijdgekomen
gekomen was,
was,
kwamen
en volmaken
gereed te
zijn en weerdig
weerdig om
om in
in zijn
zijn leven
leven tetetreden.
treden.
gereed
te zijn
Zij
zou in
in 't stille
aan hem
hem denken,
denken, maar
maar geen
geen woord
woord van
van
stille aan
Zij zou
hare gedachten
gedachten aan
aan iemand
iemand veropenbaren
veropenbaren —
- voortleven
voortleven in
in
hare
haar eenzame
eenzame omgeving,
omgeving, zich
zichzuiver
zuiverhouden
houdenen
enverborgen
verborgenvoor
voor
haar
alle
vreemde blikken
blikken om later
later voor
voor hem
hemteteverschijnen
verschijnen als
alsde
de
alle vreemde
ongerepte
hij haar
haar gelaten
gelaten had.
had.
ongerepte bruid,
bruid, gelijk hij
er hem
hem ginder
ginder iets
iets kon
konoverkomen
overkomen ofofgevaar
gevaarbestond,
bestond,
Dat er
dat zijne
zijne gedachten
gedachten konden
konden verkeeren,
verkeeren, daar
daar had
zij niet
niet eens
eens
dat
had zij
een
flauw vermoeden
vermoeden van,
van, omdat
omdat haar
haar argelooze
argelooze zin
zin alles
alles be,
be~
een flauw
schouwde
gelijk zij
zij zelf
zelf was
was:: van
van eene
eene reinheid
reinheid die
dieniet
nietweet
weet
schouwde gelijk
dat er
dat
er vlekken
vlekken bestaan.
bestaan.
Omdat
haar gemoed
gemoed nooit
nooit beroerd
beroerd was
was geworden
geworden door
door
Omdat haar
toomelooze begeerte
begeerte en
en dat
dathaar
haar god,
god~
onstuimige drift
onstuimige
drift of toomelooze
vruchtigheid alle
vleeschelijke wellust
ver had
had gehouden,
gehouden, kon
kon
vruchtigheid
alle vleeschelijke
wellust ver
zij
nu zonder
zonder ontsteltenis
ontsteltenis en
en met
met volle
vollegelatenheid
gelatenheid haar
haar een,
een~
zij nu
za
am leven
leven aanvaarden
aanvaarden en
en met
met geduld
geduld dien
dien langen
langen tijd
tijd van
van
zaam
scheiding
Zij kende
kende zich
zich niet
nietbeter
beter dan
dan de
de
scheiding tegemoet
tegemoet zien.
zien. Zij
dienstmaagd die
dieboven
bovenhare
hareweerdigheid
weerdigheidverheven
verheven
ootmoedige dienstmaagd
zich onverdiend
onverdiend ziet
ziet toebedeelen
toebedeelenen
en
wordt en de veelte van geluk zich
als opperste
opperste gunst
gunst met
met een
eenglanzenden
glanzendenblik
blikin
in de
de toekomst,
toekomst, de
de
als
vervulling van
stralend genot
ziet naderen.
naderen. Op
Op die
diewijze
wijze
vervulling
van het
het stralend
genot ziet
beschouwd,
was
het
afwachten
zelf
al
een
wellust
omdat
voor
haar
beschouwd, was het afwachten zelf al een wellust omdat voor haar
de zekerheid
zekerheid vervat
vervat was
was in
in de
detoekomst
toekomsten
enzulke
zulkeverwachting
verwachtingiets
iets
heeft van
van den
den voorsmaak
voorsmaak van
van 't bezetene geluk.
Zij geloofde
geloofde aan
aan
geluk. Zij
de goedheid
goedheid van
van alle
allemenschen
menschenen
enaan
aanhunne
hunnerechtzinnigheid
rechtzinnigheid
zij zelf
zelf goed
goed was
wasen
enrechtzinnig
rechtzinnig;; en
en van
vande
deaardsche
aardsche
omdat
omdat zij
de boeken
boeken over
over
wisselvalligheden wist
wisselvalligheden
wist zij
zij alleen
alleen 't
't geen
geen er
er in de
waar die
diedingen
dingenaangebracht
aangebracht zijn
zijn om
om 't belang
geschreven stond, waar
der
gebeurtenissen op
houden en
en om
om de
delijnen
lijnenlangs
langswaar
waar
der gebeurtenissen
op te
te houden
het leven
leven van
vande
dehandelende
handelende figuren
figuren heen
heen loopt,
loopt, tete verwik,
verwik#
het
kelen
uit die
die schijnbare
schijnbare verwarring
verwarring een
en uitval
uitval tete
kelen en uit
een einde en
bewerken die den
den lezer
lezeraangenaam
aangenaam bevredigen
bevredigenmoeten.
moeten.
bewerken
Alleen
om 't genot van
vanhaar
haareigen
eigengeval
gevalbelangrijk
belangrijktetemaken,
maken,
Alleen om
schiep
zij ook
ook van
van die
dieverwikkelingen.
verwikkelingen. De
De stilte
stilte en
en de
de een,
een~
schiep zij
zaamheid
mede om
om hare
hare verbeelding
verbeelding vrij
vrij spel
spel
zaamheid werkten
werkten er
er toe
toe mede
geven. Binst
Binst klaren
klaren dage
dage liep
liep het
het meisje
meisje tetedroomen
droomen en
en de
de
te geven.
zijalalvolgens
volgens
dingen uit
uit hare
hareonmiddellijke
onmiddellijkeomgeving
omgevingherschiep
herschiepzij
Geenhare
hareeigen
eigen
de noodwendigheid
noodwendigheid van
van hare
hareinzichten.
inzichten. 't 'tGeen
de
voorstelling ontbrak
ontbrak trachtte
trachtte zij
aan te vullen
vullen door
door't'tgeen
geenzij
zij
voorstelling
zij aan
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de boeken
boeken kon
konvinden
vindenenenzoo
zoowentelde
wenteldezijzijzich
zichmoedwillig
moedwillig
in de
zonne~
eene schemerlucht
schemerlucht van
vanlichtende
lichtendemisten
mistenen
enpoeierend
poeierendzonne,
in eene
stuifsel om
om in
in den
den wellust
wellust der
derverbeelding
verbeelding tetevergeten
vergeten alal
stuifsel
hetgene in werkelijkheid
werkelijkheid op de
de wereld
wereld bestond.
bestond.
hetgene
De jongelingen
jongelingen die
die zij
zij inindedeverdichte
verdichteverhalen
verhalenbeschreven
beschreven
vond, ging
ging zijzijheel
heelgeleidelijk
geleidelijkvereenzelvigen
vereenzelvigen met
met Albert
Albert en
en
vond,
kwam zij
zij er
ertoe
toezich
zichharen
harengeliefde
geliefdevoor
voor
stellenals
alseen
een
zoo kwam
tetestellen
ideaal figuur,
figuur, slank
slankvan
vanleest,
leest,onwerkelijke
onwerkelijkegebaren
gebarenmakend,
makend,
ideaal
in een
een houding,
houding, altijd
altijd gereed
gereed om
om neer
neer teteknielen
knielen en
enmet
met
in
smachtenden blik
opkijkend naar
naar de
devereerde
vereerde maagd
maagd in
in wit
wit
smachtenden
blik opkijkend
gewaad met
met oogen
oogen als
als ontlokende
ontlokende bloemen,
bloemen, den
denrozenblos
rozenblos op
op
gewaad
wangen en
en den
den eeuwigen
eeuwigen glimlach
glimlach op
op den
denkoralen
koralen mond,
mond,
de wangen
vervoering ontheven
ontheven als
eene heilige.
In de
denabijheid
nabijheid van
van
in vervoering
als eerie
heilige. In
die twee
twee was
wasereraltijd
altijd:
hetgekweel
gekweelvan
vannachtegalen
nachtegalen en
enhet
het
die
: het
onvermijdelijke zilveren
der maan.
maan. Verder
Verderontbrak
ontbrak er
er
onvermijdelijke
zilveren licht
licht der
niet de
devalsche
valscheverleidster,
verleidster, de
de wraak,
wraak, de
de verdrukking
verdrukking en
en het
het
niet
lijden die
die de
demaagd
maagdtot
toteene
eeneheilige
heiligemoest
moestlouteren
louteren en
en den
den
lijden
jongeling sterken
sterken tot een
een held
heldom
omdedeverliefden
verliefden·weerdig
weerdig tete
jongeling
maken van
van het
hetgroote
grootegeluk
gelukwaarvoor
waarvoorzijzijbleken
blekengeschapen
geschapen
maken
zijn.
te zijn.
Daar zij
zij Albert
Albert ininzijne
zijneafwezigheid
afwezigheid tot
totzulk
zulkeen
eenroman,
roman~
Daar
held
had omgeschapen,
omgeschapen, moest
moest zij
zij zelf
zelf ook
ook wel
wel de
defreule
freule in
in
held had
in wit
witgewaad
gewaadtot
totmodel
modelnemen
nemenen
enalles
allesdoen
doenwat
watmogelijk
mogelijk
was om
om tetegelijken
gelijkenaan
aandede
verlatenemaagd
maagddie
dieaangedaan
aangedaan
was
verlatene
door
het eigenaardige
eigenaardige wee
weedat
datdien
dienmatten
mattenglans
glansgeeft
geeftaan
aan
door het
het
gelaat en
en de
degensters
gensters legt
legt inindedelangoereuze
langoereuze oogen
oogenwaar
waar
het gelaat
soms
vlam uit
uit slaat
slaat die
dieinin't 'tgeheim
geheimhet
hetharte
harteverteert.
verteert.
soms de vlam
Onbewust
kreeg Elvire
Elvire iets
ietsinindedeuitdrukking
uitdrukkingvan
vangelaat,
gelaat,
Onbewust kreeg
zijovervallen
overvallen en
enaangedaan
aangedaan was
was
in houding
houding en
en gebaren
gebaren alsof
alsofzij
door
die eigenaardige
eigenaardige langmoedigheid
langmoedigheiden
eningehouden
ingehoudensmart
smart
door die
en
zij ging
ging gelijken
gelijken op
opeene
eenebloem
bloemdiedie
treurtvan
vandorst
dorsten
en den
den
en zij
treurt
kelk
laat
hangen
en
snakt
naar
lafenis
en
wacht
om
haren
kelk laat hangen en snakt naar lafenis en wacht om haren
volledaglicht
daglicht te
te ontplooien.
ontplooien. Het
Hetwerd
werdhaar
haar lief,
lief~
bloei
in 't'tvolle
bloei in
hebberij
deelen in
in 't ingebeeld
verdriet en
en zich
zich te
te verplaatsen
verplaatsen
ingebeeld verdriet
hebberij te
te deelen
in
den toestand
toestand van
vandie
dietengere
tengereschepselen
schepselendie
diebeven
bevenvan
van
in den
worden van
van 't'tgevaar
gevaar om
omden
den
schuchterheid
schuchterheid omdat
omdat zij
zij bewust worden
schat
dien zij
zijin
inhare
hare ontlokende
ontlokende schoonheid
schoonheidverborgen
verborgen houden,
houden,
schat dien
die
bedreigd
wordt
eer
hij
in
volle
weelde
is
gerijpt.
die bedreigd wordt eer hij in volle weelde is gerijpt.
zij die
die verandering
verandering op
op haar
haar gelaat
gelaat verkregen
verkregen had,
had,
Maar
Maar nu
nu zij
zij gaan
gaan denken
denken dat
een ieder
ieder te
te zien
zien was
was hoe
hoe
ging
ging zij
dat het
het voor een
de
reine rust
rustvan
vanhaar
haarhert
hertgestoord
gestoord werd
werd en
endat
dathaar
haar ver,
verde reine
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troebelde blik
met de
de hevige
hevigevlam
vlamdie
dieals
alseen
eenschaamteblos
schaamteblos
blik met
haar wangen
wangen overtoog,
overtoog, onmiddellijk
onmiddellijk haar
haar geheim
geheim voor
voor elk
elk
haar
een verraden
verraden moest.
moest.
end een
had zijzijgeschrikt
geschrikttoen
toentante
tantehaar
haar gevraagd
gevraagd had
had:: wat
wat
Hoe had
er
haar scheelde
scheelde of
ofdoor
doorwelke
welkeziekte
ziektezij
zijwerd
werdaangetast
aangetast en
en
er haar
inzichtig glimlachen
glimlachen had
hadhaar
haarniet
nietontgaan
ontgaanwaarmede
waarmedetante
tante
het inzichtig
Agatha
Agatha de oorzaak
oorzaak van
van de
dekwaal
kwaalgeraden
geradenhad.
had. Het
Hetdeed
deedhaar
haar
aan
ze half
halfaangekleed
aangekleed en
en vol
volschaamte
schaamtedoor
dooreen
eenkennis
kennis
aan alsof ze
op een
een kwade
kwade daad
daadbetrapt
betraptwerd.
werd.En
Enzijzijmiek
miekzich
zichgereed
gereed
op
om te
te loochenen,
loochenen, teteloochenen
loochenenvlakaf,
vlakaf,alles,
alles,alles,
alles,alsof
alsofererniets
niets
bestond!1
bestond
En bestond
bestond er
er nu
nu toch
tochwerkelijk
werkelijkiets
iets?
En
?
zij dedezaken
zakenopopeeneen
afstanden en
met
nuchteren zin
zin
Nu zij
afstand
met
nuchteren
beschouwen kon,
stelde Elvire
Elvire zich
zich wel
wel eens
eensdie
dievraag.
vraag.
beschouwen
kon, stelde
Albert
was al
al eenige
eenigeweken
wekenvertrokken
vertrokken en
enzijzijhad
hadvan
vanhem
hem
Albert was
niets meer
meer vernomen.
vernomen. Zij
Zij stelde
stelde er
er nu
nu belang
belang in
in na
na tetegaan
gaan
niets
onder~
welke eigenlijk
eigenlijk hunne
hunne verhouding
verhouding was,
was, en
ennauwkeurig
nauwkeurigonder,
welke
zij iedere
iederegebeurtenis,
gebeurtenis,van
vanafafdedeeerste
eersteontmoeting
ontmoetingtot
totaan
aan
zocht zij
het afscheid,
afscheid, —
- heel den
den verloftijd
verloftijd door.
door.
het
Maar
zij het
hetmet
metkalmer
kalmergemoed
gemoednaging
nagingen
enontleden
ontleden
Maar nu
nu zij
zij met
met ontsteltenis
ontsteltenis tot
het besluit
besluit:: er
er was
was
wilde,
kwam zij
wilde, kwam
tot het
zij
als
eigenlijk
niets
gebeurd
1
Alles
samen
genomen
hadden
eigenlijk niets gebeurd 1 Alles samen genomen hadden zij als
gebuurskinderen vertrouwelijk
hunne verhou,
verhou~
gebuurskinderen
vertrouwelijk omgegaan
omgegaan en
en hunne
ding
was van
van zulken
zulken aard
aard dat
dat het
het hoogstens
hoogstens kon
konbeschouwd
beschouwd
ding was
worden als
als de
dec<inleiding»
«inleiding» tot
toteene
eeneverbintenis.
verbintenis.Schijnbare
Schijnbare
worden
mogelijkheid was
wel, ja,
ja, waarom
waarom zou
zouhet
hetniet
nietgebeuren
gebeuren?
mogelijkheid
was er wel,
?
kendenelkaar,
elkaar,waren
waren
-— alles
alles gaf
gaf er
er aanleiding
aanleiding toe
toe—- zezekenden
elkander
waardig en
en sympathie
sympathie was
wasererzeker
zeker11
elkander waardig
En al
al dat
dat gedroom
gedroom en
enverteedering,
verteedering,dedeheerlijke
heerlijkevervoering
vervoering
En
van hun
hun innig
innig samenzijn
samenzijn heel
heel dien
dienschoonen
schoonenverloftijd
verloftijd—- was
was
van
het
eene begoocheling
begoocheling —- iets
ietsdat
datenkel
enkelininhaar
haarverbeelding
verbeelding
het eene
was tot
tot stand
stand gekomen
gekomen en
engeen
geengrond
grondgenaakte
genaakte?? Neen,
N een, waar,
waar~
was
achtig,
herinnerde zich
zijn blik
blik in
in die
dieen
engene
gene
achtig, neen!
neen1 Zij
Zij herinnerde
zich zijn
omstandigheid,
gebaar, een
een woord,
woord, eene
eeneuitdrukking,
uitdrukking, zijn
zijn
omstandigheid, een
een gebaar,
belangstelling en
zijne dagelijksche
dagelijksche bezoeken,
waren zoo,
zoo~
belangstelling
en zijne
bezoeken, dat waren
veel werkelijke
werkelijke teekenen,
teekenen, tastbare
tastbaregebeurtenissen
gebeurtenissenwaaraan
waaraan zij
zij
zich
houden kon
kon om
om tetebewijzen
bewijzen dat
dathet
hetniet
nietvan
vanharen
harenkant
kant
zich houden
alleen
kwam, dat het
het gevoel
gevoel ook
ookbij
bijhem
hemleefde
leefdeenenbestond
bestond—
alleen kwam,
zij wederkeerig
wederkeerig .. .. .. elkaar
elkaar beminden.
beminden.
dat zij
zij ook
ookniet
nietbemerkt,
bemerkt,het
hetinzichtig
inzichtigglimlachen
glimlachenen
ende
de
En had
had zij
stille goedkeuring
goedkeuring bij
bij nonkel
nonkelenentante
tante?
Maardat
datalles
alles vormde
vormde
? Maar
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toch nog
nog geene
geene zekerheid
zekerheid en
en de
detwijfel
twijfelbleef
bleefbestaan.
bestaan. Iets
Ietsals
als
eene knaging
knaging die
die gedurig
gedurig opkomt
opkomt telkens
telkens zezeneergeduwd
neergeduwd
eene
wordt —
- eene
eenefoltering
folteringdie
diededeeenzaamheid
eenzaamheidenenhet
hetwachten
wachten
wordt
ondragelijk maakt,
maakt, en
en uitsprietelt
uitsprietelt in
inaltijd
altijdnieuwe
nieuweveronder,
veronder~
ondragelijk
stellingen die de
de onrust
onrustverdubbelen.
verdubbelen.
stellingen
toch was
waserergeen
geenreden
redentoe
toe—- het
hetbleek
bleekweeral
weeralopwinding
opwinding
En toch
een ziekelijk
ziekelijk behagen
behagenininde
detreurnis
treurnis zelf.
zelf. Was
Wasererwel
weliemand
iemand
en een
wereld die
die haar
haarkwaad
kwaadwilde
wilde?
Zagereriemand
iemandiets
ietsvreemds
vreemds
ter wereld
? Zag
ofongeoorloofd
ongeoorloofd?
Zewaren
warenelkander
elkandervoorbeschikt
voorbeschiktin
in 't oog
in of
? Ze
van heel
heel het
het dorp.
dorp. Zij
Zij zou
zounooit
nooitaan
aaniemand
iemandanders
anders denken
denken
van
hij was
was hare
hare eerste
eerste liefde
liefde11 Zij
Zij waren
waren vriends,
vriends~ en
en gebuurs,
gebuurs~
en hij
kinderen, hunne
hunne hoving
hovingpaalde
paaldeaan
aanelkaar
elkaaren
ende
devervulling
vervullingvan
van
kinderen,
geluk zou
zou ook
ookhet
hetgeluk
gelukuitmaken
uitmakenvan
vanhunne
hunneouders.
ouders.
hun eigen geluk
Zij waren
waren als
koningskinderen die
hunne baan
baan voor,
voor~
als twee koningskinderen
die hunne
getrokken zien
weten wat
wat er
er hun
huntetewachten
wachtenstaat.
staat.
getrokken
zien en weten
Ze hoefden
wat geduld
hun geluk
geluk zou
zouer
er
hoefden maar
maar wat
geduld te
te hebben,
hebben, hun
zooveel te
te grooter
grooter om
om zijn.
zijn.
zooveel
proeftijd wilde
wilde Elvire
Elvire doormaken
doormaken en
en 't geheim harer
harer
Dien proeftijd
onrust
; zich
onrust gedoken
gedoken houden
houden;
zichaanpassen
aanpassen bij
bij haar
haar midden
midden en
en
allen eenvoud
eenvoudvoortleven
voortleven zonder
zonder iets
iets tetelaten
laten blijken
blijken van
van
in allen
den gouden
gouden droom
droom die
die inindedetoekomst
toekomstvóór
vóórhaar
haar open
open lag.
lag.
den
Naarmate de
verliep, kwam
kwam de rust
rust en
en de
dekalmte
kalmteweer
weer
Naarmate
de tijd
tijd verliep,
in haar
haar gemoed,
gemoed, —
- alle
allegejaagdheid
gejaagdheidverdween
verdweenlangzamerhand
langzamerhand
en
de stille
stillegelatenheid
gelatenheideffende
effendealle
allebewogenheid
bewogenheidvan
vanhare
hare
en de
De herinnering
herinnering aan
aan dien
dien wondertijd
wondertijd dook
dook soms
soms
verbeelding.
verbeelding. De
nog
wel op
openen
veel
dingen
hare
omgevingbleven
blevenhaar
haar
nog wel
veel
dingen
uituit
hare
omgeving
kostelijk
omdat er
eriets
ietsvan
vanden
denglorieschijn
glorieschijnenenheerlijken
heerlijkenluister
luister
kostelijk omdat
Wakker nu
nuenenwakende
wakendedoorwandelde
doorwandelde
op
schitteren bleef.
bleef. Wakker
op schitteren
't
dezelfde lanen
dan nog
nog wekte
wekte de
de zonnig,
zonnig~
't meisje
meisje dezelfde
lanen en
en nu
nu en dan
heid bij
bij haar
haar weer
weer denzelfden
denzelfden glans
glans in de
de oogen
oogenenenkreeg
kreegzij
zij
heid
de
vervoering
in
het
hert
en
't
verlangen
in
de
ziel
omdat
de vervoering het hert en 't verlangen in de ziel omdat
haar
was
het zelfde
zelfde licht
lichtdat
dattoen
toenvóór
vóór
haar
wasopgestraald,
opgestraald,haar
haar leven
leven
nog verblijden
verblijden kon.
kon.
Zij
legde ererzich
zichop
optoe,
toe,zooveel
zooveelmogelijk
mogelijkde
dezelfde
zelfdeindrukken
indrukken
Zij legde
te
ondergaan; ; zij
zij deed
deed na
naalalwat
watzezevroeger
vroegersamen
samengedaan
gedaan
te ondergaan
hadden
om door
door de
deverbeelding
verbeelding zichzelf
zichzelf te
te begoochelen
begoochelen tot
tot
hadden om
meedoogendheid met
met zich
zich zelf
zelf
een
tweede werkelijkheid.
werkelijkheid. Uit
een tweede
Uit meedoogendheid
zij zich
zich de
dekinderlijkste
kinderlijkste grillen
grillen toe
toe enenmet
meteen
eenglimp
glimp
liet
liet zij
zij alles
alles te
te
van
medelijden om
om haar
haar zofte
zotteinvallen,
invallen, meende
meende zij
van medelijden
mogen
wat haar
haar eenige
kon geven.
geven. Zoo
Zoo ging
ging zij
zij
mogen doen
doen wat
eenige illuzie
illuzie kon
soms
op het
het heuveltje
heuveltje staan
staan uitzien
uitzien in
in den
den hof
hofvan
vanden
den
soms op
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dokter om
om de
deontroering
ontroeringteteondergaan
ondergaanvan
vandedemogelijkheid
mogelijkheid
dokter
zij zichzelf
zichzelf had
had opgedrongen....
opgedrongen ....hem
hemdaar
daar ergens
ergens tete ont,
ont.
die zij
Detreurnis
treurnis zelf
zelfna
na zulke
zulkeontgoocheling
ontgoochelinggaf
gafhaar
haareen
een
waren. De
waren.
eigenaardig genot.
genot.
eigenaardig
Maar in
in hare
hare eenzaamheid
eenzaamheid vond
vondzijzijtoch
tochanderen
anderentroost,
troost,
Maar
want
hij
had
haar
de
en
de
schoon~
zien
schoon,
geopend
en
leeren
oogen
want hij had haar de
van den
den zonneschijn,
zonneschijn, de
de heerlijkheid
heerlijkheid van
van het
het groen
groen der
der
heid van
morgen~ en avond,
avond~
stemming leeren genieten van
van morgen,
boomen, de stemming
stond en
en de
de stilte
stilte der
der middagen
middagen;; kleur
kleur en geur
geur van
van bioemen
bloemen
stond
aan~
waren nieuwe
nieuwe dingen
dingensedert
sederthij
hijererhaar
haarop
opgewezen
gewezenhad
haden
enaan,
waren
er belang
belangin
intetestellen.
stellen.Al
Aldie
dieschoonheden
schoonhedenwaren
warenvan
vanhem.
hem.
gezet er
Gezang der vogels,
vogels, 't gefluister der
derbladeren
bladerenherinnerde
herinnerdehaar
haar
't Gezang
haar eerst
eerst voorgekomen
voorgekomen was
was
zijn woord
woord en
en gebaar.
gebaar. 't Geen haar
zijn
als een
een uitwerksel
uitwerksel van
van hare
hare verliefdheid,
verliefdheid, als
als een
een tooverooit,
als
scheen nu besten,
besten~
overal uitsproot
uitsproot in
in zijne aanwezigheid,
aanwezigheid, scheen
die overal
schoonheid die voortduurde,
voortduurde, zonder
zonder hem. Hare
Hare ziel
ziel was
was
digde schoonheid
voortaan vatbaar
vatbaar en haar
haar geest
geest stond
stondopen
openvoor
voorindrukken
indrukken
voortaan
overal als
als lichtende
lichtende prankels opschoten.
die overal
Zekeren dag
werd haar
haar stille
stillegenot
genotopgewekt
opgewektdoor
door eene
Zekeren
dag werd
vreugd van
van anderen
anderen aard.
aard. Zij
Zij kreeg
kreeg van
van den
den postbode,
postbode, in
in
vreugd
de kerk,
kerk,een
eenbrief
briefaan
aanhaar
haaradres.
adres.
van de
't naar huis keeren van
Haar herte
herte poppelde van ontroering;
haastte zij
zij zich,
zich,
gejaagd haastte
ontroering ; gejaagd
om
op haar
haar kamer,
kamer, in
in 't geheim, den
den schat
schat te
te onthullen!
onthullen 1 Albert
om op
vroeg hoe het
het haar
haar ging,
ging, hij
hijherinnerde
herinnerde haar
haar 't genot van den
vroeg
verloftijd en
bijeenkomsten in den
den tuin
tuin....
..
verloftijd
en hunne bijeenkomsten
het briefje
briefje uitgelezen
uitgelezen was
was draaide
draaide zij
zij het
hetom,
om, -— 't't geen
geen
Als het
zij
verwacht had
had stond
stonder
erniet
niet in,
in, -— ze keek wat ontgoocheld -—
zij verwacht
zij had
had het inniger
inniger gewild,
gewild, vuriger;
- zij wenschte een
brief
een brief
vuriger ; —
zij er
er zelf een
willen schrijven,
schrijven, vol over,
over~
van
hem gelijk
gelijk zij
een had willen
van hem
gave,
drift. Bij
Bij een
een tweede
tweede lezing
lezing echter,
echter, zegden
zegden die
die een,
een~
gave, vol drift.
voudige regels
haar
al
veel
meer
zij
voelde
er
iets
achter
er iets achter
regels haar al veel meer — zij
aange,
van
den weemoed
weemoed en
en de
de treurnis
treurnis die
die haar
haar zelf
zelfhadden
hadden aange~
van den
grepen.
hij niet
niet aan
aan de
deeigenste
eigenste ziekte die zij had doorge~
doorge,
grepen. Leed
Leed hij
worsteld?
- hadden
zij de
de kwaal
kwaal niet
niet aan
aan elkaar
elkaar overgezet?
overgezet ?
hadden zij
worsteld ? —
Hij
ook bleef
bleefbij
bijdedekleine
kleinebijzonderheden
bijzonderhedenverwijlen
verwijlendie
diehaar
haar
Hij ook
Het
herinneren
aan 't geen ze samen hadden
hadden genoten.
genoten. Het
herinneren moesten aan
stond er
niet duidelijk,
duidelijk, met
met woorden,
woorden, ininaangehaald,
aangehaald, maar
maar
er niet
'tlag
er overal
overal te
te raden:
Toen?? Dien keer?
't lag er
nog ? Toen
raden : «Weet ge 't nog?
Dien dag? Hoe
dit en
en dat
dat er
er uit
uit zag?
we zegden
zegden en
en
Wat we
zag ? Wat
Hoe dit
deden»?
hem ook
ookwaren
warenalaldie
dienietigheden
nietighedendus
duskostbaar
kostbaar
deden» ? Voor hem
geworden
- voor
hem ook
ook lag
lag het
het waas
waas der
der
voor hem
geworden in 't't verleden
verleden —
lIl.
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treurnis over
dien tijd
tjjd en
en hij
hij ook
ook voelde
voelde den
den angst
angst om
om iets
iets
over dien
van dat alles
alles te
te laten
latenverloren
verloren gaan.
gaan.
van
't Overige
Overige liep
liep in
ineen
eenluchtigeren
luchtigeren toon
toon over
over 't studenten_
studenten,
en dededrukte
druktederder
studie-nieuwtjesvan
vandedekameraden
kameraden
leven en
leven
studie,nieuwtjes
zij vroeger
vroeger aan
aan huis
huis gezien
gezien had
had ......
die
die zij
..
lang beraad
beraad besloot
beslootzij
zijden
denbrief
briefaan
aannonkel
nonkelen
entante
tante
Na lang
niet te
te laten
laten zien
zienom
omdedekostelijkheid
kostelijkheid ervan
ervan heel
heel en
en alalvoor
voor
niet
zich alleen
alleen te
te houden.
houden. Het
Hetmoest
moest
hareeerste
eersterelekwie
relekwie zijn
zijn
zich
hare
en
het tastelijk
tastelijk bewijs
bewijs tegen
tegen allen
allentwijfel
twijfel—- het
heteenige
eenigedat
datvan
van
en het
hem aan
aan haar
haar bestemd
bestemd was
was en
en dat
datzij
zijvoortaan
voortaan altijd
altijd op
op
hem
haar borst
borst zou.
zou dragen
dragen om
om ererimmer
immer aan
aan te
te denken
denken als
als het
het
haar
innigste wat
wat zij
zij van
vanhem
hembezat.
bezat.Zij
Zijdurfde
durfdehem
hemgeen
geenbrief
brief
innigste
terug schrijven.
schrijven. 't Scheen
haar, als
als meisje,
meisje, ongepast
ongepast om
om
terug
Scheen haar,
brieven
schrijven aan
aan een
eenstudent
student;
maarde
deware
warereden
reden
brieven te schrijven
; maar
was: : de
vrees om
om zich
zichniet
niette tekunnen
kunneninhouden
inhoudenen,
en,eens
eens
was
de vrees
dat
zij begonnen
begonnen was,
was, wellicht
wellicht heel
heel haar
haar hert
hert en
en gemoed
gemoed te
te
dat .zij
moeten uitstorten
uitstorten —
- en
en dát
dát vooral,
vooral, mocht
mocht niet
niet —
- het
het moest
moest
moeten
van
hem komen
komen en nu
nu verwachtte
verwachtte zij
zij dat
dat het
het komen
komen zou
zou 1
van hem
In haar
In
haar eentonig
eentonig leven
levenontstond
ontstondeen
eennieuw
nieuwverlangen
verlangen nu,
nu,
eene
nieuwe begeerte
begeerte —
- sedert
sedert de
demogelijkheid
mogelijkheid open
open stond
stond
eene nieuwe
voor die
die groote
grootegebeurtenis
gebeurtenis verhoopte
verhoopte zij
zij alle
alle dagen
dagen dat
dat het
het
voor
zij
met
angstig
wonder
geschieden
zou.
Alle
dagen
wachtte
wonder geschieden zou. Alle dagen wachfte zij met angstig
verlangen het
van den
den postbode
postbode die
dienu
nuvoor
voorhaar
haar de
de
verlangen
het uur
uur van
belangrijkste figuur
van het
hetheele
heeledorp
dorpI1De
De
belangrijkste
figuur geworden
geworden wa·s
wis van
uren dat
dat hij
hij opdagen
opdagen zou,
zou, liep
liep zijzijvooruit
vooruitmet
methaar
haarver,
veruren
langen
bracht haar
haar altijd
altijd weer
weer ininangstige
angstigespanning.
spanning.
langen en
en bracht
Zij hield
hield de
de wacht,
wacht, zocht
zocht alle
alleredens
redens uit
uiten
ennam
nam elke
elke ge,
geZij
legenheid
hem buiten
buiten den
den huize
huize teteontmoeten,
ontmoeten,
legenheid waar
waar om
om hem
spoedde
veelal ongemerkt
ongemerkt weg
weg langs
langshet
hetachterpoortje
achterpoortje van
van
spoedde veelal
den
hof, wandelde
wandelde hem
hem tegemoet
tegemoet om
om tetebeleften
belettendat
datiemand
iemand
den hof,
zij zelf haren
haren schat
schat zou
zou aanraken
aanraken of
of 't adres maar
maar
anders
anders dan
dan zij
met de
de oogen
oogenonteeren
onteeren!
1
Alhoewel
voor nonkel
nonkel of
of tante
tante niet
niet moest
moest ver,
verAlhoewel zij
zij het
het voor
duiken,
wilde zij
zij het
hetlangwerpig,
langwerpig, maagdelijk
maagdelijk wifte
witte ding
ding inin
duiken, wilde
haar bloeze
bloeze verbergen
verbergen waar
waar voor
voor de
de gelegenheid
gelegenheid nu
nualtijd
altijd
haar
een
knopje was
was open
open gelaten.
gelaten.
een knopje
Maar
dagen en
en de
de weken
weken gingen
gingenvoorbij
voorbijenentelkens
telkenswas
was
Maar de
de dagen
het
eene nieuwe
nieuwe ontgoocheling,
ontgoocheling, dadelijk
dadelijk weer
weer opgewekt
opgewekt door
door
het eene
't verlangen
gedacht aan
aande
demogelijkheid
mogelijkheidvoor
voormorgen
morgen....
verlangen en 't gedacht
Maar buiten
buiten een
een prentkaartje,
prentkaartje, een
bloemke op
op haar
haar naam,
naamMaar
een bloemke
dag,
bracht de
de post
posthaar
haarniets
nietsmeer
meeruit
uitLeuven.
Leuven. Albert
Albertscheen
scheen
dag, bracht
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in zijn
zijn studie
studie verslonden
verslonden en
enhad
hadwellicht
wellichtalle
allebeuzelarij
beuzelarij aan
aan
kant
geschoven om aan
aan zijn
zijn examen
examen te
te denken.
denken.
kant geschoven
Van den
den dokter
dokter of
ofvan
vanzijn
zijnvrouw,
vrouw,als
alszijzijbij
bijtante
tante op
op
Van
kwamen, hoorde Elvire
Elvire nooit
nooitanders
andersdan
dandat
datde
dejongen
jongen
bezoek kwamen,
fel werkte
werkte en
enmet
metniets
nietsanders
andersininhet
hethoofd
hoofdzat
zatIJMaar
Maar dan
dan
fel
eventjes en
en mompelde
mompelde bij
bij zich
zich zelf:
zelf: ikikweet
weet
glimlachte
glimlachte zij
zij eventjes
Hetzou
zouallicht
allichtgaan
gaanblijken
blijken dat
daterernog
nogiets
iets
het
wel beter1
beter J Het
het wel
anders was
dat hem
hem bezig
bezighield
hield1J
anders
was dat
Zij
getroostte er
er zich
zicheindelijk
eindelijkininenenstelde
steldehaar
haarverwachting
verwachting
Zij getroostte
;
op zijn
zijn naaste
naaste terugkomst.
terugkomst. Zij
Zijherkreeg
herkreeg moed
moedenenlustigheid
lustigheid;
zij
en jubelde,
jubelde, speelde
speelde piano,
piano, was
was voorkomend
voorkomend en
en min,
min~
zij zong en
zaam
met nonkel
nonkel en
entante
tanteenenging
gingden
denovervloed
overvloedvan
vanhaar
haar
za. am met
geluk in
indankbaar
dankbaarmedegevoel
medegevoelgaan
gaanuitstorten
uitstorten elken
eIkenzondag
zondag
geluk
in
hetstil,witte
stil~wittespreekkamertje
spreekkamertje van
van het
hetklooster,
klooster,bij
bijzuster
zuster
in het
Celeste
zij ook
ook alaleen
eenbeetje
beetjealsalshaar
haareigen
eigenzuster
zuster
Celeste die
die zij
beschouwde.
Naderhand kwam
kwam de
de wederwerking
wederwerking die
die opgetogenheid
opgetogenheid weer
weer
Naderhand
bedaren en Elvire
Elvire ging
gingweer
weerdenken
denkendat
datAlbert
Albert
haarverwaar,
verwaar~
bedaren
haar
loosde, dat
dat zijne
zijne liefde
liefde niet
niet zoo
zoooprecht
oprecht was
was als
als de
de hare
hare en
en
loosde,
zij kreeg
kreeg behoefte
behoefte aan
aan treurnis.
treurnis. Tot
hoop en
en 't verlangen
zij
Tot de hoop
Zooging
ginghaar
haar gemoed
gemoed op
op
haar weer
weer opbeurde
opbeurde en
en lust gaf.
gaf. Zoo
haar
de deining
deining van
van 't hevig
verlangen naar
naar de diepten
diepten van
van de
de
de
hevig verlangen
zware
lusteloosheid
en
eindelijk
wist
zij
niet
welk
van
de
zware lusteloosheid en eindelijk wist zij niet welk van de
twee
gevoelens haar
haar het liefst
liefst was.
was.
twee gevoelens
tOt:!komendeontmoeting
ontmoeting
Zij
had er
er niet
niet aan
aan gedacht
gedachtdat
datdedetoekomende
Zij had
heel andere
andere omstandigheden
omstandigheden zou
zou plaats
plaats grijpen
grijpen als
als die
dievan
van
in heel
het groot
groot verlof.
verlof. 't Zou winter
winter zijn1
zijn 1Geen
Geen wandelingen
wandelingen dus,
dus, —
avondschemer, geen
geen lommer.
lommer.Zij
Zijmocht
mochthare
hareverwachting
verwachting
geen avondschemer,
dus niet
niet tetehoog
hoogstellen
stellenom
omgeene
geeneontgoocheling
ontgoochelingop
optetedoen;
doen;—
hunne bijeenkomsten
bijeenkomsten zouden
zouden noodzakelijk
noodzakelijk geschieden
geschieden in
in
hunne
en 't verlof was van
van
tegenwoordigheid van
nonkel en
en tante
tante en
tegenwoordigheid
van nonkel
heel korten
korten duur,
duur, —
- dus
dus was
was erermisschien
misschien niet
niet meer
meer tetever,
ver~
heel
wachten dan
dan een
een beleefd
beleefdenenvormelijk
vormelijknieuwjaarbezoek
nieuwjaarbezoek1?
J?
wachten
Goed, maar
maar ze
ze zou
zouhem
hemdan
dantoch
tochzien
zien1J en
en een
een blik
blik van
van
Goed,
zijne oogen
zou haar
haar meer
meer zeggen
zeggen dan
dan hij
hij met
met woorden
woordendoen
doenkon
kon1J
oogen zou
N u de
deterugkomst
terugkomst nakend
nakend was
wasveranderde
veranderde de
deaard
aard van
van
Nu
haar
er eigenlijk
eigenlijk meest
meest op gesteld
gesteld hem
hem te
te
haar verlangen.
verlangen. Zij
Zij was
was er
Het aanschouwen
aanschouwen zelf
zelf belangde
belangde haar
haar meer
meer dan
dan de
derest
rest;
zien.
zien. Het
;
zij
had
haar
verbeelding
zoodanig
veel
spel
gelaten,
want
want zij had haar verbeelding zoodanig veel spel gelaten,
had er
er zoolang
zoolangrond
rondgefantaseerd
gefantaseerd.dat
.dathaar
haarvoorstelling
voorstelling de
de
had
waarheid
van zijn
zijn wezen
wezenvertroebeld
vertroebeld had,
had, —
- dat
dat zijn
zijn eigen,
eigen~
waarheid van
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lijke
was door
l~jke voorkomen
voorkomen vermengeld
vermengeld was
door allerhande
allerhande bijkomstig,
bijkomstig.
heden
die er
er aan
aantoegevoegd
toegevoegd waren
waren enenvan
vanhem
hemgemaakt
gemaakt
heden die
zuivereteekening.
teekening. In
In wezen
wezen
hadden iets
iets zonder
zonder vaste
vaste lijn
lijn ofofzuivere
hadden
en gedachten
gedachten had
hadzij
zijhem
hemlaten
latenvergroeien
vergroeien met
met zich
zich zelf
zelf;; zij
zij
en
had hem
hem heel
heelaan
aanhaar
haareigen
eigengemaakt
gemaakt en
en kon
kon hem
hem nu
nu niet
niet
had
meer afscheiden
afscheiden of
of voorstellen
voorstellen als
alseene
eenealleen
alleenstaande
staandeper,
per.
meer
soonlijkheid
die buiten
buiten haar,
haar, denken
denken en
en handelen
handelen moest.
moest. Zij
Zij
soonlijkheid die
had zich
zich zelf,
zelf, met
met wil
wil en
engeweten
gewetenzoodanig
zoodanigaan
aan hem
hemoverge,
overge.
had
geven
dat 't tegenovergestelde
gebeurd was
was:: zijn
zijngedaante
gedaante
tegenovergestelde gebeurd
geven dat
had zich
zich opgelost
opgelost en
enwas
wasgeworden
gewordeniets
ietsvan
vanhaar
haarzelf.
zelf. En
En
had
dàt
nu moeten
moeten ontwennen
ontwennen en
enzich
zichgereed
gereedmaken
maken
clAtzou
zou zij
zij zich
zich nu
om voor
voor de
de werkelijkheid
werkelijkheid te
te komen,
komen, want
want ininhaar
haardiepe
diepe
om
eigen
bewustheid, wist
wist zij
zij dat
dathet
hetanders
anderswas
was:
dathij
hijhaar
haar
eigen bewustheid,
: dat
nog niet
niet toebehoorde,
toebehoorde, dat
dat hij
hij nog
nog heelemaal
heelemaal op
op zich
zich zelf
zelf
nog
stond
en beschikte
beschikte over
over de
de volle
vollevrijheid
vrijheidvan
vanhandelen.
handelen.
stond en
Van
haren 't wege was
was het
het anders
anders gesteld
gesteld:: zij
zij vroeg
vroeg en
en
Van haren
begeerde om
niet meer
meer haar
haar zelf
zelftoe
toetetebehooren,
behooren, zij
zij·wilde
wilde
begeerde
om niet
geheel
aan hem
hem zijn
zijn en
enalles
alleswat
watzijzijbezat
bezat—- de
deschoonheid
schoonheid
geheel aan
die zij
zij met
met zich
zich ronddroeg
ronddroeg mocht
mochtenkel
enkelmaar
maardienen
dienenom
omhem
hem
te bevallen
bevallen en
en ze
ze was
was bereid
bereid om
om heel
heel haar
haar wil
wil aan
aan den
den zijne
zijne
te
af tetestaan,
staan,om
omondergeschikt,
ondergeschikt, hem
hemaan
aan tetehangen
hangen.. .... Want
Want
volgens haar
haar innigste
innigste overtuiging
overtuiging was
was het
hetmet
metalle
alleoprechte
oprechte
volgens
liefde zó6
zóó gelegen
gelegen en
en zij
zij was
was er
er vooral
vooral op
opgesteld
gesteld voor
voorhem,
hem,
liefde
een toonbeeld
toonbeeld tetezijn
zijnvan
vaneen
een<<minnende
«minnende maagd»
maagd»!I Zij
Zij moest
moest
zich
nu weer
weer voorbereiden,
voorbereiden, zich
zich gereed
gereedmaken,
maken,nadenken
nadenkenhoe
hoe
zich nu
zij zich 't't voordeeligst
voordeeligst zou voordoen,
voordoen, wat
wat tetezeggen
zeggenenenhoe
hoetete
zij
handelen om
om een
een goeden
goedenindruk
indrukte temaken.
maken.Maar
Maareindelijk
eindelijk
handelen
was het
het besluit
besluit: : dat
dat zij
zij niet
niet anders
anders doen
doenkon
kondan
danzich
zich tete
was
geven
gelijk ze was
was en
en 't andere
zij afwachten
afwachten —
- het
het zou
zou
andere zou zij
geven gelijk
alles
zichzelf
wijzen.
Ze
bleef
vol
vertrouwen.
alles
wijzen. Ze bleef vol vertrouwen.
Een avond
avond tusschen
tusschen Kerstdag
Kerstdag en
enNieuwjaar
Nieuwjaar kwam
kwam hij
hij bij
bij
Een
haar op bezoek.
bezo~k. En
Enterwijl
terwijlhijhijuitgestrekt
uitgestrektte te
pratenzat
zatenenhare
hare
haar
praten
zijreeds
reedsdat
dathet
hetanders
andersmet
met
oogen
hem bewonderden,
bewonderden, wist
wistzij
oogen hem
hem was dan
dan 't't geen
geen zij
zij zich
zich had
hadvoorgesteld
voorgesteld;; —
- dat
dat hij
hij aan
aan
hem
haar
zij aan
aan hem
hem nog
nog niet
nietzoo
zoozeer
zeerenenzoo
zooonafscheidbaar
onafscheidbaar
haar en
en zij
toebehoorde; ; -— dat
dat er
er nog
nogveel
veel
kantenwaren
warenlangs
langswaar
waar
toebehoorde
kanten
zij
zich
niet
benaderen
konden;
dat
er
in
heel
zijn
wezen
zij zich niet benaderen konden ; dat er in heel zijn wezen
dingen
bleven die
die voor
voorhaar
haarverborgen
verborgenenenontoegankelijk
ontoegankelijk
dingen bleven
schenen;
eene lange
lange en
entrage
trageontwikkeling
ontwikkelingworden
worden
schenen ; -— dat
dat het
het eene
zou
om hen
hen tot
totéén
éénwezen
wezen tetelaten
latenopgroeien
opgroeien en
en dat
dat er
er nog
nog
zou om
in hem
en hij
hij in
in
veel tijd
tijd en
enveel
veelveranderen
veranderenmoest
moest eer
eer zij
hem en
zij in
veel
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haar, geheel
geheel zouden
haar,
zouden opgaan
opgaan tot één
één wezen.
wezen. Het
Hetbezoek
bezoek was
was
maar heel
heel kort
maar
kort geweest
geweest en
en ererwerd
werd niets
niets dan
dan in
in 't gemeen
gepraat,
ge~
gepraat,vriendelijk
vriendelijkwel,
wel, opgetogen,
opgetogen,maar
maar zonder
zonder de
de ge,
wenschte
niet met
met het
het gebaar
gebaar en
en gelonk
gelonk in de
de
wenschte innigheid
innigheid en
en niet
uitdrukking
twee personen
personen die
die geen
geen woorden
woordengebruiken
gebruiken
uitdrukking van
van twee
om hunne
om
hunne gevoelens
gevoelens te
te uiten.
uiten.
Het
weerzien had
had Elvire
Elvire niet
nietgeheel
geheelbevredigd,
bevredigd, het
het had
had
Het weerzien
haar eenigszins ontnuchterd
haar
ontnuchterd maar
maar 't had
had haar
haar den
den blik geopend
op
denwerkelijken
werkelijkentoestand
toestand;; haar
haar gemoed
gemoed was
was bedaard,
bedaard, de
de
op den
vervoering
was afgekoeld,
afgekoeld, de
deoverspanning
overspanning was
was geweken
geweken en
en
vervoering was
zij wist
zij
wist zich
zich verlost,
verlost, ontdaan
ontdaan van
van iets
iets dat
dat zij
zij nu
nubeschouwde
beschouwde
als
een ziekelijk
ziekelijk tijdstip.
tijdstip. Zij
Zij voelde
voelde weer
weer grond
grond onder
onder de
de
als een
voeten en
en hoorde
met 't echte
begrip
voeten
hoorde in
in 't werkelijke
werkelijke leven met
echte begrip
van den
van
den toestand
toestand —
- zij
zij was
was weer
weer zich
zich zelf
zelf en
en 't verheugde
haar
van
de
kwaal
verlost
te
zijn.
Zij
kon
weer
aaniets
ietsanders
anders
haar van de kwaal verlost te zijn. Zij kon weer aan
denken, kreeg
denken,
kreeg de
degerustheid
gerustheiden
enhet
hetevenwicht
evenwichtterug
terug in
in 't gemoed
en de
en
de tijd
tijd volgde
volgdevoortaan
voortaan zijn
zijn geregeld
geregeld effenen
effenen loop.
loop.
't Paaschverlof
Paaschverlof was
er eer
eer zij
zij ererveel
veelhad
hadaan
aan gedacht
gedacht of
of
was er
naar
verlangd. En
En nu
nunochtans
nochtanszou
zouzij
zijweer
weergelegenheid
gelegenheidhebben
hebben
naar verlangd.
om samen
samen te komen
komen en
en inniger
inniger met
met elkaar
elkaar om
om tetegaan.
gaan...
om
..
Maar de zelfde
zelfde benieuwdheict
benieuwdheid· bestond
bestond niet
nietmeer,
meer, 't was
Maar
er alles
alles van
van wist.
wist.En
Entoch
tochging
gingzij,
zij,inindedeverwachting
verwachting
alsof ze er
dat de
de zelfde
zelfdeblijheid
blijheidweer
weerontwaken
ontwaken zou.
zou. De
Delente
lente was
was inin
dat
den tuin,
tuin, het
het groen
groen sprong
sprong overal
overal uit
uit en
en de
dezonneschijn
zonneschijn was
was
den
als een
een schaterende
schaterende lach
over de
de wereld.
wereld. Zij
Zij wandelden
wandelden door
door
als
lach over
paden, bespraken
bespraken dezelfde
dezelfdedingen
dingenenenwaren
warenminzaam
minzaam
dezelfde paden,
voor elkaar
elkaar gelijk
gelijk vroeger.
vroeger. En
En toch
toch was
wasde
dehevigheid
hevigheid van
van
voor
genot er
er niet
nietgelijk
gelijkdede
eerste
maal.
hare
onervarenheid
genot
eerste
maal.
In In
hare
onervarenheid
of wie
wie er
er de
deschuld
schuldaan
aan
wist Elvire
Elvire niet
niet wat
wat er
er aan
aan haperde
haperde of
wist
zij niet
niet vermoedde
vermoedde dat
dateenzelfde
eenzelfdeteug
teugdrank
drankmaar
maar
had, omdat
omdat zij
had,
Denieuwigheid
nieuwigheid
één maal
maal den
den zelfden
zelfden dorst
dorstkan
kanlesschen.
lesschen.De
één
af. Al
Al't'tgeen
geenzij
zijdeden
dedenen
enzegden
zegdenhad
hadniet
nietmeer
meerdie
die
was er
er af.
was
dadelijke frischheid
frischheid van
van eene
eeneverblijdende
verblijdende openbaring,
openbaring, bij
bij alles
alles
dadelijke
was
van eene
eene herhaling
herhaling en van
van al
al wat
wat zij
zij
was er
er iets
iets als
als 't gevoel van
deden of
of zegden
zegden zagen
zagen zij
zij vooruit
vooruit hoe
hoehet
hetzou
zouafloopen,
afloopen,
deden
omdat ze
ze niet
nietanders
andersdan
danherdoen
herdoenkonden
konden't 'tgeen
geenzezereeds
reeds
omdat
gedaan hadden.
hadden. Zij
Zij waren
waren het
hetgeluk
gelukgewend
gewendgeworden
geworden en
en
gedaan
medeen was
was het
het straal
straal er
er van
van af.
af.AlAl't 'f
geenzeze
nog
betrachten
medeen
geen
nog
betrachten
konden was
was:: hun
hun gevoel
gevoelbehoeden
behoeden voor
voorverkwijning,
verkwijning, er
er
konden
't't leven in
inhouden,
houden,het
hetzuiver
zuiver
bewarenvoor
voorrampen
rampenvan
vanbuiten
buiten
bewaren
verslapping van
van binnen.
binnen.Maar
Maar ininafwachting
afwachting van
van de
dever,
ver~
en verslapping
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wezenlijking waarop
waarop de
de vereeniging
vereeniging kon
konvoltrokken
voltrokkenworden,
worden,
wezenlijking.
zij elk
elk een
een eigen
eigenweg
wegmoeten
moetenopgaan
opgaanom
omelkaar
elkaarweer
weer
zouden zij
ontmoeten aan
aan het
hetafgesproken
afgesproken kruispunt.
kruispunt.
te ontmoeten
zij gingen
gingen elk
elk hun
hun weg
wegop,
op,Albert
Albertten
tenminste
minsteging
gingvrij
vrij
En zij
wel en
en dapper
dapper zijn
zijn eigen
eigen kant
kant uit,
uit, Elvire
Elvire werd
werd het
hetbest
best
wel
gewaar in
het volgend
volgend groot
groot verlof.
verlof.
gewaar
in het
de oogen
oogenvan
vannonkel
nonkelenentante
tanteenenvoor
voor't aanschijn
't aanschijnvan
van
In de
heel het
het dorp
dorp hoorden
hoorpen de
de twee
twee elkander
elkander toe,
toe, meer
meer dan
dan ooit
ooit
heel
het was
was enkel
enkelnog
nogeen
eenkwestie
kwestievan
vantijd,
tijd,—-tottotAlbert
Albertzijne
zijne
en het
voleindigdzou
zouhebben
hebbenom
omhet
hethuwelijk
huwelijkvoltrokken
voltrokkentetezien.
zien.
studie voleindigd
Maar voor Elvire
Elvire zelf
zelfwas
washunne
hunneverhouding
verhoudingtot
totelkaar
elkaarnog
nog
Maar
meer gewijzigd,
gewijzigd, in den
den laatsten
laatsten tijd.
tijd. Albert
Albertgroeide
groeidealmeer
almeerinin
meer
omgeving van
van studenten
studenten;; hij
hijwerd
werdernstiger
ernstigerininzijn
zijnomgang.
omgang.
zijne omgeving
Hij was
was altijd
altijdmeer
meerverslonden,
verslonden, had
hadminder
mindertijd
tijd—
- er
er leek
leek
Hij
eigenlijk geen verlof
verlofmeer
meertetebestaan
bestaanvoor
voorhem
hemwant
want in
in 't verlof
eigenlijk
moesthij
hijzich
zichweeral
weeralvoorbereiden
voorbereidenvoor
vooreen
eennieuw
nieuwexamen.
examen.
zelf moest
werd ook
ookmeer
meeronafhankelijk
onafhankelijkvan
vanthuis,
thuis,hij
hijmoest
moestop
opreis,
reis,
Hij werd
moest makkers
makkers bezoeken
bezoeken of
of vrienden
vrienden ontvangen
ontvangen en
en in
in den
den
moest
vrijen tijd
dan nog
nog overschoot,
overschoot, vergezelde
vergezelde hij
hij ook
ook alalzijn
zijn
vrijen
tijd die
die dan
vader bij
bij de
de patiEnten
patiënten om
om zich
zich alzoo
alzootetebekwamen
bekwamen in
in de
de
vader
praktijk
als
geneesheer.
praktijk
geneesheer.
buurmeisje kwam
kwam niet
niet meer
meer zoo
zoozeer
zeerininaanmerking
aanmerkingen
en
Het buurmeisje
Albert
kon zich
zichnog
nogenkel
enkelteteKoornaerts
Koornaertsvertoonen
vertoonen als
als alle
alle
Albert kon
Deminnekoozerij
minnekoozerij van
van
ernstiger
was uit
uitdedebaan.
baan.De
ernstiger bezigheid
bezigheid was
hunnu
nuiets
ietsminderaardigs,
minderaardigs,iets
ietskinderachtigs
kinderachtigs
vroeger
scheen hun
vroeger scheen
ze hadden
haddenelkaar
elkaarniets
nietsmeer
meertetezeggen
zeggenwat
watniet
nietiedereen
iedereen
en
en ze
hooren
mocht.
hooren mocht.
Elvire begreep
ookzoo.
zoo.Zij
Zijbetreurde
betreurdewel
wel 't geen voorbij
begreep het ook
zich zelf
zelfgoed
goedtetepraten
pratenenenhaar
haarklein
klein
was, maar
maar trachtte
trachtte 't met
met zich
beetje
spijt en
en desilluzie
desilluzie te
te verduiken
verduiken als
als iets
iets dat
dat nog
nog enkel
enkel
beetje spijt
paste
bij het
het kostschoolmeisje
kostschoolmeisje dat
dat zezenunuallang
allangovergroeid
overgroeid
paste bij
was.
Ze wilde
wildezich
zichvoordoen
voordoenals
alsgezeten,
gezeten,berustend,
berustend, met
met de
de
was. Ze
baan
recht voor
voor haar
haaruitgetrokken
uitgetrokken waar
waar op
op het
het verste
verste eind,
eind,
baan recht
haar
plaats gereed
gereed stond
stond en
en waar
waar Albert
Albert ook
ookrecht
recht naar
naar toe
toe
haar plaats
stevende.
Het groote
groote huis
huis ginder
ginder en
enden
denheerlijken
heerlijken tuin
tuin met
met
stevende. Het
de
zomerlanen vol
vol heimelijke
heimelijke schoonheid,
schoonheid, het
het bestond
bestond nog
nog
de zomerlanen
z~j
eens,
aan
zijn
arm,
altijd
als
het
beloofde
paradijs
waar
altijd als het beloofde paradijs waar zij eens, aan zijn arm,
als
meesteres zou binnen
binnen treden.
treden.
als meesteres
nu onder
onder hunne
hunne waardigheid,
waardigheid, ze
ze waren
waren
Alle
liflafferij was
was nu
Alle liflafferij
bedaard
en konden
kondenhun
huntijd
tijdafwachten
afwachtenals
alsgedaagde
gedaagde
bedaard geworden
geworden en
menschen
levenswijsheid hebben
hebben opgedaan.
opgedaan.
menschen die
die levenswijsheid

o
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Alzoo waren
zes jaren
jaren voorbij
voorbij gevloden
gevloden en
en het
hetnichtje
nichtje
waren de zes
van Koornaert
middelerwijlzes
zesjaar
jaar
van
Koornaert dacht
dacht niet
niet eens
eensdat
datzezemiddelerwijl
ouder
geworden was —
- dat
daterermet
metwachten
wa<:htenzeszesjaren
jarenuit
uithaar
haar
ouder geworden
jeugd waren
jeugd
waren heengegaan.
heengegaan. Maar
Maar de tijd
tijd was
was zoo
zoo zacht,
zacht, zoo
zoo
geruischloos eentonig
eentonig verloopen
verloopen met
met die
die belofte
belofteen
enhet
hetverlangen
verlangen
ze met
met haar
haar wil
wil en
enmeening,
meening,
altijd
den achtergrond,
achtergrond, dat
dat ze
altijd op den
haar jeugd
haar
jeugd bewaard
bewaard had
had en
en den
den tijd
tijd alleen
alleen aan
aan zich
zichvoorbij
voorbij
had laten
had
laten glijden.
glijden.
Heel die
die lange
lange reeks
reeks van
vangelijke
gelijkedagen
dagenwaren
warenoverlommerd
overlommerd
geweest
door de
deherinnering
herinnering aan
aandie
dieonuitgesproken
onuitgesproken liefde
liefde
geweest door
waaruit
luister als
als een
eennasleep
nasleepvan
vangeneuchten,
geneuchten, na
na een
een
waaruit de
de luister
schoonen
droom over
overheel
heelhare
hareomgeving
omgevingstralen
stralenbleef
bleefmet
met een
een
schoonen droom
geluk·meedeelde
meedeelde
tooverschijn
haar eigen
eigen gemoed,
gemoed, het
hetgeluk
tooverschijn die
die uit
uit haar
overal
Het gedacht
gedacht alleen
alleen van
van zich
zich bemind
bemind tete
overal waar
waar ze
ze keek.
keek. Het
voelen,
bevredigde
al
haar
verlangen.
Het
genoegen
daarbij
voelen, bevredigde al haar verlangen. Het genoegen daarbij
om
voor heel
heelhet
hetdorp
dorpbekend
bekendtetestaan
staanals
alsdedeuitverkorene,
uitverkorene,
om voor
geluk isisweggelegd.
weggelegd. Dat
Datwachten
wachten
het
zondagskind, voor wie
wie 't'tgeluk
het zondagskind,
zelf bevatte
bevatte al
al iets
ietsals
alseen
eengastadige
gastadigereden
redenom
omafgunstigheid
afgunstigheid
te wekken
wekken ininhare
hareomgeving.
omgeving.Maar
MaarElvire
Elvire
merkteererniets
nietsvan
van;;
merkte
zijtevredene
tevredene gezichten
gezichten die
diehaar
haartoeloechen
toeloechen
overal
ontmoette zij
overal ontmoette
omdat
niemand den
den glimlach
glimlach van
vanhaar
haareigen
eigenwelgezindheid
welgezindheid
omdat niemand
Hier en
en daar,
daar, waar
waar zij
zij voorbij
voorbij ging
ging had
had ze
ze
wederstaan kon.
wederstaan
kon. Hier
den naam
naam van
vanharen
harenbeminde
bemindehooren
hoorennafluisteren
nafluisterenen
en dat
dat
soms den
zij
ontroerde haar
haar telkens als
als eene
eeneopperste
opperste liefkoozing,
liefkoozing,omdat
omdatzij
ontroerde
daarin reeds
zekerheid zag
zag dat
dat haar
haar levensdroom
levensdroom met
met de
de
daarin
reeds eene zekerheid
werkelijkheid
werkelijkheid in verband
verband stond.
stond.
zijn herhaalde
herhaalde afwezigheid
afwezigheid en
endoor
door't 'tkariger
karigerverkeer
verkeer
Door zijn
het meisje
meisjegewend
gewendgeworden
gewordenhaar
haargeluk
geluktetesmaken
smakenzonder
zonder
was het
het rechtstreeksche
rechtstreeksche voorwerp
voorwerp harer
harer liefde. Albert
Albert kwam er zoo
zij had
had zich
zich een
een ideaal gevormd van
zeer
zeer niet
niet meer
meer bij
bij te
te pas
pas:: zij
liaren
h'aren verloofde
verloofde —
- hij
hij leefde
leefde ininhare
hareverbeelding
verbeeldingen
enhaar
haar
benijdenswaardige
stand tegenover
benijdenswaardige stand
tegenover het
het dorp
dorp volmiek
vol mi ek heel haar
verlangen.
Het eigenaardige
eigenaardige geval
geval deed
deed zich
zichnu
nu voor
voor:: daar die schoone
droom
verlangen
droom dreigde
dreigde te
te eindigen
eindigen enenhethet
verlangenverwezenlijkt
verwezenlijkt
moest worden door
geenhaar
haar zoo
zoolang
langals
als
door het
het bezit
bezitvan
van't'tgeen
eene heerlijke
heerlijke belofte
belofte had
hadvoorgespiegeld,
voorgespiegeld,begon
begonhet
hetmeisje
meisje
eene
onrustig te
te worden
worden als
alsvoor
vooriets
ietsdat
dat
vreesdeniet
niettetekunnen
kunnen
onrustig
zijzij
vreesde
dragen. Zij
Zij had
had dedebegeerte
begeertezoolang
zoolanggekoesterd
gekoesterd tot
tot dat
dat die
die
dragen.
begeerte
haar
kostelijker
geworden
was
dan
't
geen
haar
als
begeerte haar kostelijker geworden was dan 't geen haar als
wachten stond.
Zij betreurde
betreurde het
het dat
dat
't voltrekken
voltrekken er
er van,
van, te
te wachten
stond. Zij
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het zou
zou uit
uit zijn,
zijn, en
en nu
nuzij
zij ererdichtbij
dichtbij stond,
stond, voorzag
voorzag zij
zij dat
dat
het
het veel
veel ernstiger
ernstiger werd
werd dan
dan 't't geen zij
zij op
op een
eenverren
verrenafstand
afstand
het
had beschouwd.
beschouwd.
had
Zij
kende zich
zich nog
nog zoo
zoojong
jong—- haar
haarleven
levenbij
bijoom
oomen
entante
tante
Zij kende
zij vergeleek
vergeleek zich
zichbij
bijeen
eenvogel
vogeldie
diespelemeidt
spelemeidt
was
zoo rein
rein —
- zij
was zoo
in 't't spoftelooze
spottelooze ruim,
ruim, gekoesterd
gekoesterd door
doorhet
hetwarme
warmelicht
lichten
enaan
aan
niets
anders
denkt.
Zij
was
zoo
onervaren,
zoo
onwetend
en
niets anders denkt. Zij was zoo onervaren, zoo onwetend en
't geen
wachten stond
stond hield
hield zoo
zooveel
veelheimelijkheid
heimelijkheidin.
in.
't
geen haar
haar te
te wachten
gedacht dat
dat Albert
Alberteerstdaags
eerstdaags met
met zijn
zijn
Zij werd
werd angstig
angstig bij
bij 't'tgedacht
Zij
diploma
als dokter
dokter verschijnen
verschijnen kon,
kon,en
enhaar
haareenvoudig
eenvoudigzeggen
zeggen
diploma als
zou:
lieve, 't'twachten
wachten isis lang
langgeweest,
geweest,maar
maar't'tgeluk
geluk
zou : Kom
Kom nu, lieve,
dat
hebt afgewacht
afgewacht zal
zal nu
nuzonder
zondereinde
eindezijn
zijn11
dat gij hebt
woord had
hadininhare
hareverbeelding,
verbeelding,zulken
zulk enwonderlijken
wonderlijken
Dat woord
haar onmogelijk
onmogelijk dat
dat ze
zenu
nuvan
vanlevenswijze,
levenswijze,
klank en
en 't scheen
scheen haar
klank
van
huis
en
vim
omgeving
zou
moeten
veranderen.
van
en ian omgeving zou moeten veranderen.
Maar die verwachting
verwachting viel
niet uit.
uit. En
Enhet
hetwas
washaar
haar—- zij
zij
Maar
viel niet
dorst
zich zelf,
zelf, noch
nochiemand
iemandbekennen
bekennen —
- eene
eeneontlasting
ontlasting
dorst het zich
Albert, na
na zijne
zijne studie
studieschifterend
schitterend tetehebben
hebben
te vernemen
vernemen dat Albert,
geëindigd,
eenigen tijd
tijd in
in 't'tvreemde
vreemde wilde
wilde vooraleer
vooraleer zich
zich
geEindigd, nu
nu eenigen
in de
de praktijk
praktijk te
te begeven.
begeven.
Met
een wezen
wezenstralend
stralend van
vanverrukking
verrukking had
had zij
zij hem
hem aan,
aan~
Met een
toen hij
hij haar
haar het
hetverrassende
verrassendenieuws
nieuwsbracht
bracht:
dathij
hij in
in
hoord toen
: dat
onder
de
studenten
van
's
lands
hoogescholen,
den
kampstrijd
den kampstrijd onder
studenten van
toege~
de eerste
eerste was
was uitgekomen
uitgekomen en
enererhem
hemeene
eenereisbeurs
reisbeurs was
was toege,
waarmede hij zijne studie moest voortzeften
voortzetten in Duitschland.
Duitschland.
kend waarmede
Hij vertelde
vertelde haar
haar dat
dathij
hijzich
zichbekwamen
bekwamenging
gingals
alsheelmeester
heelmeester
en
bracht daar
pas die
die haar
haar griezelen
griezelen deden
deden en
en
en bracht
daar dingen
dingen bij
bij te pas
bang mieken als
als voor
voor een
eenmoordenaar.
moordenaar.
bang
in zijn
zijn roem
roem en
enzij
zijtoonde
toondezich
zichininhet
hetminst
minstniet
niet
Zij
deelde in
Zij deelde
ontmoedigd om•
om· nog eenigen
eenigen tijd
tijd inineenzaamheid,
eenzaamheid,zijne
zijneterug,
terug~
ontmoedigd
komst af te
te wachten.
wachten.
komst
N u hare
hare geliefde
geliefdezich
zichin
inver
verafgelegen
afgelegenstreken
strekenzou
zouverwijderen,
verwijderen,
Nu
vond zij
zij het
heteene
eenenieuwe
nieuweaantrekkelijkheid
aantrekkelijkheid om
omdeelachtig
deelachtig tete
Waarzij
zij
worden
het belang
belang bij
bij de
dedorpelingen
dorpelingenenenmeisjes.
meisjes.Waar
worden in het
voorbij ging zouden
zouden ze
zedenken
denkenaan
aanden
dengeleerden
geleerdenstudent
studentdie
die
voorbij
verre landen
landen afreisde
afreisde en
en brieven
brieven zond
zonduit
uitvreemde
vreemdesteden.
steden.
nu verre
kon zich
zich voorstellen
voorstellen wat
wat er
er alalgepraat
gepraat werd
werd en
enveronder,
veronder~
Zij
Zij kon
steld
van den
denaard
aard hunner
hunner betrekkingen.
betrekkingen. ..
En zij
zij zelf
zelf vond
vond
steld van
. . En
er
een eigenaardig
eigenaardig genot in
in om
om hare
hare verbeelding
verbeelding vrij
vrij spel
spel te
te
er een
laten —
- om
om te
tedroomen
droomenaan
aan gevaren,
gevaren, aan
aanlotgevallen
lotgevallenen
envreemde
vreemde
tegenkomsten, om
haar hart
hart tetelaten
latenkrimpen
krimpen van
van angst
angst om
om
tegenkomsten,
om haar
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't geen er
haren beminde
beminde gebeurde
gebeurde terwijl
terwijl zij
zij hier
hierrustig
rustig
er met haren
en gelaten
gelaten in de
de effene
effene veiligheid
veiligheidhaar
haar meisjesleven
meisjesleven sleet.
sleet. Zij
Zij
een nieuw
nieuw behagen
behagen inin't 'tlezen
lezenvan
vanboeken
boekenmet
metroerende
roerende
vond een
gebeurtenissen
spannende toestanden.
toestanden. Zij
Zijvereenzelvigde
vereenzelvigde
gebeurtenissen en
en spannende
zich
altijd met
met het
hetsympathieke
sympathieke meisjesfiguur
meisjesfiguur dat
dat de
degevaren
gevaren
zich altijd
trotseerde en
offerveerdig, heldhaftig,
heldhaftig, edelmoedig
edelmoedig de
de bewogen
bewogen
trotseerde
en offerveerdig,
avonturen
den dolenden
dolendenridder.
ridder.
avonturen deelde
deelde van den
Over
het effen
effenvlak
vlakvan
vanhet
hetdagelijksche
dagelijksche verloop
verloop der
der sei,
seiOver het
zoenen,
dreven hare
hare droombeelden
droombeelden als
alsglorieschepen
glorieschepen in
in het
het
zoenen, dreven
gouden licht,
in 't't azuur,
azuur, boven
boven al het
het klein
klein gedoe
gedoe van
van
gouden
licht, hoog
hoog in
de
parochiezaken ; ;en
van alles
alles wat
waterermet
metdededorpelingen
dorpelingen
de parochiezaken
en van
omging was
er niets
niets dat
dat haar
haar raken
raken kon
kon ofofeenig
eenigbelang
belang
omging
was er
inboezemen. Dat alles
alles was
was goed
goedvoor
voorbezadigde
bezadigdelieden
liedendie
die van
van
inboezemen.
't leven
meer vragen
vragen dan
dan 't geen
het hun
hun geven
geven kan
kan en
en
geen het
't
leven niets meer
die
niets hoogers
hoogers teteverwachten
verwachten hebben.
hebben.Voor
Voorhaar
haarechter
echter
die niets
was de
de zonneschijn,
zonneschijn, dedebloemengeur,
bloemengeur,dedemaneklare
maneklarenachten
nachten
was
en
deweemoed
weemoedder
deravonddeemstering
avonddeemstering nog
nog altijd
altijd iets
iets bijzon,
bijzonen de
ders
waarvan niemand,
niemand, rond
rond haar
haar eenig
eenig besef
besefkon
konhebben.
hebben.
ders waarvan
Voor
haar was
was dedewereld
wereldeen
eendroompaleis,
droompaleis,gemaakt
gemaakt om
om er
er
Voor haar
door
te wandelen
wandelenininstilte.
stilte.Door
Doorniets
nietswerd
werdhare
haremijmering
mijmering
door te
gestoord, of
ofhaar
haar gemoed
gemoed door
dooreenige
eenigegebeurtenis
gebeurtenis beroerd.
beroerd.
nog gestoord,
eentonigheid der
derdagen,
dagen,die
dievlakuitdeinende
vlakuitdeinenderust
rustwas
washaar
haar
De eentonigheid
het blanke
blanke stramien
stramien waar
waar de verbeelding
verbeelding als
als met
met een
een toover,
tooverstaf de gouden
gouden sierselen
sierselen op
opschitteren
schitteren deed.
deed.De
Deeffene
effeneblauwe
blauwe
lucht en
en dedeopengespreide
opengespreidepracht
prachtder
dervruchtvelden,
vruchtvelden,'t'twerd
werd
lucht
alles
bevolkt door de
de beelden
beelden die
diehaar
haar geest
geestopriep.
opriep.
alles bevolkt
Waar
Elvire tete mijmeren
mijmeren stond
stond of
oftetewandelen
wandelen liep
liep door
door
Waar Elvire
de
lanen van
van den
den hof,
hof,keek
keektante
tante Agatha
Agatha soms
soms op
opvan
vanhaar
haar
de lanen
boek om
om het
het lieve
lieve kind
kind te
te bewonderen
bewonderen en
en zij
zij voelde
voelde lust
lust om
om
boek
La bionda
bionda maravi,
maravi~
haar te
te groeten
groetenals
als<<la
«la graziosa
graziosa donzella
donzella 1I La
haar
glia»
schooner nog in
in hare
hare oogen
oogendan
dandedeantwerpsche
antwerpsche freule
freule
glia» schooner
uit
Simon
T
urchi!
Maar
de
goede
tante
had
er
nog
geen
uit Simon Turchi 1 Maar de goede tante had er nog geen
flauw
besef van
van ofofkon
konnooit
nooit
vermoedenininwat
watafgelegen
afgelegen
flauw besef
vermoeden
wonderland
haar nichtje alsdan
alsdan vertoefde
vertoefde en
en in
in welken
welken toover,
tooverwonderland haar
tuin
die ziel,
ziel, als
als een
eenreine
reinelelie
lelieopopranken
rankenstengel
stengeltetewiegelen
wiegelen
tuin die
stond,
gestreeld door
zachten adem
adem van
van den
den zefier,
zefier,
stond, gestreeld
door den
den zachten
gelaafd
door den
den heerlijken
heerlijken uchtenddauw.
uchtenddauw.
gelaafd door
Tante
Agatha voelde
voelde er
er toch
tochiets
ietsvan
vanhet
hetgeluk
gelukder
derrust
rust
Tante Agatha
die
dat brooze
broozebloemtje
bloemtje beveiligd
beveiligd hield
hield dat
datanders
anders 't minste
die dat
geweld
moest doen
doen Iroken.
.kroken.Zij
Zijwist
wist
haarnichtje
nichtjeomgeven
omgeven
geweld moest
haar
zij zelf,
zelf, als
als een
een
door
de zorg
zorgalsalseen
eenachtergelaten
achtergelaten schat
schat die
die zij
door de
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late
vrucht, tot vergelding
vergelding van
van haar
haar eigen
eigen vruchteloos
vruchteloos zoeken
zoeken
late vrucht,
naar
het te
te vertroetelen.
vertroetelen. Zij
Zij voelde
voelde
naar liefde,
liefde, gekregen
gekregenhad
had om
om het
het
als een
eenvogeltje
vogeltjeininhare
harehand
handwaarop
waaropzijzijalalhet
hetonvoldaan
onvoldaan
het als
verlangen
opgegaard begeeren
hare jeugd,
nu loslaten
loslaten
verlangen en
en opgegaard
begeeren uit
uit hare
jeugd, nu
mocht
en uitstorten
uitstorten onder
ondervorm
vormvan
vanmo.
moederlijk
geluk.
mocht en
ederlijk geluk.
En terwijl
En
terwijl was
was het
het nichtje
nichtje bezig
bezig teteverlangen
verlangen naar
naar een
een
voorval,
gebeurtenis, die
diehaar
haarkalme
kalmezielrust
zielrust in
in beweging
beweging
voorval, eene gebeurtenis,
sedert dat
dat afreizen
afreizen van
van Albert
Albert was
was er
er de
de
moest
brengen. Nu sedert
moest brengen.
mogelijkheid
dewaarschijnlijkheid
waarschijnlijkheid van
vandie
diegebeurtenis
gebeurtenis:
mogelijkheid en de
:
een
bericht uit
uitden
denvreemde
vreemde—- een
eennakend
nakendgevaar
gevaar dat
dathem
hem
een bericht
bedreigde;
tegen oom en
en tante's
tante's zin,
zin, inin
bedreigde ;hem
hem ter
ter hulp
hulp snellen
snellen tegen
geheim, —
't geheim,
- 's nachts
van uit
uit haar
haar slaapkamer
slaapkamer onivluchten,
ontvluchten,
nachts van
omdolen
zonder kleederen,
kleed eren, gevangen
gevangen worden
worden onderweg,
onderweg,
omdolen zonder
ontsnappen en
en ginder
juist op 't uiterste
ontsnappen
ginder aankomen
aankomen juist
uiterste oogenblik
als 't ongeluk
Albert moest
moest voltrokken
voltrokken worden.
worden.
ongeluk met Albert
De echte
echte Albert,
Albert, de
dejonge
jongegeleerde
geleerde die
diebezig
bezigisiszijn
zijnbaan
baan
vorderen en zijn
zijn weg
weg zoekt
zoektinindedehoogere
hoogerewetenschap,
wetenschap, was
was
te vorderen
onbevattelijk
onbevattelijk ver
ver uit
uit 's meisjes
verbeelding verwijderd
verwijderd;; er
er was
was
meisjes verbeelding
bij haar
haar amper
amper iets van
van ontzag
ontzag om
omhetgeen
hetgeenzij
zijer
ervan
vangehoord
gehoord
bij
had,
van tetebegrijpen
begrijpen —
- maar
maar iets
iets dat
datgerucht
gerucht
had, zonder
zonder er
er veel van
en waar
waar men
menzou
zouvan
vanspreken
spreken 's zondags in
de
zou maken
maken en
zou
in de
herberg of waar
waar erermenschen
menschen bijeen
bijeenkwamen
kwamen —
- en
en dat
dat de
de
herberg
meisjes haar
haar benijden
benijden zouden
zouden omdat
omdat het
het voorviel
voorviel met
metharen
haren
meisjes
verloofde —
- zonder
zonder dat
datdie
dienijd
nijdhaar
haarhinderde,
hinderde,integendeel
integendeel
verloofde
heur eigenliefde
eigenliefde aangenaam
aangenaam streelde.
streelde.
Zoo volgde
volgde zij
zijAlbert
Albertininhare
hareverbeelding
verbeeldingenkel
enkel als
als een
een
Zoo
romantische held die eens triomfantelijk
triomfantelijk zijne intrede moest doen
doen
romantische
de gemeente
gemeente om
om haar
haar de
de hand
hand tetevragen.
vragen. De
Deluchtkring
luchtkring
op de
van het
het dorp
dorp hield
hieldhaar
haar verder
verder besloten
besloten als
als onder
onder een
een stolp
stolp
van
waar
zij
de
randen
of
de
koepeling
niet
van
gewaar
werd
waar zij de randen of de koepeling niet van gewaar werd
omdat zij
zij doorzichtig
doorzichtig waren
waren en
en de
de verbeelding
verbeelding er
er vrij
vrij door,
door~
omdat
kon.
heen kon.
Van die
die blijde
blijde inkomst
inkomst van
van haren
haren bruidegom
bruidegom wist
wist het
het
Van
meisje niets
niets bestemds
bestemds en
enalle
alleverlangen
verlangenwas
wasallang
allangopgedampt
opgedampt
meisje
en vervaagd
vervaagd door
door een
een gevoel
gevoel van
vanonbepaald
onbepaald en
engelatene
gelatene
en
berusting met
zekerheid dat het
het eens
eens gebeuren
gebeuren zou.
zou.
berusting
met de zekerheid
Eerst was
Albert in Berlijn
Berlijn geweest,
geweest, daarna
daarna in Weenen
Weenen en
en
Eerst
was Albert
eenvriendin
vriendinaan
aan huis
huis had
had
Elvire was
was er
er op
opgesteld,
gesteld,als
alszijzijeen
Elvire
de naaister
naaister op
op haar
haar kamer
kamer kwam
kwam om
om kleeren
kleeren aan
aan tete
of de
passen, met
met een
eenvertrouwelijk
vertrouwelijkgebaar,
gebaar,eenige
eenigezichtkaarten
zichtkaarten te
te
passen,
- «Deze
«Dezewaar
waarniets
nietsaan
aan gelegen
gelegen was»,
was», zegde
zegdezij
zijglim,
glim~
laten zien —
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lachend -— en
en zij
lachend
zij toonde
toonde met
metingehouden
ingehoudenfierheid
fierheiddedevreemde
vreemde
postzegels
waarmede de
de briefkaart
briefkaart bestempeld
bestempeldwas,
was, die
dieuit
uithet
het
postzegels waarmede
verre land
land zijn
verre
zijn groet aan
aan de
de beminde
beminde had
hadgebracht.
gebracht.

o
Het meisje
meISJe deelde
deeldeachterna
achternahet
hetgevoelen
gevoelender
derdorpelingen,
dorpelingen,
die door
die
door het
hetherhaaldelijk
herhaaldelijk uitgestelde
uitgestelde bericht,
bericht, de
deterugkomst
terugkomst
van
den jongen
jongen dokter
dokter beschouwden
beschouwden als
als eene
eene legende.
legende. Door
Door
van den
't wachten
belangstelling op het
het dorp
dorp ook
ookverhoogd
verhoogd
wachten werd
werd de
de belangstelling
zoodat
niemand twijfelde
twijfelde aan
aan 't bestaan
Blon~
zoodat wel niemand
bestaan van dokter Blon,
deel's
zoon, maar
maar dat
dat men
men hem
hem begon
begon te
te aanzien
aanzien als
als iets
ietsdat
dat
deel's zoon,
uit het
het verband
verband der
der dagelijksche
dagelijksche dingen
dingen staat
staat en
en tetegroot
groot
uit
geworden
voor het
het dorp.
dorp.
geworden is
is voor
Zoo
ook was
wasElvire
Elviregeleidelijk
geleidelijkmet
metdedegedachten
gedachten er
er van
van
Zoo ook
afgedwaald
om
zich
meer
te
hechten
aan
de
dingen
uit
hare
afgedwaald om zich meer hechten aan de dingen uit hare
dadelijke
behield er
er nog
nogenkel
enkelvan
vandatgene
datgene
dadelijke omgeving.
omgeving. Zij
Zij behield
wat
haar belangrijk
aanzien brengen
brengen bij
bij de
de
wat haar
belangrijk kon
kon maken
maken en
en in aanzien
menschen. Maar niettegenstaande
niettegenstaande hare
hare onthevenheid
onthevenheid voelde
voelde zij
zij
menschen.
voortaan
aan iets
iets dat
datnader
naderininhaar
haarbereik
bereik lag
lag en
en
voortaan behoefte
behoefte aan
meer
hare gevoelens van
van genegenheid
genegenheid kon
konbevredigen.
bevredigen.
meer hare
Er was
was een
eenijdele
ijdeleplaats
plaatsininhaar
haarhert,
hert,erermoest
moestiets
ietsaan,
aan$
Er
gevuld worden,
worden, —
- bij
bij zijne
zijne terugkomst
terugkomst kon
kon Albert
Albertaltijd
altijd
gevuld
alles weer
weer innemen,
innemen, maar
maar intusschen
intusschen moest
moest er
er iets
iets anders
anders
alles
komen.
Of kwam
kwam de
degewaarwording
gewaarwording van
van dat
dat gevoel
gevoel nu
nueerst
eerst als
als
zij het
het voorwerp
voorwerp gevonden
gevonden had
hadom
omhaar
haarbelang
belangop
optetestellen
stellen?
zij
?
Meisjes van
van hare
hare soort
soortmaken
makenzeldzaam
zeldzaam eene
eenereflexe
reflexe be,
be~
Meisjes
om oorzaken
oorzaken van
van nieuwe
nieuwegewaarwordingen
gewaarwordingen of
ofgemoeds,
gemoeds~
weging om
veranderingen
veranderingen in
in 't zieleleven
zieleleven na
te gaan
gaan;; integendeel
integendeel ze
ze
na te
trachten
de
oorzaken
en
de
verandering
van
die
gevoelens
trachten de oorzaken en de verandering van die gevoelens
te yen
ver.
zelf, voor
voor haar
haar eigen
eigen bewustzijn
bewustzijn te
verduiken of
zelf,
te verduiken
of te
loochenen.
enbegeerte
begeertehield
hieldElvire
Elvirealalhare
haregenegenheid
genegenheidopge,
opge~
wil en
Met wil
stapeld en
en stelde
steldezich
zichgereed
gereedals
alseene
eenevestaalsche
vestaalschemaagd
maagd die
die
stapeld
't vuur
vuur harer
harer liefde
leven houdt tegen
tegen de
de teruglomst
terugkomst van
van
liefde in
in leven
den welbeminde.
welbeminde. Zij
Zij wilde
wilde het
hetaleens
aleenszichzelf
zichzelfniet
nietbekennen
bekennen
den
dat haar
en haar
haar verbeelding
verbeelding
haar jong gemoed
gemoed aan
aan 't kwijnen ging en
niet meer
meer genoeg
genoeghad
hadaan
aandroomen
droomenvan
vaneene
eenealeatoire
weerde.
aleatoire weerde.
Zij wilde
wilde het
het niet
niettoegeven
toegevendat
datzijzijnu,nu,
afwachtingvan
van
Zij
in in
afwachting
Albert, haar
haar zin
zin op
op iets
iets anders
anders ging
gingzeften.
zetten. Zij
Zij stond
stond te
te hoog
hoog
Albert,
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en te
en
te rein
rein afgezonderd
afgezonderd om
omnununog
nogbetrek
betrekaan
aanteteknoopen
knoopen
met
iemand van
van 't dorp;
zou nooit
nooit zoo
zoo ver
verkunnen
kunnen
dorp ; zij
met iemand
zij zou
de belangen
belangen van
van die
die menschen
menschen te
te deelen
deelen —
neerdalen om
neerdalen
om in de
en
wat konden
konden zijzijhaar
haargeven
geven?
Maar,als
alsmen
menhaakt
haaktnaar
naar
en wat
? Maar,
neemt men
men van
van 't minderweerdige toch, alhoewel
werkelijkheid, neemt
het
verlangen
er
niet
door
vervuld wordt.
wordt. Als
Alsdedenatuur
natuur
het verlangen er niet door vervuld
dwingt
eindigt men
men met
metalle
alleredeneering
redeneeringtetelaten
latengaan
gaan om
om
dwingt eindigt
de zaken
zaken hun
hun geleidelijken
geleidelijken loop te
te geven.
geven.
aan een
eenonbekenden
onbekenden nood
noodnaar
naar eene
eene verande,
verande~
Elvire leed
leed aan
ring, iets
iets wat
wat haar
haar van
van haar
haar zelf
zelfzou
zouverlossen
verlossen—
- zij
zij was
was
ring,
de
afzondering en
en 't hooghouden
van haar
haar naam
naam moe
moe ge,
ge~
hooghouden van
de afzondering
worden
- en
en die
dieongekende
ongekende nood
nood uitte
uitte zich
zich in
inde
degrillige
grillige
worden —
begeerte om
zich weer
weer tetelaten
lateningroeien
ingroeienals
alsmeisje
meisjevan
van 't
begeerte
om zich
dorp. 't Behagen
greep haar
haar om
er te
te verschijnen
verschijnen en
en te
te zijn
zijn
Behagen greep
om er
bij de
de meisjes
meisjes van
van haren
haren leeftijd,
leeftijd, afgezien
afgezien van
van stand
stand of
ofnaam
naam
bij
en ininaanzien
aanzien
en erdoor
erdoor aangetrokken
aangetrokken en gekend
gekend te
te worden
worden en
en
geraken. 't Geen zij
zij voor
voor zich
zichzelf
zelfals
alsc<haar»
«haar» geluk
geluk tetever,
ver~
te geraken.
wachten
nu voorloopig
voorloopig op
opden
denachtergrond
achtergrond blijven,
blijven,
wachten had,
had, kon
kon nu
als iets
iets waar
waar men
men 's morgens bij 't ontwaken
en 's avonds bij
bij
ontwaken en
als
't slapengaan
alleen nog
nogmet
metzekere
zekerebehagelijkheid
behagelijkheidaan
aandenkt,
denkt,—
slapengaan alleen
als een
een schat
schat dien
dien men
men gedoken
gedoken houdt
houdten
eneen
eenvoorraad
voorraad van
van
als
wellust
dien men
men ophaalt
ophaalt als
als men
men er
er behoefte
behoefte aan
aan heeft.
heeft.
wellust dien
dien toestand
toestand als
alszij,
zij,om
omafleiding
afleiding tete
verkeerde in
in dien
Elvire verkeerde
vinden
voor hare
hare gedachten,
gedachten, tante
tante Agatha
Agatha begon
begonbij
bijtetetreden
treden
vinden voor
beoefenen van
van maatschappelijk
maatschappelijk en
enliefdadigheidswerk,
liefdadigheidswerk,
in 't beoefenen
ztj —
- vasteren
vasteren stand
stand te
te krijgen
krijgen in
in 't leven
om
alzoo —
- dacht
dacht ztj
om alzoo
inge~
wat verstrooidheid
verstrooidheid te
te zoeken.
zoeken. Zij
Zijwas
wasdadelijk
dadelijkgeheel
geheelinge,
en wat
nomen
voor die
die zaak
zaak enenzijzijspande
spandezich
zichereraan,
aan,met
metover,
over~
nomen voor
dreven ijver
eens dat
dat de
denieuwe
nieuweonderpastor
onderpastor hare
hare kennis
kennis
dreven
ijver eens
gemaakt had
zijn belang
belang gewekt
gewekt scheen
scheen door
door de
de doening
doening
gemaakt
had en zijn
van het
het voorname
voorname meisje.
meisje.
van
Een
jonge geestelijke
geestelijke is
is altijd
altijd eene
eeneheele
heelegebeurtenis
gebeurtenis op
op
Een jonge
eene
parochie en
bijzonderlijk bij
vrouwen en
en meisjes
meisjes die
die
eene parochie
en bijzonderlijk
bij de
de vrouwen
ter kerke
kerke gaan
gaan en
enmet
metgodsdienstige
godsdienstigeinstellingen
instellingengemoeid
gemoeid
veel ter
zijn
het eene
eenezaak
zaakvan
vanoverwegend
overwegendbelang.
belang.Bij
Bijtante
tante Agatha
Agatha
zijn is het
ongeluk
gold het
het als
alseene
eenelevenskwestie
levenskwestiewaar
waarhaar
haar geluk
geluk ofofongeluk
gold
Deoude
oudejuffer
jufferhad
hadalalniet
nietveel
veelaan
aanden
denpastor
pastor
van afhing.
afhing. De
van
omdat hij
in zijn
zijn omgang
omgang teterechtzinnig
rechtzinnig was
was en
enmet
met geen
geen
omdat
hij in
binnenwerk gediend
gediend scheen.
scheen. Zij
Zij echter
echter had
had
omwegen of binnenwerk
omwegen
behoefte aan
aan een
een vertrouweling,
vertrouweling, aan
aan een
een zielenleider
zielenleider en
en daar,
daar~
behoefte
voor
was een
eenjonge
jongekapelaaan
kapelaaanvoor
voorhaar
haarde
degeschikte
geschikte per
per#
voor was

DORPSLUCHT.

333

soon.
Als het
het er
er maar
maar geen
geen was
was gelijk
gelijk den
den voorgaande;
soon. Als
voorgaande ;
die zijn
zijn oogen neer,
neer~
iemand die
die zich
zich opsluit
opsluit in
in zijn huis
huis en die
iemand
geslagen
als hij
hij met
met vrouwliên spreekt
die de
de
geslagen houdt
houdt als
spreekt en
en die
houdt en
en geen
geen belang
belang stelt
stelt in
in 't geen
woorden in
den mond
mond houdt
woorden
in den
hem verteld
verteld wordtl
wordt1
Gelukkig was
was het
hetveranderd
veranderd ten
ten goede.
goede. Koornaerts zuster
Gelukkig
al dadelijk
dadelijk ingenomen met
verschijning en het
het voor,
voor~
was
met de verschijning
was al
komen van
van den
den nieuwen
nieuwenkapelaan
kapelaanenendedenadere
naderekennismaking
kennismaking
komen
had
den indruk
indruk nog
nogversterkt
versterkt in
in den
den gunstigen zin.
Vlijtig,
had den
zin. Vlijtig,
plooibaar, beleefd,
beleefd, voorkomend,
voorkomend, in
alles belang
belang stellend,
stellend, vol
vol
plooibaar,
in alles
ijver, vol
leven en
enroering
roering -— een
volledige tegenvoeter
tegenvoeter van
van
een volledige
ijver,
vol leven
zijn
voorzaat, die
die iedereen van
zich afhield
afhield door
door zijn stijfheid,
van zich
zijn voorzaat,
die
zich niets
nietsofofniemand
niemandaantrok
aantrok en
en die,
die,buiten
buitenzijn
zijndienst
dienst
die zich
de kerk,
kerk, onzichtbaar
onzichtbaar bleef en
en alles
alles liet
lietdraaien.
draaien.
in de
Koornaerts zuster
al dadelijk
dadelijk gemerkt
gemerkt en
en voorzien
zuster had
had het al
en
er was
wasgeen
geenander
anderwoord
woordmeer
meergesproken
gesproken in
in huis,
huis, tenzij
en er
lof en
en eere en bewondering.
Al dadelijk
dadelijk had
had de
denieuwe
nieuwekapelaan
kapelaan zijne kennissen
kennissen en
vrienden gevonden. Met vluggen
vluggen geest
geesten
enrappe
rappehand
handhad
hadhij
hij
werk aangevat
aangevat en
en de
derichting
richting gewezen
gewezen en
en overal
overalwaar
waar hij
hij
't werk
hulp zag
zag te
te krijgen,
krijgen, zette
eenieder aan
bezigheid. Een
Een
zefte hij
hij eenieder
aan de
de bezigheid.
hulp
nieuwe, opwekkende
opwekkende geest
geestontwaakte
ontwaakte bijzonderlijk
bijzonderlijk onder
onder de
de
nieuwe,
in de
de meisjesocongregatie,
meisjes~congregatie, waar
en in
godvruchtige
vrouwliên en
godvruchfige vrouwlién
nu toe
toegesluimerd
gesluimerdhad,
had,verrichtte
verrichtte de
de jonge
jonge onder~
alles tot
tot nu
onder,
doel was
was:: eene
eene kern aankweeken,
Zijn doel
pastor wonderen. Zijn
ijverige zielen
zielen vormen;
- personen
personen die zich wilden opofferen
opofferen
ijverige
vormen ; —
moest hij
hij hebben, die werkzaam
werkzaam zouden zijn,
zijn,
goed, moest
voor 't goed,
elk in
in zijn
zijn midden.
midden. Van
Van eerstenaf kreeg
kreeg juffer
juffer Agatha
Agatha de
de
elk
plaats die
haar van rechtswege
rechtswege toekwam.
toekwam. De
De onderpastor had
plaats
die haar
gezien dat
dat hij
hij haar
haar gebruiken
gebruiken kon.
kon. Als
Als
haar ontdekt en
en gezien
prefecte van
de
congregatie,
als
ijveraarster
in
alle
god~
van de congregatie, als
in alle god,
haar hoogen stand
en aanzien,
aanzien,
instellingen, door haar
vruchtige instellingen,
stand en
was
zij te
te waardeeren als
iemand die veel
veel invloed
invloed kan
kan uit~
was zij
als iemand
uit,
oefenen.
zij was
was hem
hem ook
ook dadelijk bijgesprongen
ge~
oefenen, En
En zij
bijgesprongen en
en ge,
reed om
om hem
hem zedelijk
zedelijk en geldelijk
geldelijk te helpen
helpen in
in alalde
denieuwe
nieuwe
reed
ondernemingen die
hij voorhad
voorhad of
of wilde
wilde ten
ten uitvoer brengen.
die hij
Zijn voorkomen alleen, zijne manieren, zijne spraak
spraak hadden
tante Agatha
Agatha bij
bij 't eerste
verschijnen al
al ingenomen;
was
tante
eerste verschijnen
ingenomen ; hij
hij was
een
beschaafd man,
man, welopgevoed, met
met steedsche manieren,
manieren, en
een beschaafd
die
bijzonder goed
goed kon
kon omgaan met rijke
rijke lieden —
- en
die
die bijzonder
en die
dadelijk
iemand op dreef
dreefkon
konbrengen.
brengen.Door
Doorzijn
zijnoptreden
optreden
dadelijk iemand
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in de
dekerk,
kerk,zijn
zijnvlugge
vluggeenenwakkere
wakkereomgang
omgangbij
bijde
dediensten
diensten
zijn welsprekendheid
welsprekendheid vooral
vooral ininzijne
zijnesermoenen,
sermoenen,had
hadhij
hij
en zijn
dadelijk eenieders
gewonnen en
en men
men stelde
stelde het
het hoog
hoog
dadelijk
eenieders gunst
gunst gewonnen
eer, zijne
zijne wedergunst
wedergunst te
te verkrijgen.
verkrijgen. Hij
Hij zette
zettededemenschen
menschen
in eer,
aan tot het
het goed,
goed,wekte
wekteden
denijver
ijverzelfs
zelfs
onverschilligsten
aan
bijbijdedeonverschilligsten
daar de
de pastor
pastornooit
nooitaan
aangeroerd
geroerdhad,
had,verkreeg
verkreegde
dekapelaan
kapelaan
en daar
op eigen
eigen hand
hand een
eenheelen
heelenommekeer
ommekeer in
in dedegodsdienstige
godsdienstige
op
der parochie.
parochie.
beweging der
moest het haar
haar van tante
tante niet
niet laten
laten voorzeggen,
voorzeggen, zoo
zoo
Elvire moest
goed als
als alal dedeandere
anderemeisjes,
meisjes, onderging
onderging zij
zij den
deninvloed
invloed
goed
van den
den onderpastor.
onderpastor. Zij
Zij hoorde
hoordeerertante
tanteheele
heeledagen
dagen over
over
van
bezig, hij
hij kwam
kwam veel
veel op
opbezoek
bezoekenenbehandelde
behandeldebenevens
benevens
bezig,
alle geestelijke
geestelijke zaken
meer nog
nog wat
wat'een
eenjong
jongmeisje
meisje
alle
zaken veel
veel meer
belangrijk
vindt.
In
't
begin
was
zij
er
een
beetje
bevreesd
begin was zij er een beetje bevreesd
belangrijk vindt. In
zij voelde
voeldezich
zichniet
nietvrij
vrij onder
onder zijn
zijn blik
blik —
- hij
hij kon
kon
voor —
- zij
voor
zoo iemand
iemand dóórkijken
dóórkijken met
met zijn
zijndonkere
donkere oogen,
oogen, zonder
zonder
zoo
daarom
- maar
maar 't
't deed
deed haar
haar telkens
telkens blozen
blozen en
en
daarom streng
streng te
te zien —
dat miek
miek haar
haar dan
dan heel
heelvan
vanstreek.
streek. Zij
Zijhad
hadmaar
maar liefst
liefst dat
dat
dat
hij met
met tante
tanteaan
aan't praten
't pratenwas,
was,om
omongemerkt
ongemerkt zijn
zijn stem
stem tete
hij
hOOIen en
af en
en toe
toehet
hette te
wagen
eensopop
kijken.Zij
Zij
hooren
en af
wagen
eens
te te
kijken.
vreesde en
en verlangde
verlangde dat
dat hij
hijhaar
haaropmerken
opmerkenzou,
zou,maar
maarzij
zij
vreesde
ontzag het schromelijk
schromelijk om
om vlak
vlak tegenover
tegenover hem
hem te
te staan
staan of
of
ontzag
met hem
hem alleen
alleen te
te zijn.
zijn. Hij
Hijwekte
wekteeerbied
eerbiedin;
in;zezewas
wasverlegen
verlegen
met
onbeholpenzou
zouvinden
vinden;; zij
zij had
had lust
lust
dat hij
hij haar
haar dwaas
dwaasofofonbeholpen
dat
gaan loopen
loopen telkens
telkens hij
hij binnen
binnenkwam,
kwam,—- en
enging
gingwerkelijk
werkelijk
te gaan
zij betinteld
betinteld om
om op
opde
detoppen
toppen
weg soms,
soms, —
- maar
maar dan
dan was
was zij
weg
der
terug te
te keeren
keerenenenteteluisteren
luisterenaan
aandededeur
deur;
omdat
der teenen terug
; omdat
zij
weten of
ofhaar
haar naam
naam werd
werd genoemd
genoemd en
enomdat
omdatzijzij—zij wilde weten
tegen haar
tegen
haar wil
wil inin—- begeerde
begeerdeeen
eengoeden
goedenindruk
indruktetemaken
maken
en benieuwd
benieuwd was
was hoe
hoehij
hijover
overhaar
haardacht.
dacht.Een
Eenonrechtstreeks
onrechtstreeks
uitwerksel
zich bij
bij haar
haardoor
doorzijne
zijneverschijning.
verschijning.
uitwerksel vertoonde
vertoonde zich
Geleidelijk
voelde zij
zij eene
eenegeestelijke
geestelijke bezieling
bezieling stijgen
stijgen en
enerer
Geleidelijk voelde
ontwaakte
behaaglijkheid ininhaar
haar tot
totde
degodsvrucht.
godsvrucht.Haar
Haar
ontwaakte eene behaaglijkheid
zij wist
wist niet
nietanders
anders ofofhet
hetwas
waseen
een
inzicht
heel zuiver
zuiver en zij
inzicht was
was heel
d~rgratie
gratie die
diehaar
haaronverwachts
onverwachts ten
ten
toegeven
aan den
dendrang
drang der
toegeven aan
zijzich
zichininden
denlaatsten
laatsten
deele
viel —
- eene
eenebelooning
belooningomdat
omdatzij
deele viel
tijd
verdienstiger had
had gemaakt
gemaakt en
en met
meternstiger
ernstiger zaken
zaken bezig
bezig
tijd verdienstiger
was
dan
voorheen.
De
zelfde
gesteltenis
die
zij
eens
als
kost~
was dan voorheen.
zelfde gesteltenis die zij eens als kost,
schoolmeisje
voelde zij
zij nu
nuherleven
herlevenen
enopkomen:
opkomen:
schoolmeisje gekend
gekend had, voelde
een
nieuwe en
en zalige
zalige wellust
wellust in
in 't uitoefenen
alle gods,
gods~
uitoefenen van
van alle
een nieuwe
dienstige
behagen en
en een
een nood
nood om
om zich
zich te
te
dienstige oefeningen,
oefeningen, een
een behagen

DORPSLUCHT.

335

laten
opgaan in
in 't gebed —
- een
een begeerte
begeerte tot
totingekeerdheid
ingekeerdheid en
en
laten opgaan
een verinniging
verinniging in
in den
denomgang
omgangmet
metalles
alleswat
watheiligheid
heiligheidbetrof.
betrof.
echte oorzaak
oorzaak dier
dier nieuwe
nieuwe levensbeweging
levensbeweging wilde
wilde Elvire
Elvire
De echte
niet nagaan,
nagaan, zij
zij onderging
onderging het
het als
als een
eengenadestroom
genadestroom die
diehaar
haar
niet
uit den
den hemel
hemel kwam
kwam toegevloeid.
toegevloeid. Het
Het was
was haar
haar als
als eene
eene
uit
verwekking uit
uit hare
hare eerste
eerstemeisjesjaren
meisjesjaren in
in de
dekostschool
kostschool—
- iets
iets
verwekking
dat
sedert, daar
daar stil
stil gelegen
gelegen had
had en
engesluimerd
gesluimerd omdat
omdat zij
zij er
er
dat sedert,
zich
van had
had afgekeerd
afgekeerd en
en toegegeven
toegegeven aan
aanneigingen
neigingen van
van
zich van
anderen
aard, die haar
haar gemoed
gemoed hadden
hadden bemeesterd.
bemeesterd. Het
Het was
was
anderen aard,
alsof
zij zich
zich zelf
zelfhad
hadweergevonden
weergevonden—- alsof
alsofzijzijontwaakt
ontwaakt
alsof zij
was
was na
na een
een langen
langen droom
droom die
diehaar
haar ver
verbuiten
buitenhet
hetwerkelijke
werkelijke
leven
had gehouden.
gehouden.
leven had
durêvey
rêve»was
wasinderdaad
inderdaadteteoverwegend
overwegend geweest
geweest
«La part
part du
«La
dien laatsten
laatsten tijd
tijd;; en
endat
dathad
hadhaar
haarafgekeerd
afgekeerdvan
vande
dewegen
wegen
in dien
die opwaards
opwaards leiden
leidenenenwaar
waaralleen
alleentroost
troosten
envreugde
vreugde te
te vinden
vinden
en de
deware
warerust.
rust.Dat
Datmoedwillig
moedwillig
genot
scheppeninintreurnis
treurnis
is en
genot
scheppen
en melancholie
melancholie aanzag
aanzag zij
zij voortaan
voortaan als
als verkeerd
verkeerd en
en eene
eene
en
verzoeking
van den
den booze.
Nu schrikte
schrikte zij
zij voor
voor 't gevaar dat
verzoeking van
booze. Nu
zij
geloopen had
hadenenzeze
wilde
weer
haarvroegere
vroegereschuchter,
schuchter~
zij geloopen
wilde
weer
haar
heid herwinnen,
herwinnen, die
die ingetogen
ingetogen stemming
stemming smaken
smaken en
en zich
zich
heid
omsluieren in
godsvrucht als
als in
in een
een luchtkring
luchtkring van
van zalige
zalige
omsluieren
in de godsvrucht
vervoerIng.
vervoering.
leven~lust.
Daarmede wilde
wilde Elvire
Elvire niet
nietverzaken
verzakenaan
aanallen
allenlevensjust.
Daarmede
't Bekoorlijke
die nieuwe
nieuwestemming
stemmingbezielde
bezielde enkel
enkel een
een
Bekoorlijke van
van die
deel
van hare
hare innerlijke
innerlijke gedachten,
gedachten, —
- buiten
buiten dat,
dat, zou
zouzij
zij
deel van
haar
geest opengekeerd
opengekeerd houden
houdenom
omindrukken
indrukkenteteondergaan
ondergaan
haar geest
van
anderen aard
aard en
en van
van ett leven
leven opnemen
opnemenwat
wathaar
haar onmidde,
onmidde~
van anderen
lijk
genot kon
konverschaffen.
verschaffen. Zij
Zij meende
meende dichter
dichter tetemoeten
moetenbij
bij
lijk genot
de natuur
natuur der
der dingen
dingenblijven
blijvenom
omalzoo
alzoovolledig
volledighaar
haarideaal
ideaal
te bereiken.
bereiken. Maar
Maar zij
zij gerocht
gerochteigenlijk
eigenlijkniet
nietheel
heelinin't'tduidelijke
duidelijke
Het
was
eene
begeerte
met
zich
zelf
en
met
hare
inzichten.
met zich zelf en met hare inzichten. Het was eene begeerte
naar iets
drang om
zich nu
nu eens
eens tetelaten
latengaan
gaanin
in
naar
iets anders,
anders, een
een drang
om zich
eene
richting. En
En de
de ware
warereden
redenenende
deeenige
eenigeoorzaak
oorzaak
eene nieuwe richting.
-— die
voor de
de hand
handlag
lag—- wilde
wilde
wegpraten voor
voor zich
zich
die voor
zijzijwegpraten
zij durfde
durfdehet
hetniet
nietuitspreken
uitspreken omdat
omdat er
er iets
iets dubbel,
dubbel~
zelf,
- zij
zelf, —
zinnigs
achter zat.
voor een
eenboel
boeltegenstrijdigheden
tegenstrijdigheden
zinnigs achter
zat. Zij
Zij stond voor
maar had
had den
den moed
moedniet
niettetebekennen
bekennendat
dathet
heteen
eentoegeven
toegeven
maar
worden.
endat
datzij
zij
was aan
aan den
dennood
noodom
ombewonderd
bewonderdteteworden
was
. . ... en
niet
weerstaan
kon
aan
de
bekoring
om
wat
belang
te
wekken
niet weerstaan kon aan de bekoring om wat belang te wekken
in hare
hare onmiddelijke
onmiddelijke omgeving.
omgeving. Er
Er was
was een
een nieuw
nieuw figuur
figuur in
in
haar gedachtenkring
heel 't verleden op
haar
gedachtenkring wakker
wakker geworden
geworden die heel
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den achtergrond
deed schuiven
achtergrond deed
schuiven en
en haar
haar een
een nieuw
nieuwinzicht
inzicht gaf
gaf
van haar
haar voorkomen.
voorkomen.
in 't belang van
had de
denieuwe
nieuwekapelaan
kapelaanalleen
alleenmet
mettante
tanteAgatha
Agatha
In 't begin had
doen en
en de
deoude
oudejuffer
jufferscheen
scheenhem
hemgeheel
geheelvoor
voorzich
zichalleen
alleen
te doen
in te
te nemen.
nemen. Het
Hetnichtje
nichtjezat
zatdaar
daarbij
bijals
alsiemand
iemanddie
dieniet
nietme6
meê
telt en
en zich
zichniet
nietmengen
mengenmoet
moetinin
ernstigeparochiezaken
parochiezaken
telt
dede
ernstige
die zij
zij te
te behandelen
behandelen had.
had. Er
Erwas
waseen
eenweerhouden
weerhoudentusschen
tusschen
die twee
twee die
die nooit
nooit toeliet
toeliet dat
dathet
hetverder
verder ging
gingdan
dande
devorme,
vormedie
beleefdheid. Elvire
Elvirescheen
scheenerernooit
nooittetezullen
zullenaan
aangewennen
gewennen
lijke beleefdheid.
en ze
zewist
wistniet
nietwat
watererhaar
haarweerhield
weerhieldenenbelette
belette·een
eennatuur,
natuur.
en
lijken toon
toon aan
aan hare
hare stem
stem te
te geven
geven en
en de
destijfheid
stijfheidharer
harer ge,
ge.
lijken
baren te
breken als
met hem
hem spreken
spreken moest.
moest. En
En toch
toch had
had
baren
te breken
als ze met
zij van
van eerstenaf
eerstenaf een
een grooten
grooten eerbied
eerbied en
en veel
veel ontzag
ontzaggevoeld
gevoeld
zij
voor zijne
zijne verschijning
verschijning en
en dat
datgevoel
gevoelwekte
wektetevens
tevensininhaar
haar
voor
eene onweerstaanbare
onweerstaanbare begeerte
begeerte om
om opgemerkt
opgemerkt te
te worden
worden en
en
eene
zijn belang
belang te
te verwekken.
verwekken.
zijn
Zij vond
vond er
er een
eenvreemd
vreemd behagen
behagen in,
in, stil
stiltetezitten
zittenluisteren
luisteren
Zij
naar zijne
terwijl hij
hij met
met tante
tante Agatha
Agatha bezig
bezigwas
wasen
enhet
het
naar
zijne stem
stem terwijl
roerde haar
in de
deziel
zielals
alszijzijzijn
zijnblik
blikop
ophaar
haar
roerde
haar telkens
telkens tot
tot in
gevestigd voélde.
vodde.
gevestigd
verlangen naar
naar iets
iets uit
uit de
deverte
vertewas
wasvergaan
vergaan;; er
erwas
was
Het verlangen
iets
levendigs,
iets
tastelijks
voor
in
de
plaats
gekomen
en
iets levendigs, iets tastelijks voor in de plaats gekomen en
welhaast werden
haar gedachten
gedachten gevuld en
en vloog
vloogheel
heelhaar
haar
welhaast
werden al
al haar
belangstelling in
nieuwe richting
richting uit.
uit.
belangstelling
in die nieuwe
veel sfille
stillenamiddagen
namiddagen had
had het
het meisje
meisje beleefd
beleefd dat
dat ze
ze
Hoe veel
alleen, tegenover tante,
tante, aan
aan de
denaaitafel
naaitafelgezeten,
gezeten, enkel
enkelom
omden
den
alleen,
tijd eenigszins te benuttigen, wat
watonnuftig
onnuttighandwerk
handwerkverrichften,
verrichtten,
terwijl
hare gedachten
gedachten elk zijn
zijn eigen
eigen vlucht
vluchtininit 'tijle
ijlenamen
namen en
en
terwijl hare
zij rond
rond zoeken
zoeken moesten
moesten om
om maar
maar wat
wat nieuws
nieuws te
te vinden
vinden
dat
dat zij
en
dat nieuws,
nieuws, achteloos,
achteloos,met
methalfluide
halfluidestem
stemvermond
vermond werd,
werd,
en dat
zonder
dat het
hetden
denstillen
stillengeruischloozen
geruischloozen gang
gang van
van den
den tijd
tijd
zonder dat
wat
opwekken
kon.
Maar
nu
was
het
anders
gesteld
zij
wat opwekken kon. Maar nu was het anders gesteld — zij
waren
bezigheid, wisten
wisten niet
niet wat
wat 't eerst te
waren overdaan
overdaan door
door de
de bezigheid,
doen;
zij verlangden
verlangden maar
maar om
de tuinkamer,
tuinkamer, samen,
samen, den
den
doen ; zij
om in de
waarvan haar
haar hart
hart
middag
intetezetten
zettenen
entetespreken
spreken over
over 't geen waarvan
middag in
en gemoed overliep. Het
Hetonderwerp
onderwerp bleek
bleek onuitpuftelijk.
onuitputtelijk. Tante
Tante
was
in dien
dienlaatsten
laatstentijd
tijdzoo
zoogoed
goedalsalshaar
haaropenbaar
openbaar leven
leven
was in
begonnen:
zij
kwam
overal
bij
te
pas,
werd
overal
in
gemoeid
begonnen : zij kwam overal bij te pas, werd overal in gemoeid
waar ze
ze altijd
altijdnaar
naar verlangd
verlangd had,
had, sedert
sedert ze
ze was
was
en 't geen
geen waar
komen rentenieren,
rentenieren, had
hadzij
zijnu
nuverkregen
verkregen:: de
deinrichtster
inrichtsterworden
worden
en
de bestuurster
bestuurster van
vanalle
allegodvruchtige
godvruchtigewerken,
werken, haar
haar per,
per.
en de
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soon en
en tusschenkomst
tusschenkomst onmisbaar
onmisbaar te
te maken
maken door
doorharen
harenijver.
ijver.
Haar
mededeelzaam gemoed
nu een
eenuitweg
uitweggevonden,
gevonden,
Haar mededeelzaam
gemoed had
had nu
haar werklustige
werklustige geest
bezigheid, —
- zij
zij kon
konzich
zich uit,
uithaar
geest had
had bezigheid,
storten,
zich opofferen
opofferen en
en dienstbaar
dienstbaar stellen,
stellen, haar
haar dagen
dagen en
en
storten, zich
haar tijd
tijd vervullen
vervullen en
en zich
zichwikkelen
wikkelen in
in 't behagelijk gevoel
haar
en aan
aan de
de menschen.
menschen.
om aangenaam
aangenaam tete zijn
om
zijn aan
aan God
God en
Elvire liet
liet zich
zich medegaan
medegaan in
indie
dierichting,
richting, alhoewel
alhoewelhare
hare
inzichten
anderen aard
aard· bleken
bleken te
te zijn.
zijn. Want
Want de
de
inzichten van
van heel
heel anderen
ont~
aandrang
het godvruchtsgevoel
godvruchtsgevoel was
was bij
bij haar
haar niet
niet ont,
aandrang van
van het
staan
als eene
eene noodzakelijkheid
noodzakelijkheid voor
voor 't geweten;
de
geweten ; door
door de
staan als
oefeningen zelf was
was het
het haar
haar veeleer
veeleer aangeleerd
aangeleerd en
en ingegeven
ingegeven
oefeningen
geworden
als een
een plicht
plicht waar
waar men
men niet
niet aan
aan verzaken
verzaken mag
mag of
of
geworden als
waar men
buiten kan
kan zonder
zonder zich
zichschuldig
schuldigtetemaken
makenaan
aan
waar
men niet buiten
zonde
van verzuimenis
verzuimenis;; de
degodsvrucht
godsvrucht was
was haar
haar echter
echter een
een
zonde van
middel om
om die
dieandere
anderegevoelens
gevoelensvan
vanhaar
haar hert
hert af
af tete leiden
leiden
middel
Godteteonderwerpen,
onderwerpen, zonder
zonder
en
eene behoefte
behoefte om
om zich
zichaan
aan God
en eene
dat zij
zij ooit
ooitdedeware
warevervoering
vervoeringvan
vanhet
hetgebed
gebedgekend
gekend had
had
dat
die haar
haar de
devolle
vollebevrediging
bevrediginghad
hadgegeven
gegevenenenwaarbij
waarbij men
men
die
alle
wereldsche aangelegenheden
aangelegenheden voelt
voelt vergaan.
vergaan.
alle wereldsche
Maar er
er was
was belangstelling
belangstelling ininhaar
haarleven
levendie
diehaar
haaropgewekt
opgewekt
Maar
zonder dat
datdederust
rustenendedekalmte
kalmtevan
vanhaar
haargemoed
gemoeder
er door
door
hield zonder
beroerd
werd.
Het
deed
haar
aan
als
de
algeheele
stilte,
eene
beroerd werd. Het deed haar aan als de algeheele stilte, — eene
verpoozing
- na
al te
te lange
langebewogenheid.
bewogenheid.Hare
Haregenegenheid
genegenheid
verpoozing —
na al
kon vervlieten
vervlieten zonder
zonder vrees
vrees voor
voor een
een slecht
slecht verloop
verloop want
wanthet
het
kon
einddoel
inzicht was
was de
de heiligheid
heiligheid en
en de
degodsvrucht.
godsvrucht.
einddoel en inzicht
Waar
zij getweeEn
getweeën nu
nusamen
samenhaar
haargedachten
gedachten lieten
lieten gaan
gaan
Waar zij
in dezelfde
dezelfde richting
richtingenenmet
metvoorzichtige
voorzichtigewoorden
woordenbespraken
bespraken
't
zij voor
voormalkaar
malkaar van
vanhun
huninwendige
inwendigebeschouwingen
beschouwingen
't geen
geen zij
wilden openbaren,
openbaren, leefde
er toch
toch bij
bij elk
elkafzonderlijk
afzonderlijk de
de
wilden
leefde er
onuitgesprokene
nieuwe kapelaan
kapelaan heel
heel die
die
onuitgesprokene bewustheid
bewustheid dat
dat de nieuwe
verandering in
in haar
haar geest
geest had verwekt. Elvire
Elviremet
metterughouding
terughouding
verandering
onbe~
en
maagdelijke schuchterheid,
schuchterheid, tante
tante rechtzinniger
rechtzinniger en onbe,
en maagdelijke
schroomd
de zuiverheid
zuiverheidvan
vanhare
harebedoelingen,
bedoelingen, bekenden
bekenden
schroomd door de
zij elk
elk voor
voor zich,
zich, op
opeigen
eigenwijze,
wijze,datdat
voortaanhet
hetmidden,
midden~
zij
hijhijvoortaan
was, waarrond
waarrond haar
haar belangstelling
belangstelling wentelde
wentelde en
enzij
zij wisten
wisten
punt was,
bovendien dat
dat zij
zij de
deeersten
eerstenen
endedeeenigsten
eenigsten waren
waren die
die op
op
bovendien
zijne
belangstelling aangeschreven
aangeschreven stonden.
stonden. En
Endat
datstreelde
streeldebij
bij
zijne belangstelling
elk een,
een, op
op verschillende
verschillende wijze
wijze hare
hare eigenliefde.
eigenliefde. Elk
Elk van
van zijn
zijn
standpunt, beschouwden
de wijziging
wijziging in
in
standpunt,
beschouwden zij
zij den
den toestand
toestand die
die de
zij de
dediepere
diepere
haar
bestaan had te
te weeg
weeggebracht
gebrachtenenzonder
zonderdat
datzij
haar bestaan
of ten
tenvolle
vollebewust
bewustwaren,
waren, beschouwden
beschouwden
uitspraken of
gevoelens uitspraken
111.
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zij het
het telkens
telkens weer
weer als
als de
debekroning
bekroningvan
vanhaar
haar innigste
innigste ver,
ver~
langen:
de kapelaan
kapelaan zou
zouaanbellen
aanbellen en
enhaar
haareen
eenbezoek
bezoek
langen : dat
dat de
brengen.
Er
waren dagen
dagen dat
dattante
tante van
vanzijne
zijne komst
komst verwiftigd
verwittigd was
was
Er waren
en men
men als
alsontgoocheld
ontgoocheldwachten
wachtenbleef
bleefals
alshij
hijopop't 'tgestelde
gestelde
en
uur
niet verscheen.
verscheen. Andere
Anderekeeren
keerenkwam
kwamhij
hijonverwachts
onverwachts langs
langs
uur niet
poortje binnen
binnen en
en daagde
daagde als
alseen
eenverrassing
verrassing op
op den
den binnen,
binnen~
't poortje
koer vóór 't venster waar
waar tante
tanteenenhaar
haarnichtje
nichtjetetewerken
werken zaten.
zaten.
koer
haar tevredenheid
tevredenheid te moeten
moeten ver,
ver~
Elvire betreurde 't alsdan
alsdan haar
duiken
tante gerust
gerust durfde
durfde laten
laten blijken.
blijken. Maar
Maar inwendig
inwendig
duiken die tante
jubelde 't't in
in haar
haar binnenste
binnenste omdat
omdat zij
zijhet
hetaanzag
aanzagals
alseen
een:
jubeide
:
goeden namiddag.
namiddag.
Geleidelijk
zij onder
onder de
debekoring
bekoringgekomen
gekomen van
van den
den
Geleidelijk was
was zij
jongen geestelijke
geestelijke;; er
er was
was iets
iets ininheel
heelzijne
zijneverschijning
verschijning van
van
jongen
een geheimzinnige
geheimzinnige aantrekkelijkheid.
aantrekkelijkheid. Zij
Zij hoorde
hoordeen
enzij
zijzag
zaghem
hem
geern
spreken. Er steeg
steeg een
een geur
geurop
opuituitzijne
zijne
kleerendie
diehaar
haar
geern spreken.
kleeren
ontroerde. En
En zij
zij deelde
deeldealalmeer
meerininhet
hetkinderlijke
kinderlijkebehagen
behagen
ontroerde.
vriend~
van tante,
tante, om zich
zich erbij
erbij gerekend
gerekend te
te zien
zienwaar
waar het
hetde
devriend,
van
schap
in· den
den vertrouwelijken
vertrouwelijken omgang
omgangmet
metden
denkapelaan.
kapelaan.
schap gold in.
't Geen
daarbij nog
nog eene
eenegroote
grooteverandering
verandering bracht
bracht en
en het
het
Geen daarbij
stille bestaan
bestaan van
van het
hetmeisje
meisjeopfleurde,
opfleurde,'t'twas
wasde
dekennismaking
kennismaking
de zuster
zustervan
vanden
dengeestelijke,
geestelijke,die
diebijbijhem
heminwoonde
inwoonde—- een
een
met de
stadsmeisje
nog, met
metfijne
fijnemanieren
manierenen
enopzichtelijk
opzichtelijk ge,
ge~
stadsmeisje dan
dan nog,
kleed
- die 't't verlies
verlies van
van Celeste,
Celeste, haar
haar vroegere
vroegere gezellin,
gezellin, op
op
kleed —
andere manier
manier vervangen
vervangen kwam en
en haar
haar alzoo
alzoo nog
nognader
nader
heel andere
Deoverdreven
overdreven
in betrekking
betrekking bracht
bracht met
met den
denonderpastor.
onderpastor. De
al tetediepe
diepeeerbiedsgevoel
eerbiedsgevoeldat
dateigen
eigen
vreesachtigheid en
vreesachtigheid
en het
het al
blijft
aan alle
allekostschoolmeisjes
kostschoolmeisjes tegenover
tegenover jonge
jongegeestelijken,
geestelijken,
blijft aan
de schuchterheid,
schuchterheid, het
het ongemak
ongemak waren
waren alzoo
alzoo stilaan
stilaan weg
weg
de
gevallen
en vervangen
vervangen door
dooreerbiedige
eerbiedigevriendschap.
vriendschap.
gevallen en
Het weerhouden
weerhouden bleef
altijd in
in en
en de
destreng
streng
Het
bleefer
er nog
nog altijd
vormelijke stiptheid
de handeling
handeling en
en 't gesprek
vormelijke
stiptheidin
in de
gesprek met
met de
nietoverschrijden.
overschrijden.
schuchterheid,
den oogopslag
oogopslagdurfde
durfdezijzijniet
schuchterheid, in
in den
Maar
naarmate hij meer
meer belang
belang toonde
toondeenenhaar
haarin
in 't vertrouwen
Maar naarmate
nam,
- naarmate
naarmate het
het gesprek
gesprekniet
nieteenbaarlijk
eenbaarlijkdoor
doortante's
tante's
nam, —
zaken werd
ingenomen, durfde
durfde Elvire
Elvire ook al
al meer
meer vooruit
vooruit tete
zaken
werd ingenomen,
meer zoo
zoo bevreesd
bevreesd om
om als
alseen
eenijlhoofd
ijlhoofd
komen;
komen ; ze
ze stond
stond niet meer
door
hem aanzien
aanzien teteworden
wordenen
entetevrij
vrijininharer
harervoorkomen
voorkomen
door hem
en manieren.
manieren. En hij
hij ook
ookscheen
scheenniet
nietmeer
meerzoo
zoogesteld
gesteldom
omzijn
zijn
weerdigheid
te houden
houdentegenover
tegenoverhaar.
haar.
weerdigheid op te
zij gelegenheid
gelegenheid had
had om
om hem
hem ook
ook in
in zijn
zijn huis
huis te
te ont,
ont~
N u zij
Nu
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moeten, waar
ZIJ met
met zijn
zijn zuster
zuster in
in vertrouwelijken omgang
waar zij
was, toonde
toonde hij
hij zich
zich daar
daar niet
niet zoo
zoo streng
streng deftig
deftig als
als op
op
was,
huis;; er
kwam iets
iets los in hem
hem dat
dat zij
zij nog
bezoek
bij haar
haar te huis
bezoek bij
er kwam
gezien had
haden
endan
daneerst
eerstdorst
dorsthet
hetmeisje
meisjehem
hemvertrouwelijk
vertrouwelijk
niet gezien
zij hem
hemaansprak.
aansprak. Dien
Dieneersten
eersten keer
keer
in de
de oogen kijken
kijken terwijl
terwijl zij
in
in hem
hem een
een trek
trek van
van gelijkenis te
zien, iets
iets dat
dat
meende zij
te zien,
meende
zij in
aan...
En sedertdien
sedertdien kon
kon ze
ze dat
dat
haar
denken deed
deed aan
haar denken
. . . Albert.
Albert. En
niet meer
meer uit
uit het
hetgedacht
gedachtkrijgen.
krijgen.Zij
Zijzocht
zochterernaar
naar om te
niet
wel zijn
zijnmocht,
mocht,welk
welkbetrek
betrekererkon
konbestaan
bestaan
het wel
wAt het
weten wàt
twee zoo
zoo heel
heelverschillende
verschillende menschen —
- maar
maar ze
die twee
tusschen die
het niet
niet vinden.
vinden.Zij
Zijvermocht
vermochthet,
het,den
denkapelaan
kapelaan beeldelijk
kon het
marteldezich,
zich,terwijl
terwijlzij
zij
voor te stellen,
stellen, den
den dag
dag door,
door,en
enzezemartelde
voor
portret van
Albert beschouwde
beschouwde en
enkon
konmaar
maar niet
nietvinden
vinden
van Albert
't portret
ze met
met elkaar
elkaar gemeens
gemeens hadden.
hadden.
dat
geheime teeken dat
dat geheime
dat ze
Zij
was nog
nogteteonervaren
onervaren en
enteteargeloos
argeloos van
van gemoed
gemoed om
om
Zij was
te denken
denken dat
datdedekapelaan
kapelaanhaar
haar dien
dien keer
keer bekeken
bekeken had,
had, en
en
te
sedert
meer nog, met
met die
die zelfde
zelfdeuitdrukking
uitdrukking ininden
denblik
blik
sedert dien
dien meer
waarmede Albert
bij hunne
hunne eerste
eerste wandeling,
wandeling, samen
samen in
in den
den
waarmede
Albert bij
tuin,
haar had
had aangekeken
aangekeken toen
toen zij
zij bij
bij dien
dienblik
blikdie
dieeerste
eerste
tuin, haar
had gevoeld.
gevoeld.
rilling
van genot had
rilling van
Elvire had
voortaan ook
nieuwe vriendin
vriendin in den
den
had voortaan
ook nog eene nieuwe
dat was
was haar
haar eene kostelijke aanwinst.
aanwinst.
zuster en
en dat
onderpastors zuster
zij naar
naar de plaats
plaats moest
moest was
was het
het eene reden
en eene
Telkens zij
Telkens
reden en
aantrekkelijkheid
om daar
daar een bezoek te
te brengen,
brengen, 't geen meestal
aantrekkelijkheid om
morgens na
mis. In
In den
den achtermiddag werd
gebeurde 's
's morgens
na de
de mis.
uitgang afgesproken
afgesproken en
en de
de nieuwe
nieuwe
er dan
dan eene wandeling
er
wandeling of uitgang
vriendin
kwam Elvire bezoeken
samen wat
wat uit
uit te
te gaan.
gaan.
vriendin kwam
bezoeken om
om samen
Zoo kwam
kwam het dat
dat Elvire in tante's aanwezigheid
aanwezigheid of anders,
nu ook
ook den
den onderpastor durfde
aanspreken over
zaken die
die
nu
durfde aanspreken
over zaken
haar eigen
belangen betroffen.
zich nog
nog altijd klein
haar
eigen belangen
betroffen. Zij
Zij voelde
voelde zich
had vertrouwen
vertrouwen
en nietig
nietig in
in zijne tegenwoordigheid,
maar ze had
en
tegenwoordigheid, maar
in hem
hem als
als in
in een
een ouderen
ouderen broer.
broer. Hij
Hij wist
wist haar
haar met
met een
een half
half
woord,
raad te
te geven
geven in
in zaken
zaken die
die zij
zij zelf
zelfniet
niet vlakaf
woord, raad
viakaf open~
open,
baarde;; hij
scheen te
te weten
weten alles
alles wat
watinindede
verborgenste
baarde
hij scheen
verborgenste
plooien
van
haar
gemoed
omging
en
alles
waarover
hij haar
haar
en
alles
waarover
hij
plooien van haar gemoed omging
ondervroeg, als
haar zoo onderzoekend
onderzoekend in de
de oogen keek,
ondervroeg,
als hij
hij haar
zij nooit laten
laten openhartig
openhartig ie
te antwoorden.
antwoorden.
durfde
durfde zij
Over moeilijke
moeilijke en
eningewikkelde
ingewikkelde zaken
zaken waar
waar Elvire en
zijn
en zijn
Over
zuster
niet t' accoord
accoord gerochten,
gerochten, werd
zijn oordeel
oordeel ingeroepen
ingeroepen
zuster niet
werd zijn
als opperste
opperste beslissing
beslissing in
in 't gelijk
en zijn
zijn woord
woord als
en
gelijk of 't ongelijk
en haar
haar nichtje
nichtje als
als
beschouwd. Al 't geen tusschen tante
beschouwd.
tante en
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verschil
van inzicht,
inzicht, in
inzijne
zijneafwezigheid
afwezigheid bleef
bleefhangen,
hangen, on,
on~
verschil van
opgelost,
opgelost, dat
dat werd
werd hem
hem bij
bij 't eerste
bezoek voorgelegd
voorgelegd om
om
eerste bezoek
er
zijn oordeel
oordeel over
overtetestrijken.
strijken.En
Enveelal
veelalgaf
gafhij
hijtante
tante 't gelijk,
er zijn
uitsluitelijk
't Elvire
uitsluitelijk naar
naar 't
Elvire voorkwam,
een inzichtigen
inzichtigen
voorkwam, met
met een
oogslag,
plagernij, om haar
haar te
te doen
doen pruilen.
pruilen.
oogslag, uit plagernij,
Hij sprak
sprak haar
haar soms
soms over
overAlbert,
Albert, met
met wien
wien hij
hij samen
samen in
in
Hij
't college
bevriend geweest
geweest was.
was. Maar
Maar nooit
nooit anders
anders dan
dan in
in
college bevriend
tegenwoordigheid van
tante en
en nooit
nooitrechtstreeks
rechtstreeks tot
tot haar
haar en
en
tegenwoordigheid
van tante
daarbinst
haar gelaat
gelaat te zoeken
zoeken of
ofhet
hetgesprek
gesprek
daarbinst scheen
scheen hij
hij op haar
wel hinderde.
hinderde.
'
haar
haar aangenaam
aangenaam was
was of wel
overgewetens,
gewetens~
Als het
het over
over geestelijke
geestelijke zaken
zaken liep
liep ofofover
Als
kwesties, herwon
herwon hij
hij evengauw
evengauw al
al zijne
zijne weerdigheid
weerdigheid en
enernst
ernst
kwesties,
en
dan toonde
toondehij
hijzich
zichvan
vaneene
eenenauwgezefte
nauwgezettestrengheid
strengheid die
die
en dan
geene toegeving
toegeving kende.
kende.
geene
haar gedrag
gedrag en
en eene
eene oplettendheid
oplettendheid
Elvire trachtte
trachtte nu
nu door haar
enalalhare
harehandelingen
handelingen dat
dat goede
goede
in
heel haar
haar voorkomen
voorkomen en
in heel
vertrouwen
blijven, en
en tetevoorkomen
voorkomen al
al 't geen
vertrouwenweerdig
weerdig te
te blijven,
haar
zijne achting
achting had
hadkunnen
kunnenverminderen.
verminderen. Maar
Maar dan
dan
haar in zijne
kwam er
er ook
ook soms,
soms, uit
uiteen
eengeheime
geheimediepte
dieptevan
vanhaar
haargemoed,
gemoed,
kwam
een drang,
drang, om
omzich
zichals
alsbehaagzieke
behaagzieke meisje
meisje aan
aan hem
hem voor
voor te
te
een
doen.
In
hare
argeloosheid
en
zonder
kwaad
of
bedorven
doen. In hare argeloosheid en zonder kwaad of bedorven
inzicht, liet
liet zij
zijzich
zichgaan
gaanom
omhare
harevrouwelijke
vrouwelijkeaantrekkelijk.
aantrekkelijk~
inzicht,
heid op
op hem
hemtetebeproeven
beproeven;
hetwas
wasiets
ietsals
alseene
eenekwijnende
kwijnende
; —- het
verzoeking
door een
eenverleidelijk
verleidelijkgebaar
gebaarofofeen
eenstreelenden
streelenden
verzoeking om door
blik te
te trachten
trachten hem
hem nader
nader te
te halen
halen en
en het
het genot
genottetesmaken
smaken
blik
hem verlegen
verlegen en
enongemakkelijk
ongemakkelijk te
te zien,
zien, —
- in
in den
den twijfel
twijfel tete
hem
hij met
met eene
eene verfijnde
verfijnde en
en perverse
.perverse vrouw
vrouw tetedoen
doen
brengen of hij
brengen
had die
die voorhad
voorhadhem
hemklein
kleintetemaken
makenenenonder
onderhaar
haarcharme
charme
had
houden. Daarbinst
Daarbinst echter
echterbesefte
beseftezijzijter
terzelfdertijde
zelfdertijde half,
half~
te houden.
duidelijk
van den
den zondigen
zondigen lust
lust en
en zij
zij beloofde
beloofde het
hetniet
niet
duidelijk iets van
meer te
te zullen
zullenhergaan.
hergaan.Maar
Maarde
debekoring
bekoringwas
wassoms
somssterker
sterker dan
dan
meer
haren
wil
en
naarmate
zij
zag
hoe:'t
haar
telkens
beter
gelukte,
haren wil en naarmate zij zag hoefri't haar telkens beter gelukte,
herging
ze 't weer,
met de
deuitvlucht
uitvlucht:
dat 't de laatste maal was.
weer, met
: dat
herging ze
Die gevoelens
gevoelens kon
konzijzijaan
aanniemand
niemandmede
mededeelen
deelen—- maar
maar
zij vormden
vormden de kostbaarheid
kostbaarheid om
om er
er in
inhaar
haardiepste
diepstebinnenste
binnenste
zij
haar zelfs
zelfs hoe
hoe zij
zij zich
zich zonder
zonder
van te
te genieten.
genieten. 't Verwonderde
Verwonderde haar
van
op zoo
zooverschillende
verschillendemanier
manier
de minste inspanning,
inspanning, voor a'nderen,
inderen, op
kon
voordoen, zonder
zonder iets
iets te
te laten
laten raden
raden van
van 't'tgeen
geen zij
zij voor
voor
kon voordoen,
zichzelf als
als de
deondergrond
ondergrondvan
vanalles,
alles,bewaard
bewaardeen
eenalalnaar
naar gelang
gelang
noodwendigheid van
vanhet
hetgeval
gevalvereischte.
vereischte.Van
Vanhier
hieruit
uithare
hare
de noodwendigheid
eenzaamheid,
waar zij de
de verschillende
verschillendegevallen
gevallentetebemijmeren
bemijmeren
eenzaamheid, waar
4
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zat, kon
zat,
kon zij
zij hare
hare eigen
eigen houding
houding en
en gebaren
gebaren afspieden
afspieden met
met de
de
toon harer
harer stem.
stem.
passende uitdrukking
passende
uitdrukking van
van 't gelaat
gelaat en
en den toon
In
bijzijn van
van tante
tante Agatha
Agathabehield
behieldzijzijvoor
voorden
denkapelaan,
kapelaan,
In bijzijn
altijd
iets van
van dedezeegbaarheid
zeegbaarheid van
vanhet
hetkostschoolmeisje
kostschoolmeisje dat
dat
altijd iets
bachten
het rimpellooze
rimpellooze voorhoofd en
en het
hetkalme
kalmegelaat,
gelaat, haar
haar
bachten het
geluk
en welgezindheid
welgezindheid verduikt.
verduikt. InInbijzijn
bijzijnvan
vanzijn
zijnzuster
zuster
geluk en
ontsprong
ineens alalhare
hareguitigheid,
guitigheid,ontwaakte
ontwaaktehaar
haar overmoed,
overmoed,
ontsprong ineens
werd
zij plagerend
plagerend en
en tartend,
tartend, bewust
bewust van
van haar
haar meester,
meester~
werd zij
schap
omdat zij
zij hem
hem gedwongen
gedwongen wist,
wist, en
enhij
hijtegenover
tegenover zijn
zijn
schap omdat
zuster zijn
zuster
zijn fatsoen
fatsoen moest
moest houden.
houden. En
Eneindelijk
eindelijk waar
waar zij
zij met
met
hem
alleen was,
was, hoe
hoezij
zijdan
danzelf
zelfhare
harevastberadenheid
vastberadenheidverloor
verloor
hem alleen
en de
en
de mindere
mindere werd
werd —
- en
enals
alseen
eenschamel,
schamel, nietig
nietig ding,
ding, die
die
hij
in zijne
zijne macht
macht hield
hieldmet
metzijn
zijnblik,
blik,verlegen
verlegen om
om 't geen
hij in
ofverwijten
verwijten zou
zouenenbekende
bekendeals
alshare
hare zon,
zon~
hij
haar vragen
vragen of
hij haar
dige
houding. Nog
Nogeene
eeneandere
anderevoorstelling
voorstelling die
diemeestal
meestal van
van
dige houding.
zelfs
opdaagde en
en haar
haar altijd
altijd ernstig
ernstig stemde
stemde en
en met
met een
een
zelfs opdaagde
vreemden angst
angst vervulde,
vervulde, was
was 't'tgedacht
gedacht aan
aan zijn
zijnvoorkomen
voorkomen
vreemden
zij hem
hemmeestal
meestal 's zondags
en
omgang ininhet
hetklooster,
klooster,waar
waar zij
en omgang
aantrof
de zusters
zusters inineen
eensoort
soortvan
vanrecréatie
recréatieallen
allen rond
rond
aantrof als
als de
hem
vergaderd waren
waren en
en naar
naar hem
hemluisterden
luisterden in
in de
dekleine
kleine
hem vergaderd
spreekkamer,
pijpe rooken
rooken kwam
kwam en
en zich
zich
spreekkamer,waar
waarhijhij zijn
zijn pijpe
genoegelijk
uitstrekte
in
den
zetel
als
een
jonge
prins
die
genoegelijk uitstrekte in den zetel als een jonge prins die
kreeg Elvire
Elvire telkens
telkens iets
iets
vertrouwelijk verhoor
vertrouwelijk
verhoor verleent.
verleent. Dan kreeg
als
eene pijnlijke
pijnlijke gewaarwording
gewaarwording —
- iets dat
dat zij
zij nooit
nooittetevoren
voren
als eene
had gevoeld
gevoelden
enhaar
haaronrustig
onrustigmiek
mi ek—;
-;bijzonderlijk
bijzonderlijk toen
toenzij
zij
had
zich de
de verhouding
verhouding voorstelde
voorstelde van
vanzuster
zusterCeleste
Celestemet
metden
den
zich
zij niet
niet doordenken.
doordenken. In
Inden
denoogslag
oogslagvan
vanhare
hare
kapelaan, durfde
kapelaan,
durfde zij
vriendin naar
naar 't
't wezen
wezen van
van den
den geestelijke
geestelijkehad
hadzijzijiets
ietsmeenen
meenen
vriendin
te zien
zien als
alsvervoering,
vervoering, en
endedeextase
extaseopop
datopen,
open,zuivere,
zuivere,
te
dat
maagdelijk,
blanke
wezen
der
jonge
non
in
de
tegenwoordig~
maagdelijk, blanke wezen der
non in de tegenwoordig,
van den
denkapelaan
kapelaangriefde
griefdehaar
haaronuitstaanbaar.
onuitstaanbaar. Bij
Bij 't ge~
heid van
ge,
dacht alleen doorstak
doorstak de
de spijt
spijthaar
haar als
alseen
eenplotse
plotsepijnsteek
pijnsteeken
en
dacht
zij moest
moest de
devoorstelling
voorstelling van
van dat
dat gelaat
gelaat verjagen
verjagen of
of zij
zij ging
ging
zij
hare vriendin
vriendin verachten
verachten en den
den onderpastor
onderpastor verdenken.
verdenken. Neen,
Neen,
hare
mocht niet,
niet, —
- en
en toch
tochwat
watraakte
raaktehet
hethaar
haar?
het mocht
?
ofmocht
mochthet
hethaar
haarraken?
raken?
Ja, wat
wat kon
kon of
Ja,
die vraag
vraag echter,
echter, wist
wist het meisje
meisje geen
weg en
en de
de on,
on~
Met die
geen weg
rust
bleef
haar
bij
als
eene
wroeging
telkens
zij
aan
het
rust bleef haar bij als eene wroeging telkens zij aan het
aan de
de mogelijkheid
mogelijkheid —
- of
of wat
wat er
ergebeurde
gebeurde
klooster dacht
klooster
dacht en
en aan
zijererniet
nietbijbijwas
was1?J?
als de
de kapelaan
kapelaan er
er op
op bezoek
bezoek ging
gingals
alszij
als
Ondereen werd
er alevenwel
alevenwel tusschen
tusschen zuster
zuster Celeste
Celeste en
en
Ondereen
werd er
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over den
denonderpastor
onderpastorgesproken
gesproken tenzij
tenzij op
op een
een
nooit over
Elvire nooit
toon zoodat
zoodat beide
beide meisjes
meisjes voelden
voelden dat
dat erergeen
geenvasten
vastengrond
grond
toon
dat zuster
zuster
achter was.
was. Een
Een enkele
enkele maal
maal maar
maar was
was 't gebeurd
achter
gebeurd dat
Celeste,
volle overgave,
overgave, hare
hare bewondering
bewondering had
had uitge,
uitge~
Celeste, met
met volle
sproken
over de
detalenten
talenten en
en de
de hoedanigheden
hoedanigheden van
van den
den nieuwen
nieuwen
sproken over
geestelijke
dien eenen
eenen keer
keer moesten
moesten ze
ze 't bij
ingeving
geestelijke en
en dien
bij ingeving
van elkaar
elkaar gemerkt
gemerkt hebben
hebben:: dat
dat zezevoortaan
voortaandat
datonderwerp
onderwerp
van
meer moesten
moesten aanraken
aanraken in
in elkaars
elkaars tegenwoordigheid.
tegenwoordigheid.
niet meer
Het
was Elvire
Elvire alevenwel
alevenwel niet
nietbewust
bewustgeworden
geworden dat
dat de
de
Het was
oorzaak van
die ontstemming
ontstemming niets
niets anders
anders was
was dan
dan eene
eene
oorzaak
van die
onmiddellijke opwelling van
van eene
eenenatuurlijke
natuurlijkedrift
driftdie
diemen
men ge,
ge~
onmiddellijke
woonlijk afgunst
voor 't eerst nog
nogmaar
maar was
was zij
zij het
het
woonlijk
afgunst noemt.
noemt. Nu voor
gewaar geworden,
geworden, als
alseene
eeneverrassing
verrassing:
niettetekunnen
kunnenver,
ver~
zelf gewaar
: niet
dragen
er iemand
iemand —
- zelfs
zelfsniet
niethare
harebeste
bestevriendin
vriendin—- zijne
zijne
dragen dat er
vernoemde, uit vrees dat de
noodzakelijk
verdiensten vernoemde,
de bewondering
bewondering noodzakelijk
zijne gunst op
op eene
eeneandere
anderemoest
moestdoen
doen
overgaan—- waarop
waaropzij
zij
zijne
overgaan
alleen, gerechtigd
gerechtigd scheen
scheen tetezijn.
zijn.Maar
Maarals
alszij
zij 't van dichter
zelf alleen,
bekeek en den
den blik
blikininhaar
haareigen
eigenbinnenste
binnenste sloeg,
sloeg, werd
werdzij
zij
bekeek
beschaamd en
verwonderd om
om 't geen
daar in de
de diepte
diepte al
al
geen daar
beschaamd
en verwonderd
leefde en
en verborgen
verborgen was
was —
- zij
zij bekende
bekende het
het niet
niet als
als iets
iets van
van
leefde
veeleer aan
aan een
een andere
andere toe
toe te
te behoo,
behoohaar eigen, maar
maar 't scheen
haar
scheen veeleer
ren.
Hier stond
stond het
hetmeisje
meisjeonder
onderden
deninvloed
invloedvan
vankrachten
krachten
ren. Hier
die haar
haar overmeesterden
overmeesterden en waaraan
waaraan niets
wenden was
was of
of
niets te
te wenden
keeren —
- het
het hield
hieldhaar
haarlangs
langsalle
allekanten
kanteningesloten.
ingesloten. Tante
Tante
te keeren
Agatha deed
deed er
er onwetend
onwetend aan
aan mee,
meê, de
de zuster
zuster van
van den
den kape,
kape~
Agatha
laan
keurde hare
hare handelwijze
handelwijze goed
goed enendede
kapelaanzelf
zelf—- was
was
laan keurde
kapelaan
op zijne
zijnehoede
hoede;
buitendie
diedrie
driehad
hadhet
hetmeisje
meisjeniemand
niemand
niet op
; enenbuiten
om
op tetesteunen
steunenen
enraad
raadtetevragen.
vragen.En
Enterwijl
terwijlzijzijhaar
haareigen
eigen
om op
ongelijk
inzag en
en de
dedubbelzinnigheid
dubbelzinnigheid harer
harer gevoelens
gevoelens die
die
ongelijk inzag
niemand
scheen
te
vermoeden,
ten
zeerste
moest
afkeuren,
niemand scheen te vermoeden, ten zeerste moest afkeuren,
kwamen er
weer voornemens
voornemens tot
tot wraak
wraak in
in haar
haar zin
zin spelen
spelen
kwamen
er al weer
en
zij werd
werd zich
zich eindelijk
eindelijk bewust
bewust van
vande
demacht
machtwaarover
waarover zij
zij
en zij
beschikken kon
de middels
middels die
diezijzijininuiterste
uiterstenoodwendig,
noodwendig~
beschikken
kon en de
heid gebruiken
gebruiken zou
om invloed
invloed op
ophem
hemuit
uitteteoefenen
oefenen en
en
heid
zou om
alle mededingers
mededingers onschadelijk
viel 't gedacht
alle
onschadelijktete maken.
maken. Dan viel
haar te
binnen om
om hem
hem heel
heelhaar
haarvertrouwen
vertrouwen teteschenken
schenken en
en
haar
te binnen
hem
haren zieletoestand
zieletoestand te
te veropenbaren
veropenbaren en
en als
alsgeestelijke
geestelijke
hem haren
leider
aan te
nemen in de
de biecht.
biecht.
leider aan
te nemen
zij daarmede
daarmede op
op hem
hem
Zij
voorzag reeds
reeds welk
welk belang
belang zij
Zij voorzag
het haar
haar zelf
zelf
winnen kon
en welk
welk genot
genot en
ennieuwsgierigheid
nieuwsgierigheid het
winnen
kon en
Wanttoen
toenreeds
reedsbestond
bestondereriets
ietsals
alseen
eendrukte
drukte
bijbrengen. Want
zou bijbrengen.
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er werd
werd jaloerschheid
jaloerschheid verfluisterd
verfluisterd onder
onder
rond zijnen biechtstoel; er
de congregafie,meisjes
congregatie.meisjes en
endie
dieererzich
zichtetelang
langin
inbezig
bezighield,
hield,werd
werd
aanzien
als eene
eene gunstelinge
gunstelinge omdat
omdat zij
zij hem
hem onder
onder vorm
vorm van
van
aanzien als
gewetensbezwaren,
en kwade
kwadeverzoekingen,
verzoekingen, haar
haar
gewetensbezwaren, geloofstwijfel en
innigste gemoedsaangelegenheden
gemoedsaangelegenheden bloot
De meisjes
meisjes
innigste
bloot legden.
legden. De
kenden
allicht het verfijnde
verfijnde genot
genot om
om tusschen
tusschen de
detraliën
traliën van
van
kenden allicht
't
geen
men
anders
het
donkere
hokje
in
stilte
te
fluisteren
het donkere hokje in stilte te fluisteren
men anders
nooit aan
aan een
een levehd
levehd schepsel
schepsel zou
zou mededeelen.
mededeelen. Het
Hetvormde
vormde
nooit
't
harer godsvrucht
godsvrucht en
enonder
ondermalkaar
malkaar werd
werd er
er
't wellustgevoel
wellustgevoel harer
vermond : hoe de
de kapelaan
kapelaan belang
belang stelde
stelde en
en
dan
geheim vermond:
dan in 't geheim
haar ondervroeg
ondervroeg over
over de
degeborgenste
geborgenstedingen
dingenenenininvertrouwen
vertrouwen
haar
vertelde men
men 't geen
hij gezegd
gezegd had
had onder
onder vorm
vorm van
van raad,
raad.
vertelde
geen hij
geving. Elvire
Elvire had
had er
erererreeds
reedsvan
vangehoord
gehoordbijbijdedenaaister
naaister wat
wat
geving.
maar zij
zij had
haderernog
nogniet
nietaan
aanmede
medegedaan,
gedaan,nu
nuechter
echter
gebeurde, maar
was zij
zij besloten
besloten het ook
ook eens
eens tetebeproeven.
beproeven.
was
datbinnenwerk
binnenwerkniets
niets
Nonkel Seraphien
Seraphien trok
trok zich
zich van
vanalaldat
Nonkel
aan
- hij
er buiten,
buiten, hoorde
hoorde er
niet bij.
bij. Albert
Albert was
was in
in
aan —
hij stond
stond er
er niet
Ween en en
en liet
lietvan
vanzich
zichniets
nietsmeer
meervernemen
vernemen en
en met
met den
den
Weenen
dokter
mevrouw Blondeel
Blondeel —
- de
vader en de
de moeder
moeder van
van
dokter en mevrouw
de vader
- haar
haar naaste
naaste gebuurs
gebuursenenvrienden,
vrienden,waren
warenoom
oomen
entante
tante
Albert —
in onverschil
onverschil en
en daar
daarwas
wasdede
betrekkingafgesloten
afgeslotenzonder
zonder
in
betrekking
dat
die
gewichtige
gebeurtenis
merkelijke
indruk
op
haar
had
dat die gewichtige gebeurtenis merkelijke indruk op haar had
gemaakt}
gemaakt 1
moest het
het heen
heen?}
Waar moest
?I
Maar dan
dan was
was ineens,
ineens,als
alseene
eeneredding,
redding,die
diealle
allemoeilijk,
moeilijk.
Maar
heden
van den
den toestand
toestand uit
uit den
den weg
wegbaant,
baant,het
hetvoorstel
voorstel
heden van
gekomen
in 't geheim de schikkingen en
gekomen en 't besluit en moesten in
gemaakt worden
wordenvoor
voordie
diereis
reisnaar
naarLourdes.
Lourdes. 't Meisje
bereidsels gemaakt
àl ontvlogen
ontvlogen en
enhaar
haargeluk
gelukenenwelgezindheid
welgezindheid
was 't ineens
ineens à1
waren zonder
zonder einde1
einde}
waren

0
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de kaarsen
kaarsen flikker,gelend
flikker. gelend branden
branden
Waar de
murmel-zingt een
broos geruchtend
geruchtend lied;
lied;
murmel,zingt
een broos
van klanken,
klanken, vredig
vredig als
als 't verschiet
val van
van
den nacht
nacht op
opmaank.elichte
maan. belichte landen.
landen.
van den
Zacht bewegen
bewegen wifte
witte meisjeshanden,
meisjeshanden,
Zacht
of de
de klank
klank de
de vingeren
vingeren ontvliet;
ontvliet ;
de ijle
ijle sfeer
sfeer isis zwaar
zwaar van
van schoon
schoonverdriet;
verdriet;
grijze
schemert langs
langs de
de wanden.
wanden.
grijze weemoed
weemoed schemert
Als de
de laatste
laatste kalme
kalmeklank,geruchten
klank-geruchten
in de
de schemerende
schemerende rust
rust vergaan
vergaan,,
blijft nog zwevend
zwevend in
in de
de stilte
stilte hangen
hangen
verre
van vaag
vaagverlangen
verlangen;;
verre melodie van
vogelen
gelijk, die
die eindlijk
eindlijk slaan
slaan
vogelen gelijk,
traag
wieken weg in
in wifte
witte luchten.
luchten.
traag de
de wieken

VERZEN.

o0

'T EENZAAM LIED
LIED .. .. .. ..

o0 't

eenzaam
- o0 't eindloos.eenzaam
eenzaam lied,
lied, —
eindloos,eenzaam lied
van zachten
zachten regen
den zomernacht
zomernacht J1•. •. .• .
van
regen in den
als
leed.gedweeë weemoed
weemoed wakend
wakend wacht,
wacht,
als leechgedweeë
en
zoekend naar
naar verloren
verloren droomen
droomen spiedt.
spiedt.
en zoekend

rijst me
me in
in 't hart
ongeschreide klacht
klacht,,
Dan rijst
hart een ongeschreide
een
on gesproken, vreemd
vreemd en
en schoon
schoonverdriet
verdriet;;
een ongesproken,
mijn
speurendst zinnen
den oorsprong
oorsprong niet
niet,,
mijn speurendst
zinnen vindt den
of ik
ik 't al
eindlooze
uren
overdacht
.
.
.
.
.
al eindlooze uren overdacht

En de
de ongebroken
ongebroken zang
zang gaat
gaat zacht
zacht en
enzachter
zachter,,
En
en
ruizelt ruischend
ruischend neer
neer op
op breede
breede stad,
stad,
en ruizelt
waar
verstierf der
der menschen
menschen laatst
laatstgerucht
gerucht
waar lang versfierf
nu nacht
nacht voor
voor velen
velen zoet
zoetvergeten
vergeten had.
had.
nu
en tegen
tegen 't zwart
lucht
Stil
schreit mijn
mijn ziel, —
- en
Stil schreit
zwart der lucht
geen
enkle ster
ster als
als troostencLhooge
troostend-hooge wachter
geen enkle
wachter. . .. . ..

o

345

346

VERZEN.
'VERZEN.

GEEF MIJ
UWTROOSTEND,ZACHTE
TROOSTEND,ZACHTE. ....
GEEF
MIJ VAN UW
...

mij van
van uw
uw troostendaachte
troostend.zachte
Geef mij
voor mij,
mij, bleeke
bleekeellenden
ellenden;;
woorden voor
slechts uw woord
woord kan
kan van
van mij
mij wenden
wenden
slechts
somber.zwarte
smart.gedachten.
somberawarte smart,gedachten.
wat mij
mij aan
aan troost
troost gebleven
gebleven
Al wat
is,
wil ik
ik uuwillig
willigschenken
schenken,,
is, wil
uw vragend
vragend harte
harte drenken,
drenken,
en uw
tot mijn
mijn hart
hart om
om troost
troost geheven.
geheven.
Heeft van
van woordenlooze
woordenlooze smarte
smarte
niet
uw peinzend
peinzend oog
ooggesproken
gesproken?
niet uw
?
lijden,
wat ligt
ligt gebroken
gebroken
lijden, om wat
in ons
ons beider
beider bloedend
bloedend harte.
harte.
Liefdes
licht zal
zal ik
ik niet
nietvragen
vragen;;
Liefdes licht
klagend
wat ging
gingverloren,
verloren,
klagend om wat
zou
de ziel
ziel de
denieuwTeboren
nieuw'geboren
zou de
vreugdeschijnen
verdragen.
vreugdeschijnen niet verdragen.

VERZEN.
VERZEN.

Liefdes kus
kus is
is zoete
zoete logen
logen;;
Liefdes
smart zijn
zijn liefdes
liefdestranen
tranen;;
zoete smart
schrijnend leed
in geganen
geganen
schrijnend
leed ligt in
lust, om
om Levens
Levens wreed
wreed vermogen.
vermogen.
lust,

Daarom kan
der liefde
liefde gulden
gulden
Daarom
kan der
glans ons
ons pad
padniet
nietmeer
meerbeschijnen
beschijnen;;
glans
geluk zou
zouwreeder
wreederschrijnen,
schrijnen,
koud geluk
dan de matte
matte ziel
ziel kan
kan dulden.
dulden.
dan

Maar
als scheemrend
scheemrend hoog en
en verre,
verre,
Maar als
droeflijk droppen
droppen dof en
en donker
donker
droeflijk
goud, met
met fonkelloos
fonkelloos geflonker,
geflonker,
wijd.gespreide sterren,
sterren,
hangen wijd,gespreide

dan
gij door
door d'
d' avond
avond komen,
komen,
dan zult gij
en,
uw
lokken
aan
mijn
wangen,
en, uw lokken aan mijn wangen,
zal
vroeg verbleekt
verbleekt verlangen
verlangen
zal ons vroeg
speuren
naar verloren droomen.
droomen.
speuren naar
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DE PURPEREN
PURPEREN BLOEMEN.

o0

de purperen
purperen bloemen in
in 't koren,
koren ,
de fel.roode
fel,roode vlammen
vlammen in 't goud
goud11
o0 de bloemen
bloemen van
van lokkend
lokkend verlangen
verlangen
die mijn oog met
met bekoring
bekoring aanschouwt.
aanschouwt.

Wanneer
de vlammende rozen
Wanneer ik
ik de
zie prijken
prijken in
in 't ruischende graan
graan,,
en
in deining
deining van
van goudene golven
en ze in
als brandende
brandende zielen zie staan,
staan,

dan
word ik zoo
zoo wonder
wonder bewogen,
bewogen,
dan word
want
diep in
in mijn
mijn hart
hart,,
want leven
leven niet diep
geluid van
van mijn
mijn zangen
gouden geluid
bij 't gouden
de vlammen van
van passie
passie en
en smart?
smart? . ....
..

VER1EN.
VERZEN.

ROZEN.

Ik
had een
een droom
droom van
van roode
rooderozen
rozen;;
Ik had
o kind,
het was
was een
eenschoone
schoonedroom
droom11....
kind, het
..
ik
zag ze
ze uw
uw lokkig
lokkig hoofd
hoofd omblozen
omblozen
ik zag
in kransencl,weeke
kransend-weeke wiegling loom.
loom.
was een
een droom
droom van
van roode
roode rozen.
rozen.
Het was

Ik
had een
een droom
droom van
van witte
witte rozen;
rozen;
Ik had
o kind,
die droom
droom was
was vreemd
vreemd en
enbang
bang11...
kind, die
ik zag
zagzezestil%verstard,
stil~verstard, bevrozen,
bevrozen,
doods~bloemen
wang .....
doods%bloemenop
op uw
uw zachte wang
...
Het was
was een
een droom
droom van
van witte
witte rozen.
rozen.

o0

kind,
is een
een droom
droom van
van rozen
rozen,,
kind, het is
weenend~wit, en
enbloedencl%rood,
bloedend~rood,
van weenencl%wit,
dit
van liefde
liefde en
en kussend
kussend koozen,
koozen,
dit spel van
ontsproot.
dat
uit één ooge~kus
dat uit
ooge.kus ontsproot.
o0 kind,
is een
een droom
droom van
vanrozen
rozen.....
kind, het is
. ••
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EEN
LATE VOGEL
VOGEL WIEKT
EEN LATE
WIEKT...
...

Een late
late vogel wiekt
Een
wiekt door
door witte
witte luchten,
luchten,
met tragen
met
tragen vleugelslag;
vleugelslag;

de
stilte gaart
gaart de
de zwevende
zwevende geruchten
geruchten
de stilte
van
den gestorven
gestorven dag
dag;;
van den
een
blauwe nevel
al golvend
golvend over
over
een blauwe
nevel doolt al
het wUivend
wuivend loover.
loover.

rijst erinnring
erinnring van
lach en
en woord
woord
Nu rijst
van uw lach
mijn gedachten;
gedachten;
in mijn
een
bloeyend lustland
lustland achter
achter donkre
donkre poort;
poort;
een bloeyend
ik kan
kan niet
niet wachten
wachten ....
. . ..
glimt door
doormijn
mijn droeve
droevedroomen,
droomen,
Een schim van hoop glimt
of gij
gij zult
zult komen.
komen ....
. ..

o
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ALLEEN ...
. ..

Alleen
met dit
dit eenzame lied
In mijn
mIJn hart,
hart,
Alleen met
lied in
alleen met mijn
alleen
mijn weemoed
van
schoonheid en
en smart
smart;;
van schoonheid
alleen
nacht, waar
waar in
in 't loover de
wind
alleen met
met den nacht,
de wind
te ruischen begint ...
...
Alleen in den
Alleen
den nacht
nacht met
met een
een eenzame ster,
aan 't zwart
den hemel,
zwart van
van den
zoo
en zoo
zoo ver;
ver;
zoo hoog en
alleen
en een
een scheemrenden
traan;;
alleen met
met dit
dit lied en
scheemrenden traan
wIt gij
gij dien
dien verstaan?
verstaan? . ,
2.ult
..

,

Alleen met
met een
een nimmer
nimmer geproken verlang:
kussen je
je haar,
haar, en
en
te kussen
hals, en
en je wang;
wang;
je hals,
alleen met mijn
mijn somberen
somberen strijd
strijd dool ik
ik om;
alleen
om ;
o lieveling, kom
kom ....
....

0

TER VERJARING
VERJARING VAN CARMEN
CARMEN SYLVA.
SYLVA.
TER
29 DECEMBER
DECEMBER 1843/1913.
1843/1913.
29

F. SMIT
SMIT KLEINE.
KLEINE.
F.

Il
Il est
esttoujours
toujourstrès
très délicat
délicat de
deraconter
raconter la
la vie
vie
d'un contemporain,
contemporain, alors
alors surtout
surtout que ce
ce con.
contemporain
porte sur son
temporain porte
sonfront
front une
unecouronne
couronne
royale.
royale.
GEORGES
GEORGES

BENGESCO.
BENGESCO.

(Carmen
Sylva. Bibliographie
(Carmen Sylva.
Bibliographie etetextraits
extraits de
de
ses
ses oeuvres.
oeuvres. Paul
Pau\ Laeomblez.
Laeomblez. Bruxelles.
BruxeIIes. H.
H.
le
Ie Soudier,
Soudier, Paris.
Paris. Socec
Socec E1/4
s.. Cie. Bucarest
Bucarest 1904.
1904.

OVER
meer
dandan
30 jaren
strekt
dede
openbare
VERietsiets
meer
30 jaren
strekt
openbareletter,
O
kundige loopbaan
loopbaan van
van Carmen
Carmen Sylva
zich uit.
uit. Wat
Wat
kundige
Sylva zich
letter~

vóór het
het jaar
jaar 1880
1880 werd
werd gedrukt,
gedrukt, is
is ininbeperkten
beperkten kring
kring
vóór
of in
indedekolommen
kolommenvan
van
periodiekenverpreid,
verpreid, ging
gingalthans
althans
periodieken
niet
over de
de grenzen
grenzen van
vanDuitschland,
Duitschland,laat
laatstaan
staanover
over die
die van
van
niet over
Rumenië.
Het moet
moet als
alsvoorbereiding
voorbereidingworden
wordenbeschouwd
beschouwd
Rumenië. Het
van
reeks werken
werken in dicht
dicht en
en ondicht,
ondicht, op
opepisch,
episch,drama,
drama~
van een reeks
tisch,
lyrisch, romantisch
romantisch en
novellistisch gebied,
gebied, die
dietusschen
tusschen
tisch, lyrisch,
en novellistisch
1880
1912 den
den naam
naam der
der schrijfster
schrijfster in
het Duitsch,
Duitsch, in
in het
het
1880 en
en 1912
in het
Rumeensch
het Fransch
Fransch binnen
binnen de
delandspalen
landspalen van
van tien
tien
Rumeensch en
en het
Europeesche
ettelijke andere
andere wereldstreken
wereldstreken brachten
brachten
Europeesche rijken
riiken en ettelijke
en
stijgend kunstenaarsgezag
kunstenaarsgezag tooiden.
tooiden.
en met stijgend
Tot wereldverspreiding heeft
heeft op
oplifterair,bibliografisch
litterair~bibliografisch gebied
gebied
duurzaam
een Rumeen
Rumeenvan
vanaanzienlijke
aanzienlijkepositie
positie:
duurzaam bijgedragen
bijgedragen een
:
de
heer Georges
Georges Bengesco.
Bengesco. Na
Na een
eenacademische
academische opleiding
opleiding in
in
de heer
Frankrijk's
Bengesco in
in diplomatieken
diplomatieken dienst
dienst
Frankrijk'shoofdstad,
hoofdstad, was
was Bengesco
getreden
na verschillende
verschillende posten te
te hebben
hebben waargenomen,
waargenomen,
getreden en
en na
vinden
als gevolmachtigd
gevolmachtigd Minister
Minister van
van Rumenië
Rumenië bij
b~j
vinden wij
wij hem als
de
Hoven van
van Brussel
Brussel en
en den
den Haag
Haag terug
terug Te
Tevoren
was
de Hoven
voren was
Russisch~Turkschen oorlog
oorlogvan
van1877,
1877,geruimen
geruim en tijd
tijd
hij,
den Russisch,Turkschen
hij, na den
bezigde
loisirs bezigde
aan
Parijsche Legatie
Legatie geplaatst,
geplaatst, waar
waar hij zijne loisirs
aan de
de Parijsche
om
de standaard,«Bibliographie
standaard~«(Bib1iographie des
de Voltaire»
Voltaire»
om de
des Oeuvres
Oeuvres de
op
te stellen.
stellen. InInactieven
actievendiplomatieken
diplomatieken dienst
dienstbevorderd,
bevorderd,
op te
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wordt
wordt hij
hij in
in den
denrang
rangvan
vangevolmachtigd
gevolmachtigdMinister
Ministerbelast
belastmet
met
het Consulaatogeneraal
Consulaat~generaal van
Constantinopel en
en
het
van Rumenië
Rumenië te
te Constantinopel
tijdens
zijn verblijf
verblijf in
in het
het Oosten
Oosten begint
begint en
en voleindt
voleindt hij
hij de
de
tijdens zijn
allermerkwaardigste bibliographie
vanCarmen
Carmen
allermerkwaardigste
bibliographieder
der Werken van
Sylva,
welke door
doorhare
harenauwkeurige
nauwkeurige documentatie
documentatie de
de schrif,
schrif.
Sylva, welke
tuur bij
bij uitnemendheid
uitnemendheid is,
is,om
omden
denomvang
omvangvan
vanhet
hetreuzenwerk
reuzenwerk
der Koninklijke
auteur te
te leeren
der
Koninklijke auteur
leeren kennen.
kennen. Bovendien
Bovendien heeft
heeftde
de
heer
Bengesco zijn
zijn taak
taak als
als bibliograaf
bibliograafzoo
zooruim
ruimmogelijk
mogelijk
heer Bengesco
1903 ge,
ge.
opgevat en geeft
geeft zijne
zijne uit
uit Parijs
Parijs den
den laten
opgevat
isteu November 1903
en een
eenscherpe
scherpe
dateerde Inleiding
Inleiding een
een betrouwbaar
betrouwbaar overzicht
overzicht en
dateerde
en van
van
ontleding
van den
den litterairen
litterairen arbeid
arbeid der
derschrijfster
schrijfster en
ontleding van
haren socialen
socialen zin
zin als
als Koningin.
Koningin. Dat
Dat de
deheer
heerBengesco
Bengesco zich
zich
haren
daarin
als nauwgezet
nauwgezet en
en dichterlijk
dichterlijk vertaler
vertaler in
in het
het
daarin tevens
tevens als
Fransch
een aantal
aantal poëzie,
poëzie. enenprozastukken
prozastukken van
van zijne
zijne
Fransch van
van een
Souvereine
kennen, kan
kan niet anders
anders dan
dan de
de waarde
waarde van
van
Souvereine doet
doet kennen,
het geheel
geheel verhoogen.
verhoogen. Toch
Tochisisererininzijn
zijncritisch
critischvertoog
vertoog één
één
het
punt dat
dat boven
boven alle
alleanderen
anderen de
deaandacht
aandacht vordert
vordert en
enwaarop
waarop
punt
ook ten
ten onzent
onzent moet
moet worden
worden gewezen.
gewezen. Dat
Dateen
eendichteres,
dichteres,die
die
Koningin is, door
door een
eentalrijke
talrijke reeks
reeks hechte
hechte of
ofminder
minderhechte
hechte
Koningin
geestverwanten
en ininhooger
hoogermate
mategehuldigd
gehuldigdwordt
wordt
geestverwanten bewonderd en
dan
hare ver
ver van
vaneen
eenVorstentroon
Vorstentroonlevende
levendekunstzusters,
kunstzusters,
dan hare
spreekt
van een
eenmenschelijke
menschelijke hebbelijkheid
hebbelijkheid of, als
als men
men wil,
wil,
spreekt van
van
een
tekortkoming,
die
den
anders
vrij
smallen
1
i
e
f
van een tekortkoming, die den anders vrij smallen liefdde.
e,
mantel het
het breedst
breedst uitslaat
uitslaat over
over door
doorwereldschen
wereldschen luister
luister
mantel
geestelijke eigenschappen.
eigenschappen. Laat
Laat een
een Koningin
Koningin glim,
glim.
verhoogde geestelijke
lachen en
en zij
zijglimlacht
glimlacht toch
toch beminlijker,
beminlijker, meent
meent men,
men, dan
dan de
de
lachen
haar
verzellende hofdame
hofdame;; laat
laat een
eenKoningin
Koninginverzen
verzen schrij,
schrij.
hair verzellende
ven, harp
harp spelen
spelen ofofmissaals
missaals verluchten
verluchten en zij
zij doet
doet het
het toch
toch
ven,
Hetmeten
meten
fraaier dan
jongmeisje uit
uit haren
haren hofstoet.
hofstoet. Het
fraaier
dan een
een jongmeisje
met
twee maten
matenbijbijverschillende
verschillendetalenten
talentenzijzijbegrijpelijk
begrijpelijk —
met twee
minder begrijpelijk
werk gaan
gaan in
in de
de be,
be.
minder
begrijpelijkblijft
blijft het
het mateloos
mateloos te werk
wondering van
van eene
eenekunstenares,
kunstenares,wanneer
wanneerzij
zijeen
eenkroon
kroondraagt
draagt
en
het opkleuren
opkleuren van
vanhet
hetlitterair
litterairblanketsel
blanketselop
ophet
hetgelaat
gelaat
en het
eener principessa.
Van de
de talrijke
talrijke lofredenaars
lofredenaars op
Carmen Sylva
Sylva heeft
heeft de
de
Van
op Carmen
puntder
derhooge
hoogepositie,
positie,ininverband
verband
heer Bengesco
Bengesco juist
juist dat
datpunt
heer
met het
het gehalte
gehalte van
vanhet
hetaesthetisch
aesthetischwerk,
werk,tertersprake
sprakegebracht.
gebracht.
met
zijn eigen
eigenpositie
positievan
vanRumeen,
Rumeen,Minister
Ministerenengeestver,
geestver.
Door zijn
want van
van zijne
zijne dichterlijke
dichterlijke Koningin,
Koningin, kon
hij beter
beter dan
dan
want
kon hij
iemand
anders, jaren
jaren achtereen,
achtereen, de
de persoonlijke
persoonlijke indrukken
indrukken
iemand anders,
verwerken van
vrouw, de
de dichteres
dichteres en
en dededenkster.
denkster.
verwerken
van de
de vrouw,
lIl.
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De slotsom
slotsomvan
vanzijne
zijnekarakterontleding
karakterontledingheeft
heefthij
hijinindeze
dezewoor,
woor~
De
gevat:: «Wij
«Wijachten
achtenhethet
schrijveneener
eenerbiographie
biographievan
van
den gevat
schrijven
Carmen Sylva
Sylva op
op dit
ditoogenblik
oogenblik ontijdig
ontijdig;; wat
wat wij
wij beoogden
beoogden
Carmen
was
1881 de
de door
door de
deaca,
aca.
was na
na Ulbach
Ulbach (Louis
(Louis Ulbach,
Ulbach, die
die in
in 1881
française bekroonde
bekroondeverzameling
verzameling Pensées d'une
d'une Reine
Reine
démie franqaise
enLoti
Loti(Pierre
(PierreLoti
Lotidiedie
in 1893
zijn
verhaalL'Exilée
L'Exilée
inleidde) en
in 1893
zijn
verhaal
een Préface
Préface deed
deedvoorafgaan
voorafgaan aan
aan C.
C.S.S.gewijd)
gewijd)ininFrankrijk
Frankrijk
door een
bekend tetemaken
makeneen
een
schrijfster,die
diehaar
haarnaam
naamniet
nietdankt
dankt
meer bekend
schrijfster,
aan den
den glans
glansvan
vanhaar
haarKoningskroon,
Koningskroon,maar
maaraan
aanhare
harewaarlijk
waarlijk
aan
zeldzame natuurgaven
natuurgaven en
aan het
het gezag
gezag van
vanhaar
haartalent.»
talent.»
zeldzame
en aan
Terecht
Terecht ligt de
deheer
heerBengesco
Bengescozijne
zijne analyse
analyse enkel
enkel toe
toemet
met
deze nooit
nooit tetevergeten
vergetenwoorden
woorden:
«Dans son
son existence
existence tant
tant
deze
: «Dans
de fois
jusqu'à
lie,lie,
la coupe
fois éprouvée,
éprouvée, Elle
Ellea avidé,
vidé,souvent
souvent
jusqu'àla la
la coupe
souffrance etetde de
l'amertume
.. maisElle
Ellenene
saurait
de lala souffrance
l'amertume
; mais
saurait
enen
vouloir àlaladouleur,
douleur,qui
qui a mari
mûri de
de bonne
bonne heure
heureson
sonesprit,
esprit,
vouloir
son cceur,
creur, formé
formé etetfa9onné
façonnéson
sontalent.»
talent.»
ouvert son
zij geestesrijpheid
geestesrijpheid verkreeg,
verkreeg, moge
mogeechter,
echter,ondanksiclat,
ondanksIdat,
Hoe zij
zij in
in
aan talloozen
talloozen harer
harer vereerders
vereerders onbekend
onbekend blijven
blijven —
- clàt
dàt zij
aan
hare «Pensées
«Pensées d'une
d'uneReine»
Reine»(1882)
(1882)opopveertigjarigen
veertigjarigenleeftijd,
leeftijd,inin
hare
de niet
niet alaltetedichtbevolkte
dichtbevolktegelederen
gelederender
derdenkende
denkendemannen
mannen
de
en vrouwen
vrouwen plaats
plaats nam,
nam, staat
staat vast.
vast. In
Inden
dentrant
trant en
en uit
uit de
de
en
school
van La
La Rochefoucauld
Rochefoucauld en
en La
LaBruyère
Bruyère geeft
geeft zij
zij 236
236
school van
aphorismen
Geluk en
en Ongeluk,
Ongeluk, Vriendschap
Vriendschap en
enLiefde,
Liefde,
aphorismen over
over Geluk
den
Man en
en de
deVrouw,
Vrouw,Staats,
Staats~en
enKunstvormen
Kunstvormen enz.
enz.:
waar~
den Man
: waar,
van
zes jaar
jaar later
later (1888),
(1888), bij
bij een
eenherdruk,
herdruk,talrijke
talrijke zullen
zullenver,
ver~
van zes
dwijnen
169 kernspreuken
kernspreuken behouden
behouden blijven.
Deze laat,
laat~
dwijnen en 169
blijven. Deze
sten
zullen evenwel
evenwel worden
worden aangevuld
aangevuld met
met 175
175 nieuwe
nieuwe Pen,
Pen~
sten zullen
sées,
Wie bij
bij wijze
wijze
sées, waardoor
waardoor het
het aantal
aantaltot
tot 344
344 zal
zal stijgen.
stijgen. Wie
van
dagtekst een
een jaar
jaar wil
wilbesteden
bestedenom
ommet
metdie
dieGedachten
Gedachten
van dagtekst
eener
Koningin kennis
kennis te
te maken,
maken, zal
zaleen
eenpost
postvan
vankernge,
kernge~
eener Koningin
zonde
spreuken
aan
het
Grootboek
zijner
Ervaring
of
zijner
zonde spreuken aan het Grootboek zijner Ervaring of zijner
Bespiegeling
taalvorm isis onberispelijk,
onberispelijk, zoo,
zooBespiegeling toevoegen.
toevoegen. De taalvorm
dat
hij met
met dien
dien van
van onze
onzeBelle
BellededeZuylen
Zuylen(Madame
(Madame de
de
dat hij
Charrière)
Prinses Elisabeth
Elisabeth von
èn
Charrière)overeenkomt.
overeenkomt. En
En Prinses
von Wied èn
Barones
uyll van Serooskerken,
Serooskerken, van
en
Barones Isabella
Isabella van
van T
Tuyll
van HoogHoog, en
Nederduitsche
Fransche idioom
idioom met
met
Nederduitsche afkomst,
afkomst, hebben
hebben het Fransche
vrouwelijke
en gratie
gratie volkomen
volkomentot
tothet
hethare
haregemaakt.
gemaakt.
vrouwelijke innigheid en
Het
moge hier
hier voor
voor Carmen
Carmen Sylva
Sylva blijken
blijken uit een
een greep
greep uit
uit
Het moge
versje aan
aan de
de Félibres.
de Pensées e~
en een versje
Ziehier
vernuftig zij
zij den
denprijs
prijsder
dermenschelijke
menschelijkeervaring
ervaring
Ziehier hoe vernuftig
aanstipt.
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L'
expérience est
une femme
femme igée
ägée qu'on
qu' on vénère,
vénère, sans
sans se
se
L'expérience
est une
demander sisi son
passé a été
été douteux.
douteux.
demander
son passé
hetalgemeen
algemeenniet
nietzuiver
zuiver
En de
de wereldsche
wereldsche zede,
zede,wordt
wordtzijzijininhet
als men
men over haar het volgende
klokje hoort
hoortluiden?1
luiden?l
gestempeld, als
volgende klokje
On ne
ne nous
nous pardonne
pardonne ni nos
nos talents,
talents, ni
ni nos
nos succès,
succès, ni
ni nos
nos
On
amis,
notre mariage,
mariage, ni notre
notre fortune
fortune;; ilil n'y
n'ya aque
quelalamort
mort
amis, ni notre
qu'on nous pardonne
pardonne et
et encore
encore 1
qu'on
Strooit
Waarheid niet
niet haar
haar perlen
perlen als
alshet
hetklinkt
klinkt:
Strooit de Waarheid
:
pourêtre
êtrevue
vue;
l'intelli~
La
bêtise sesemet
metauaupremier
premierrang
rangpour
La bêtise
; l'intelli,
gence se met
met en
en arrière
arrière pour
pour voir.
voir.
gence
En spreekt
spreekt niet
niet aangename
aangename durf
volgende twee
twee ge,
ge~
En
durf uit
uit de volgende
zegden::
zegden
La contradiction
contradiction anime
conservation. Voilà
pourquOl les
les
La
anime la
la conservation.
Voilà pourquoi
Cours sont si
si ennuyeuses.
ennuyeuses.
Cours
Pour être
être l'ami
l'ami d'un
d'un Souverain,
Souverain, ilil faut
faut être sans
passion,
Pour
sans tiassion,
sans
ambition, sans
sans égoïsme,
égoïsme, clairvoyant
clairvoyant etetprévoyant,
prévoyant, enfin
enfin
sans ambition,
pas un
un honime.
homme.
pas
En —
- want
want het
het valt
valt moeilijk
moeilijk te
te eindigen
eindigen —
- isisde
degedachte
gedachte
En
zij niet
niettevens
tevensdoor
doorhet
hetaandoenlijk,
aandoenlijk~
niet allerliefst,
allerliefst, bekoort
bekoort zij
niet
innige, wanneer
wanneer men
men van
van een
een rose
rose wichtje
wichtje in
in de
dewieg
wiegleest
leest:
innige,
:
Un enfant
bégaye fait
faittaire
tairevingt
vingtpersonnes
personnesspirituelles.
spirituelles.
enfant qui bégaye
Dat adjectief
adjectief spirituelies
kostelijk. Immers
Immers de
de opgepropte
opgepropte
spirituelles is kostelijk.
se
wauwelgemeente merkt
merkt niets,
niets, voelt
voeltniets,
niets,begrijpt
begrijptniets
niets:: elle
elle se
wauwelgemeente
grise
ses propres
propres paroles.
paroles.
grise de ses
Het rijmbriefje
rijmbriefje aan
de Provenpalsche
Provençaalsche félibres
félibres is
van een
een
aan de
is van
en een
een vormgratie
vormgratie om aller
aller harten
harten te streelen
streelen en
en te ste,
ste~
en
len, vooral
vooral als
als zij
zij ininden
denboezem
boezemvan
vanZuidelijke
Zuidelijkeminstreelen
minstreelen
len,
huizen.
13,door
doorPresident
President
Men herinnert
herinnert zich
zich het
hetdezer
dezerdagen,
dagen,Oct.'
Oct.'13,
Raymond
Poincaré
gebracht
bezoek
aan
den
doyen
der
heden~
Raymond Poincaré gebracht bezoek aan den doyen der heden,
daagsche
félibres Frédéric
Frédéric Mistral.
Mistral. Beider
Beider toespraken
toespraken zijn
zijn in
in
daagsche félibres
den
warmen toon
van den
den Zuiderzonnestraal.
ZuiderzonnestraaI. Dat
ook het
het
den warmen
toon van
Dat is ook
ziels~
ziels,
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volgend
uit Sestri
SestriPonente
Ponente den
den1111April
April1883
1883gedagteekend
gedagteekend
volgend uit
vers
Sylva, een
vers van
van Carmen
Carmen Sylva,
een bedankje
bedankje voor een
een uitnoodiging
uitnoodiging
in Provence.
Provence.
De gracieux
gracieux noms
noms suis
suis appelée
appelée;;
puis;;
Venir ne
ne puis
Par
devoir enchainée,
enchaînée,
Par temps
temps et devoir
Oiseau ne
ne suis
suis1I
Si,
comme la pensée
pensée moult
moult radieuse.
radieuse.
Si , comme
j' avais ,,
Ailles j'avais
votre source
source mystérieuse
mystérieuse
A votre
Je renaitrais
renaîtrais!!
Je baignerais
baignerais dans
dans l'harmonie
l'harmonie
De la
la chanson,
chanson,
Cherchant des
froideurs de
vie,
des froideurs
de la vie,
La
La guérison.
Au grand
grand soleil qui
qui nous
no us inonde
inonde
De son
son amour,
amour,
on de
Oyez
- je
volerais une onde
Oyez —
je volerais
troubadour 1
Beau troubadourl
Je cueillerais
cueillerais de vos
vos pensées
pensées
La
fraîche fleur
fleur,,
La fraiche
Vos harpes
harp es au
au coeur
coeur accordées
accordées
Me diraient
diraient:: Soeur
Soeur1I
Le
mistral mane
même s'est
s'estfait
faitcaresse
caresse!
Le mistral
!
Venir ne puis
puis
A votre
votre source
sourceenchanteresse,
enchanteresse,
Oiseau ne suis1
suis I
EUSABUH.
ELISABETH.

Reeds de bekoorlijke
bekoorlijke gedachte,
gedachte, eenige
eenige woorden
woordenen
enstijlwen,
stijlwen~
Reeds
dingen uit
uit het
hetProvencaalsch
Provencaalsch tetebezigen
bezigenenendaardoor
daardoornaar
naar
dingen
de eeuwsche
den
trant van
van het
het gewest
gewest der
der 14
Cours d'amour
d'amour
den trant
14de
eeuwsche Cours
en
van dede19de
19deeeuwsche
eeuwschedichters
dichtersAubanel,
Aubanel,Roumanille
Roumanille en
en
en van
Zonne~
Mistral
te voegen,
voegen,doet
doetaller
allerzonnige
zonnigeharten
hartenininhet
hetZonne,
Mistral zich te
opengaan.
land opengaan.

Il.
II.
cijferkunst worde
worde bij
bijdeze
dezeproducfie
productievan
vanlefterkunst
letterkunst
Wat cijferkunst
niet
misplaatst geacht.
Zij zal
zal ons
onsover
overden
denarbeid
arbeiddezer
dezer
niet misplaatst
geacht. Zij
schrijfster
zijn verspreiding
verspreiding beter
beter inlichten
inlichten dan
dan uitvoerige
uitvoerige
schrijfster en zijn
vertoogen.
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Ongeveer
Ongeveer een
een zestigtal
zestigtal kleinere
kleinere en
en grootere
grootere werken
werken zijn
zijn
door
door Carmen
Carmen Sylva
Sylva in het
het Duitsch,
Duitsch, in
in het
het Rumeensch
Rumeensch of
of in
in
uit die
die talen
talen in
ineen
eenvan
vandeze
dezedrie
drie
Fransch geschreven
geschreven of
het Fransch
of uit
taal~idiomen overgebracht.
overgebracht.
taal,idiomen
Onder
Onder dat
dat aantal
aantal zijn
zijn werken
werken van
vanzeer
zeergrooten
grootenomvang.
omvang.
b.v.dededichtbundel
dichtbundel«Meine
«Meine
Ruh'»
naarhet
hetLustslot
Lustslot
Zoo isisb.v.
Ruh'»
—-naar
Von Wied
WiedteteNeuwied
N euwiedgenaamd
genaamd—
«Mon Reposz
Repos» der
der familie
familie Von
een boek
boek in
in gr.
gr.8°8°van
van447
447pagina's,
pagina's,over
overdede
twaalf
maanden
een
twaalf
maanden
jaars verdeeld
verdeeld en
en bevat
bevathij
hij377
377dichtstukken
dichtstukken:
365voor
voorde
de
des jaars
: 365
dagen des
des jaars
jaars en
en 12
12 voor
voor het
het begin
begin van
van elke
elke maand.
maand. In
In
dagen
voor de
deeerste
eerstemaal
maalverschenen,
verschenen,werd
werdinin1885
1885een
eentweede,
tweede,
1884 voor
noodig, die
die zestien
zestienjaar
jaarlater
later in
in
merkelijk gewijzigde
merkelijk
gewijzigde druk
druk noodig,
1901
door een
een derden
derdengevolgd
gevolgdwerd,
werd,waarin
waarin een
eenvijfde
vijfde af,
af~
1901 door
deeling
deeling (I
(I Hohen
Hohenund
undTiefen
Tiefen; ;IIIJMutter
Mutterund
undKind
Kind;; III
III Welt,
W elt~
weisheit
weisheit ; ; IV Balladen
Balladen und
undRomanzen
Romanzen::VVBlutstropfen)
Blutstropfen) als
als
opgenomenmet
metmeer
meerdan
danhonderd
honderdgedichten,
gedichten,
nieuw isisopgenomen
geheel nieuw
zoodat het
het aantal
aantal poeziën
poeziën tot
totbijna
bijna500
500stijgt.
stijgt.
zoodat
heer Bengesco
Bengesco omschrijft
omschrijft «Meine
«Meine Ruh'z
Ruh'» als
alsvolgt
volgt:
De heer
:
«Le volume
volume est
est en
eneffet,
effet,parmi
parmileslespoèmes,
poèmes,l'oeuvre
l'oeuvrecapitale
capitale
«Le
de
c' est un
unvéritable
véritable cycle
cyele de
delégendes
légendes gra,
gra"
de Carmen
Carmen Sylva
Sylva:: c'est
cieuses, de
de pensées.
pensées. profondes et
et élevées,
élevées, de
desentiments
sentimentstouchants
touchants
et &heats.»
délicats.»
ambachts~ en
enarbeidersliederen
arbeidersliederen in
in de
de
Reeds
de afdeeling
afdeeling ambachts,
Reeds de
Standaard~editie van
bovendien nog
nog af,
af~
Standaard,editie
van1884
1884 -— later
laterin
in 1891
1891 bovendien
is op
zonderlijk
verschenen als
als Handwerkerlieder
op zich
zich zelf
zelf
Handwerkerlieder —- is
zonderlijk verschenen
een
wonder van
vanvernuft,
vernuft,scherpzinnigheid
scherpzinnigheid en
enpoEtisch
poëtisch ver,
ver~
een wonder
mogen.
Zij bevat
bevat144
144pagina's
pagina'senenbezingt
bezingtniet
nietminder
minderdan
dan
mogen. Zij
130
ambten, ambachten,
ambachten, beroepen
bedrijven, in
de meeste
meeste
130 ambten,
beroepen en
en bedrijven,
in de
of meer
meer vertegen,
vertegenbeschaafde
Europeesche maaschappijen
maaschappijen min
beschaafde Europeesche
min of
De rietdekker
rietdekker krijgt
krijgt evengoed
evengoed zijn
deel als
als de
de
woordigd.
woordigd. De
zijn deel
bezemmaker, de
wijnlezer zoowel
als de
deboekbinder
boekbinder en
en het
het
bezemmaker,
de wijnlezer
zoowel als
bloemenmeisje
de modemaakster
modemaakster zijn
zijn evenmin
evenmin vergeten
vergeten als
als
bloemenmeisje en
en de
de
spinster, de
de«ouwe
«ouwekleEr»
kleêr» eh
ehde
deglasblazer.
glasblazer. Grasmaaiers
Grasmaaiers
de spinster,
en
hooibouwers, tuiniers
tuiniers enendoodgravers,
doodgravers,schoorsteenvegers
schoorsteenvegers
en hooibouwers,
en
hoedemakers, smeden
smeden en
en diamantslijpers,
diamantslijpers, vergulders
vergulders en
en be,
been hoedemakers,
hangers,
waschvrouwen,melkboeren
melkboerenenenstrijksters
strijksters—
hangers, graveurs en waschvrouwen,
al deze
deze noodige
noodige en
ennuttige
nuttigeelementen
elementen uit
uit onze
onzemaat,
maatweet
weet ik al
schappelijke
en nog
nog
schappelijkearbeiderswereld
arbeiderswereldtetenoemen?
noemen !?!-— deze
deze en
talrijke
handwerkslieden
meer
heeft
de
arbeidzame
vrouw,
talrijke handwerkslieden meer heeft de arbeidzame vrouw,
die
het beroep
beroepvan
vanKoningin
Koninginuitoefent,
uitoefent,voor
voorhaar
haarpoEtisch
poëtisch
die het
objectief
geplaatst en,
en, wonder
wonder boven
bovenwonder,
wonder, allen
allenomlijnd
omlijnd
objectief geplaatst
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door
het licht
licht van
van haar
haar woord,
woord, op
op de
deplaat
plaatgedrukt.
gedrukt. Hier
Hier en
en
door het
daar -— het
het kan niet
daar
niet anders
anders bij
bij dergelijke
dergelijke tours
litté=
tours de force
force litté.
raires —
- zijn
coupletten, maar
maar
zijn het rijmpjes
rijmpjes met
met eenige sprekende coupletten,
in de
in
de omlijning
omlijning van
van het
hetbeeld
beeldis isnooit
nooiteenige
eenigegedwongen,
gedwongen.
heid,
bij de
deschildering
schilderingder
derfiguur
figuurevenmin
evenminbioscopische
bioscopischeschel,
schel.
heid, bij
heid als
heid
als verdoezeling
verdoezeling teteontwaren.
ontwaren. Zooveel
Zooveelarbeidersliederen,
arbeidersliederen,
gewijd aan
gewijd
aan zooveel
zooveel verschillende
verschillende ambachten,
ambachten, heeft
heeft aan
aan de
de
dichteres
hulde van
vanhandwerkslieden
handwerkslieden bezorgd.
bezorgd. Men
Menkwam
kwam
dichteres een hulde
haar,
haar, toen
toen zij
zij in
in 1892
1892teteNeuwied
Neuwiedtoefde,
toefde,uit
uitKiiln
Kölnam
amRheine,
Rheine,
undKapellen
Kapellen hat»
hat» be,
be.
«die
schöne Stadt,
Stadt, die
dieviele
vieleKirchen
Kirchen und
«die schiine
liederen;
haar,het
hetzangerig
zangerig kind
kind van
van
groeten
met zangen
zangenenenliederen
groeten met
; haar,
den
Rhijn, met
metharmonische
harmonische akkoorden
akkoorden streelen
streelen en
entroosten
troosten;
den Rhijn,
;
van heinde
heinde en
enverre,
verre,uit
uitRhijn,,
Rhijn.,Moesel,
Moesel.enenLahnstreek
Lahnstreekkwamen
kwamen
hun dank
de Meesterzangers,arbeiders
Meesterzangers.arbeiders hun
dank betuigen
betuigen der
derdichteres,
dichteres,
Duitschlands handwerksgilden
die aan
aan Duitschlands
handwerksgilden en
en Duitschland's
Duitschland's Zangers,
Zangers.
opgedragen.
bonden haar
haar Handwerkerlieder
Handwerkerlieder had
had opgedragen.
Wo man
man singet lass dich ruhig
ruhig nieder,
nieder,
Böse
haben keine Lieder.
Lieder.
Biise Menschen haben
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Laat ons voortgaan
voortgaan met
met cijferen.
cijferen. Er
Erzijn
zijnininEngeland
Engeland en
en
Laat
America meer
meer dan
dan twaalf
twaalfvertalingen
vertalingen van
vanverschillende
verschillendeharer
harer
America
werken verschenen.
uit de
degroote
grootereeks
reeksharer
harerlegenden,
legenden,
werken
verschenen. Er
Er is uit
novellen, schetsen
schetsen een keus
keus gedaan
gedaan en
endeze
dezeisisvooral
vooralgevallen
gevallen
novellen,
op
op de
de sprookjes
sprookjes uit
uitRumenië
Rumenië en
endedeverhalen,
verhalen, die
die door
door de
de
uitnemende Rumeensche
Rumeensche en
entegelijk
tegelijkFransche
Franschedichteres
dichteresHelene
Helene
uitnemende
Deeigenlijke
eigenlijke
Vacaresco in
den jare
jare 1889
1889 zijn
zijnverzameld.
verzameld. De
Vacaresco
in den
titel luidt
luidt:: Lieder aus
aus dem
dem Dimbovitzathal.
Dimbovitzathal. Aus
Aus
dem
Volks.
dem
Folks,
munde gesammelt
Helene Vacaresco,
Vacaresco,ins
insDeutsche
Deutscheiiber.
über=
munde
gesammelt von Helene
tragen
von
Carmen
Sylva.
De
korte
inleiding,
aan
de
ver.
tragen von Carmen Sylva.
korte inleiding, aan de ver,
uit het
hetRumeensch
Rumeenschvoorafgaande,
voorafgaande, geeft
geefteen
eenjuist
juistbeeld
beeld
tolking uit
van den
den inhoud.
inhoud. Carmen
CarmenSylva
Sylvaschrijft
schrijft:: «Deze
«Dezewondervolle
wondervolle
van
liederen zijn
zijn een kostbare
kostbare vondst,
vondst, een
een gebeurtenis
gebeurtenis in
in de
deden,
den.
liederen
en dichtende
dichtendewereld.
wereld.Vier
Vierjaar
jaarachtereen
achtereenheeft
heeftde
dejonge
jonge
kende en
dichteres deze
deze liederen
liederen verzameld
verzameld op
op de
devoorvaderlijke
voorvaderlijke goe,
goe.
dichteres
deren
uit
den
mond
der
boerinnen,
der
luitspelers
«Cobzar»
deren uit den mond der boerinnen, der luitspelers «Cobzar»
luit) ininvertrekken
vertrekkenwaar
waarhet
hetspinnewiel
spinnewiel
geheeten (van «Cobza» luit)
snorde, bij
het lezen
lezen van
van den
denoogst,
oogst,aan
aan wiegen
wiegen en
en doods,
doods.
snorde,
bij het
sponden, van
van Zigeuners
Zigeuners en
en waarzegsters,
waarzegsters, bij
bij dansfeest
dansfeest en
en
sponden,
drinkgelagen. Zij
heeft daaraan
daaraan onuitputtelijk
onuitputtelijk geduld
geduldbesteed.
besteed.
drinkgelagen.
Zij heeft
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liederen komen
komen het
hetmeest
meestovereen
overeenmet
methetgeen
hetgeenIndië,
Indië,
Die liederen
Arabië, het
het hooge
hooge Noorden
Noordenons
onshebben
hebbenvermaakt.
vermaakt. Zij
Zijzijn
zijn
Arabië,
troost~
hunnekinderlijke
kinderlijke reinheid
reinheid werkelijk
werkelijk verheven,
verheven, een
een troost,
in hunne
schriftuur in
elk aardsch
aardsch leed.
leed. ZijZijzijn
zijnbijna
bijnaaltijd
altijdrijmloos
rijmloos
schriftuur
in elk
worden eentonig
eentonig als
als melopaeën
melopaeën gezongen
gezongen en
enmeest
meestgeim,
geïm~
en worden
proviseerd.»
proviseerd.»
In het
het Deensch
Deensch zijn
zijn vertaald
vertaald de
denovelle
novelle Ein Gebet
Gebet 1, en
In
Handzeichnungen.. in het
het Spaansch
Spaansch dezelfde
dezelfde wer,
wer~
bundel Handzeichnungen;
de bundel
en een
eenaantal
aantalsprookjes
sprookjes uit
uit Pelesch,Inrchen.
Pelesch~Märchen. De
De Fransche
Fransche
ken en
vertalingen zijn in
in meer
meer dan
dan2020boekdeeltjes
boekdeeltjesvervat.
vervat.Vooreerst
Vooreerst
vertalingen
Pelesch-sprookjes, dan
dan een
een groot
grootgetal
getalnovellen,
novellen,verzen,
verzen,
de Pelesch-sprookjes,
derideaux,
rideaux, de twee
twee romans
romans Astra,
Astra,
aphorismen, eenige
eenige levers de
aphorismen,
ZweiWelten,
Welten, en het
hetwijsgeerig,
wijsgeerig,ininrijmlooze
rijmloozejamben
jamben
Aus Zwei
geschreven dichtstuk
dichtstuk Jehovah. Deze Fransche
Fransche versie
versie isis in
in 1887
1887
geschreven
Parijs bij
bij Alphonse
AlphonseLemerre
Lemerreverschenen
verschenen en
en van
van de
de hand
hand
te Parijs
HetFransche
Franscheinleidings,gedicht
inleidings~gedichtgeeft
geeft
van Helene
Helene Vacaresco.
Vacaresco. Het
van
bewonderenswaarde
de strekking
strekking van
van het
het poëem
poëem Jehova in bewonderenswaarde
de
juistheid en tegelijk
tegelijk poëtisch
poëtisch weér.
weér.
juistheid
AU LECTEUR.
LECTEUR.
Ce
poème est
est un
un chant
chant austire,
austère,
Ce poème
Eelos
Ie cicl
del assombri,
assombri,
Eclos sous le
Un défi
défi farouche
farouche au
au mystère,
mystère,
Un doute,
doute, une
une révolte,
révolte, un
un cri.
unchant
chantde
deflamme
flamme;;
Ce
poème est
est un
Ce poème
del tiède
tiède et
et bleu,
bleu,
Eelos
Eclos sous
sous Ie
le ciel
Ou l'homme entend gémir
gémir son
sonAme
ame
A
la recherche
recherche de
Dieu.
A la
de son Dieu.
pede est
estmal
malenchAssée
enchässée
Si
la perle
Si la
Et
n'ai pu
pu parvenir
parvenir
Et si je n'ai
A
suivre au
au vol
vol chaque
chaque pensée,
pensée,
A suivre
A la
la serrer,
serrer, à la tenir,
tenir,
A
lui jeter
jeter comme
comme une
unearmure
armure
A lui
La
nosefforts,
efforts,
La forme
formechère
chèreànos
Pardonne~le
moi sans
sans murmure,
murmure,
Pardonne,le moi
o0 lecteur
lecteur cru
el sans remords!
remords!
cruel
1. Deze
1.
prachtnovelle had
eer in
in 1883
1883 uit
uitSinaia
Sinaiavan
vandedeKoninklijke
Koninklijke
Deze prachtnovelle
hadikik de
de eer
schrijfster
schrijven namens
namens H.
H.M.
M. onderteekend
onderteekend door
door
schrijfstertete ontvangen,
ontvangen, met
met begeleidend schrijven
Duitschland zelf
drukken. Zij
Zij verscheen
verscheen door
door
een
een hofdame.
hofdame. In
In Duitschland
zelf beleefde
beleefde zij
zij 44 drukken.
mij
vertaald in
Nederlandsch bij
1. Beijers
Beijers (Utrecht)
1883;; bij
bij L.
1. J.
J. Veen
Veen
mij vertaald
in het
het Nederlandsch
bij J.
J. L.
(Utrecht) in 1883
1899 in
in derde
derde uitgaaf
uitgaaf bij
bijdenzelfden
denzelfdenuitgever.
uitgever.
(Amsterdam)
(Amsterdam)inin 1891
1891 en
en in 1899

360

TER VERJARING
TER
VERJARING VAN CARMEN
CARMEN SYLVA.
pas te prendre en traitre:
Je
ne veux pas
traître:
Je ne
car tu me do
is
Sois indulgent; car
dois
rêve, une
une larme
Un reve,
larme peut être,
d'une grande voix.
Et l'écho d'une

vertolking wordt
wordt bij
bij allen,
allen, die
die iets
iets voor
voor poëtische
poëtische zeg,
zegDe vertolking
ging kunnen
kunnen voelen,
voelen, en
enhet
hetdichtstuk
dichtstukJehova
Jehova 11 kennen,
van
ging
kennen, van
ongemeen talent
talent geacht.
geacht.
ongemeen
De orthodoxe
orthodoxe Godsleer
Godsleerzal
zaldaarin
daarinniet
nietjuist
juisthare
haregevoelens
gevoelens
terugvinden, maar
tot aanbidding
aanbidding nopende
nopendewereldwijsheid
wereldwijsheid
terugvinden,
maar de
de tot
zal een
een machtig
machtig denkstuk
denkstuk te
te meer
meer bewonderen.
bewonderen.
zal
Datzelfde «Jehova»
«Jehova» is, behalve
behalve nog
nog in
in het
hetHongaarsch,
Hongaarsch, in
in
Datzelfde
Italiaansch vertaald.
Hongaarsch telt een
een reeks
reeks over,
overhet Italiaansch
vertaald. Het Hongaarsch
zettingen van
van verschillende
verschillende werken,
werken, waaronder
waaronder die van
van den
den
zettingen
kloek geschreven
geschreven roman
romanAstra
Astra(in
(insamenwerking
samenwerkingmet
metMevrouw
Mevrouw
Kremnitz). Ook
Ook in
inhet
hetItaliaansch
ltaliaansch zijn
zijn een
eenaantal
aantal harer
harer
Mite Kremnitz).
dichten prozawerken
prozawerken en
en dezelfde
dezelfderoman
romanovergebracht.
overgebracht.
dicht, en
In
het Nederlandsch
N ederlandsch vind
vind ik
ikals
alsvertolkers
vertolkers de
de namen
namen ver,
verIn het
meld
van Cornélie
CornélieHuygens,
H uygens,Bernard
BernardRoozen,
Roozen,van
vanLoghem,
Loghem,
meld van
Marie van
van Bunsen,
Marie
Bunsen, Titia
Titia van
van der
der Tuuk,
Tuuk, over
over2121grootere
grootere
en
kleinere werken
werken verdeeld,
verdeeld, waarvan
waarvan de
deafzonderlijke
afzonderlijke uitga,
uitgaen kleinere
haast allen
allen inintvvee
twee verzamelingen
verzamelingen bij
bijden
denheer
heerL.
1.J.
J. Veen,
Veen,
ven haast
den tegenwoordigen
tegenwoordigen uitgever
uitgever van
vanc<De
«De Tijdspiegel»,
Tijdspiegel», tusschen
tusschen
den
de
jaren
1892
en
1899,
eerst
in
6
en
later
in
13
deelen
zijn
de jaren 1892 en 1899, eerst in 6 en later in 13 deelen zijn
verschenen.
In
Rumenie zelf
zelf zijn
zijn2222harer
harerwerken
werkenvertaald.
vertaald.Rusland,
Rusland,
In Rumenie
Servië
en Zweden
Zwedensluiten
sluitendedeeerbiedwaardige
eerbiedwaardigereeks
reeksder
derlanden,
landen,
Servië en
waarin men
Carmen Sylva's
Sylva's werk
werk gedeeltelijk
gedeeltelijk bekend
bekendmaakte
maakte
waarin
men Carmen
overzetting, ten anderen
anderen deele
deele door
doorlevensbeschrijvingen
levensbeschrijvingen
door overzetting,
ontledingen.
en ontledingen.
auteur zelve
zelve heeft
heeftmeermalen
meermalen uit
uithet
hetRumeensch,
Rumeensch,ininhet
het
De auteur
Duitsch vertaald,
vertaald, maar
maar het bewonderenswaardigst
Fransch
Fransch of
of het Duitsch
bewonderenswaardigst
vertaalwerk heeft
zij uit
uit het
hetFransch
Fransch in
in het
hetDuitsch
Duitschverricht
verricht
vertaalwerk
heeft zij
zij Pierre
Pierre Loti's
Loti'sPêcheurs
Pêcheursd'Islande
d'Islandeoverbracht
overbrachtinin1888
1888en
en
toen zij
tien
jaar later
later den
denforschen
forschen arbeid
arbeid ondernam
ondernam de
de drie
drie gr.
gr. 8°
80
tien jaar
deelen
van Paul
Pa ui de
de Saint,Victor
Saint-Victor «Les
«Les Deux
Deux Masques»
Masques» voor
voor
deelen van
Duitschers toegankelijk
toegankelijk te
te maken.
maken. Bleeken
Bleeken van
van Loti's
Loti's Island
Duitschers
meer dan 12
12 edities
edities noodig,
noodig,de
debedoeling
bedoelingder
dervertaling
vertaling
Fischer meer
doordedekoninklijke
koninklijkevertaalster
vertaalsterniet
nietangstvallig
angstvalligverzwegen.
verzwegen.
is door
zijhaar
haar oogmerk
oogmerk:: «Wenn
«Wenn
In de
de volgende
volgendewoorden
woordenopenbaart
openbaartzij
In
es
mir gelungen
gelungen sein
sein sollte,
sollte,Anderer
AndererHerzen
Herzendurch
durch dieses
dieses
es mir
1. In 1882
1882 door
door mij
mij vertaald
vertaald en
en te
te Utrecht
Utrechtverschencn
verschenen bij
bij J.J. L.1.Beyers,
Beyers,
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Epos zu
zu erquicken,
erquicken, wie
wie es
es ininseiner
seinerbiblischen
biblischen Griisse
Grösse
kleine Epos
erschütternden Wahrhaftigheit
Wahrhaftigheit das
das meine
meineerhoben
erhoben hat,
hat,
und erschiifternden
wenn
: Erbfeind
wenn in
in einigen
einigenDeutschen
Deutschendas
dasrohe
roheWort
Wort:
Erbfeind durch
durch
Wort:: Bruderland
Bruderland verdrangt
verdrängt wird,
warmeine
meme
das sch6ne
schöne Wort
das
wird, so war
leicht und
und reine
reine Freude».
Freude».
Arbeit leicht
edelmoedig humanisme
humanisme daaruit
daaruit sprekend
sprekend wordt
wordtver,
ver.
Het edelmoedig
«Tout
ce
qui
peut
contribuer
à
rap.
breed
in
deze
termen
:
breed deze termen : «Tout ce qui peut contribuer rap,
procher les deux
deux peuples,
peuples,jejevoudrais
voudraisleIetenter
tenter;;j'y
j'yemploie
emploie
procher
tout ce
ce qui
qui peut
peut être
être utilisé.
utilisé. La
Lapensée
pensée que
que lalarace
race latine
latine etet
tout
pour sesecompléter
compléter l'une
l'une
la race
race germanique
germanique sont
sont faites
faites pour
la
l'autre, est
fixe. En
En
l'autre,
est positivement
positivementdevenue
devenuechez
chezmoi
moi une
une idée
idée fixe.
ce
ce moment
moment même
même je poursuis
poursuis ce
ce but
but et
et traduis
traduis le
Ie plus
plusbeau
beau
qu'ait produit
produit lalalittérature
littératuremodeme
moderne:
Pêcheursd'Islande
d'Islande
livre qu'ait
: Pêcheurs
de Pierre
Pierre Loti.»
Loti.»

IV.
Bij een
een zoo
zooomvangrijken
omvangrijken letterkundigen
letterkundigen oogst
oogstisiserernatuur,
natuur.
Bij
lijk
en, en
en dat
lijk verschil
verschil tusschen
tusschen de garv
garven,
dat verschil
verschil in
in hoedanig,
hoedanig.
heid der
der halmen
halmenbepaalt
bepaalt de
devoorkeur
voorkeur van
van sommige
sommige schoven
schoven
heid
boven andere.
andere. Deze
keur kan
kan evenwel
evenwel niet
niet hier
hier worden
worden ver,
ver.
boven
Deze keur
klaard.
Hier
moet
volstaan
worden
met
een
opgaaf
van
enkele
klaard.
moet volstaan worden met een opgaaf van enkele
titels van
van werken,
werken, die
die eenparig
eenparig door
doordedecritiek
critiekvan
vanalle
allelanden
landen
fitels
als
meesterwerken zijn
zijn erkend.
erkend.
als meesterwerken
Bovenaan staat
staat dan
dan de
deverzenbundel
verzenbundel «Meine
«Meine Ruh'»,
Ruh'», dan
dan
Bovenaan
Pelesch.Märchen en Ein
Ein Gebet,
Gebet, het
wijsvolgen
de novellen
novellen Pelesch,Mrchen
volgen de
het wijs,
geerig
gedicht Jehovah, de romans
romans Astra
Astra en Aus Zwei
Zwei Welten
Welten
geerig gedicht
alle
twee in
insamenwerking
samenwerking met
metdede
uitmuntenderomancière
romancière
alle twee
uitmuntende
Mevrouw
Mite Kremnitz
Kremnitz geschreven
geschreven en
eneindelijk
eindelijkde
dedrama,
drama.
Mevrouw Mite
tische werken
werken Ullranda en Dämmerung.
Minmerung.
Deze laatste
laatste dramatische
dramatische dialoog
dialoog werd
werd in
in September
September 1890
1890
«HetNederlandsche
N ederlandsche Tooneel»
T ooneel» voor
voor
door
de Kon.
Kon. Vereeniging
Vereeniging «Het
door de
de eerste
eerste maal
maal te
te Amsterdam
Amsterdam opgevoerd
opgevoerd en
en nog
nogeenige
eenige malen
malen
dáár
elders. InInhet
hetgeheel
geheel1616
maal.Mevrouw
MevrouwMann,
Mann.
air enenelders.
maal.
Bouwmeester
Sophie de
de Vries
Vries vervulden
vervulden op
op
Bouwmeesteren
en Mevrouw
Mevrouw Sophie
hoogst verdienstelijke
verdienstelijke wijze de
de zware
zwarepartijen.
partijen.
doorCarmen
Carmen Sylva
Sylva
Strekt
de door
Strekt men
men zijn
zijn onderzoek
onderzoek uit
uit over de
gegeven
Duitsche vertalingen,
vertalingen, dan
dan ontmoet
ontmoet men
menallereerst
allereerst die
die
gegeven Duitsche
Saint~ Victor,straks
straksgenoemd.
genoemd.
naar
Pierre Loti
Loti en
en Paul
PauldedeSaint,Victor,
naar Pierre
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Gaat men
verder en
en wil men
Gaat
men verder
men ook
ook de
deininhet
hetFransch
Franschgeschre,
geschre$
ven opstellen
opstellen gedenken,
gedenken, dan
dan isiszeker
zekerdat
datover
overBucarest
Bucarest uit
uit
ven
du Monde»,
Monde», Paris
Paris Hachefte
Hachette et
et Cie. 1892, een van
«Les
Capitales du
«Les Capitales
de merkwaardigste
merkwaardigste studiEn
studiën die zij
zij schreef.
schreef. Niet
Niet alleen
alleen komt
komt
daarin het
ethnografische deel
zijn recht,
recht, maar
maar ook
ook
daarin
het ethnografische
deel tot
tot zijn
treedt de
de Rumeensche
Rumeensche volksziel
volksziel en
enhet
hetRumeensche
Rumeenschevolkska,
volkska$
treedt
rakter
zulk een
een helder
helder licht,
licht, dat
dat de
denatuurtafereelen
natuurtafereelen en
en de
de
rakter in
in zulk
stadsgezichten
door worden
wordenopgeklaard.
opgeklaard.InIndergelijk
dergelijkmilieu
milieu
stadsgezichten er
er door
dergelijke menschen
menschen leven,
leven,zegt
zegtmen,
men,ofofmen
menhemeemt
herneemt::
moeten dergelijke
zulk een
een volk
volk maakt
maakt zulk
zulkeen
eenhoofdstad
hoofdstad;
behoort in
in
zulk
; behoort
zulk een
eennatuur
natuur;
draagtzulke
zulkekléeren
klêeren;
danstzulke
zulkedansen
dansen;
zulk
; draagt
; danst
;
zulke liederen.
liederen. De
Dekenschetsing
kenschetsingvan
vanhethet
nationalekarak,
karak$
zingt zulke
nationale
ter
doorweven met
met een
eenanalyse
analyse van
vanhet
heteigen
eigenkarakter
karakterder
der
ter is doorweven
schrijfster
overtuiging worden
wordenduistere
duistere
schrijfster en met een frankheid van overtuiging
plekken van
van het
hetgeheime
geheimezielspaleis
zielspaleiseener
eenerVorstin
Vorstinverlicht,
verlicht,
plekken
welke
zelden zoo
zooschitterend
schitterend glansen.
glansen. Ziehier
Ziehiereene
eenebeschrij,
beschrij$
welke zelden
ving
van de
degewaarwordingen
gewaarwordingen eener
eener jonge
jonge vrouw,
vrouw, die
die als
als
ving van
Vorstin
van eene
eeneOostersche
Oosterschelandstreek
landstreekwordt
wordtverwelkomd,
verwelkomd,
Vorstin van
en de
de reis
reisop
opeen
een
feestlijkgetooid
getooid
stoomschipnaar
naarhaar
haarhoofd,
hoofd$
feestlijk
stoomschip
!itad
onderneemt::
stad onderneemt
«Rumenië, dat
mij op
op dit
ditoogenblik
oogenblikniet
nietanders
anders dan
dan in
in
dat mij
zijne
de boorden
boorden van
vanzijn
zijnDonau,stroom
Donau$stroomoneindige
oneindige
zijne vlakten
vlakten en
en de
droefgeestigheid
zou dus
dusmijn
mijnnieuwe
nieuweVaderland
Vaderlandwor.
wordroefgeestigheid toonde, zou
den.
Ik zag
zagniets
nietsdan
danmoerassen,
moerassen,bijna
bijnaonbewoonbaar,
onbewoonbaar, waar
waar
den. lk
in
het riet
riet of
of de
dewilde
wildehennep
hennepdedekikkers
kikkersom
omstrijd
strijdzich
zich
in het
deden hooren.
hooren.
toe presenteerde
presenteerde een
eenpiket
piketruiters
ruitershet
hetgeweer
geweerof
ofblies
blies
«Af en toe
fanfares,
stroom klonken
klonken en
en dan
dan wegstierven
wegstierven in
in
fanfares, die
die over
over den stroom
de Servische
Servische ofofBulgaarsche
Bulgaarschebergen,
bergen,minder
mindervruchtbaar
vruchtbaarmaar
maar
vriendelijker
uitzichten
enmeer
meerbewoond
bewoonddan
dande
deRumeensche
Rumeensche
vriendelijker van uitzicht
oever.
een dochter
dochter van
vanden
denRhijn
Rhijn—- van
vandien
dienRhijn
Rhijn
oever. Voor
Voor een
stroom
die als
alseen
eenvreugdelicht
vreugdelichtschiftert
schitterttusschen
tusschenvroolijke
vroolijke
stroom die
dorpjes
in' nestjes van
van loover
loover—- was
wasde
deindruk
indrukvan
vandien
diengewel.
gewel$
dorpjes in'
digen
door machtige
machtige sfilte
stilte gegrepen
gegrepen en
en langs
langsonafge,
onafge$
digen Donau, door
be#
broken
stilheden voortvloeiend,
voortvloeiend, ontroerend,doodsch.
ontroerend$doodsch. Hij
Hij be,
broken stilheden
klemde
mij en
en deed
deeddedeonzekerheid
onzekerheidvan
vanmijne
mijnenieuwe
nieuwebestem,
bestem$
klemde mij
ming toenemen.
toenemen.
«Als er
er inindeze
dezewereld
wereldiets
ietsmoeilijk
moeilijkmag
maggenoemd
genoemdworden
worden—
dan
zeker de
de «incomstez
«incomste» van
vaneen
eenprinces,
princes,die
dievreemdelinge
vreemdelinge is,
is,
dan zeker
in de
de hoofdstad
hoofdstad van
vanhaar
haar nieuw
nieuwvaderland.
vaderland.
«De gedaanten,
gedaanten, die
die UUomringen,
omringen, bewijzen U niet anders
anders
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dan een
dan
een soort
soortkoele
koelenieuwsgierigheid,
nieuwsgierigheid, terwijl
terwijl nog
nog geen
geen paar
paar
dagen geleden, aller
dagen
aller oogen
oogen vol
voltranen
tranenkwamen
kwamenenenaller
allerlippen
lippen
afscheids~en
en
van
aandoening beefden
beefden onder
onder de
deUUtoegeroepen
toegeroepenafscheids,
van aandoening
zegenkreten. Ge zijt
zegenkreten.
zijt nu
nu niemands
niemands kind
kind meer
meer;; ge
ge verbaast
verbaast U
U
dat
getrouwd zijt,
zijt, ge zijt
zijt bang
bang te
te mishagen
mishagen en
en voelt
voelt dub,
dub~
dat ge getrouwd
bel
uwe broosheid,
broosheid, stelt
stelt ge
ge UUhethet
gewicht
dergrootsche
grootsche
bel uwe
gewicht
der
levenstaak
die op
op Uwe
U weschouders
schouders zal
zal drukken
drukken als
als een
een
levenstaak voor,
voor, die
te zware
mantel.
zware mantel.
«Maar toch
had ikikeen
eentroostmiddel
troostmiddel bij
bijmij,
mij,waarover
waarover ik
ik
toch had
en dat
dat middel
middel was
was:: mijne
mijne
schuchter
stilzwijgen bewaarde
bewaarde en
schuchter het
het stilzwijgen
pen. En
pen.
En nogthans
nogthans zou
zouikikeven
evenverwonderd
verwonderdhebben
hebbengestaan,
gestaan,
als
men mij
mij dichteres
dichteres had
had genoemd,
genoemd, als
als een
een zingcnde
zingtnde vogel,
vogel,
als men
dien
men zangvogel
zangvogel zou
zou noemen.
noemen. Er
Er isisimmers
immers geen
geennaam
naam te
te
dien men
verzinnen
wezen van
van onze
onze ziel,
ziel, rime
l'äme de
de
verzinnenvoor
voor hetgeen
hetgeen het
het wezen
Arne, uitmaakt?
notre äme,
«In die
die dagen
dagenhad
hadikikmoeite
moeite
rekenschaptetegeven
gevendat
dathet
het
mijmij
rekenschap
eenziel
zielte te
bezitten,alalware
warezij
zijgroot
grooten
en
niet voldoende
voldoende isis een
niet
beziften,
overvloeiend
van liefde,
liefde, rijk
rijk aan
aan goede
goede voornemens,
voornemens, vol van
van
overvloeiend van
toewijding,
neen, dat
dat men
menininhet
hetwereldvertoon
wereld vertoon moet
moet leven
leven
toewijding, neen,
en
men lief
liefmoet
moetdoen.
doen.Goeie
Goeie
hemelI Ivoor
voordedeeerste
eerstemaal
maal
en men
hemel
in mijn
mijn leven,
leven, ging
gingikikopop
mijnuiterlijk
uiterlijkleften.
letten.Vroeger
Vroegerhad
had
mijn
geen tijd
tijd er
er aan
aan tetedenken,
denken,want
wantmijn
mijnjonkheid
jonkheidwas
was omge,
omge~
ik geen
gaan bij
bij stervenssponden
stervenssponden ofofininhoogst
hoogstontwikkelde
ontwikkeldekringen
kringen
gaan
en
mijne oogen
oogen hadden
hadden te
te veel
veel geschreid
geschreid om
om van
van het
het
en mijne
leven nog
nog iets
iets.
anders dan
dan droefenis
droefenis te zien.
zien. Ik
Ik bekeek
bekeek diep
diep
leven
. anders
smartlijk de telkens
telkenstalrijker
talrijker menschengroepen,
menschengroepen, die de
de nabij,
nabij~
smartlijk
heid der
der hoofdstad
hoofdstad aankondigden
aankondigden en
en ik
ik vroeg
vroegmijzelve
mijzelve af
af
heid
hoeveelmaal ik
krachteloos zou staan
staan tegenover
tegenover de
de ellende
ellende in
in
hoeveelmaal
ik krachteloos
menschenmenigten verborgen.»
verborgen.»—
die menschenmenigten
Zelfkennis en menschenkennis
menschenkennis gaan
gaanvereend
vereendin.indit
dittreffelijk
treffelijk
proza.
En nu
nu deze
dezeopmerkingen
opmerkingen over
over de
debevolking
bevolking zelve
zelve en
en het
het
En
nationale karakter
karakter::
nationale
er erg
erg hui,
hui.
«Men amuseert
amuseert zich
zich goed
goed te
te Bucarest,
Bucarest, men
men is er
«Men
en erg
erg gastvrij.
gastvrij. Men
gaat nooit aan
aan tafel
tafel zonder
zonder 22 of
of 33
selijk en
selijk
Men gaat
De man
man uit
uit
couverts bij
bij te
te zetten
zettenvoor
vooronverwachte
onverwachte gasten.
gasten. De
couverts
hadhijhijniet
nietanders
anders op
optafel
tafel
het volk
volk vraagt
vraagt uuten
teneten,
eten,alalhad
het
dan een
een paar
paar uien,
uien,wat
watboonen
boonen
watermeloentje.En
En
dan
enen
eeneen
watermeloentje.
treft men
men erergeen
geenvroolijkheid,
vroolijkheid,ofof
lievergeen
geenvreugd
vreugdaan.
aan.
toch treft
liever
in~droefgeestig. Zelfs
Zelfs
Eigenlijk zag
zag ik
ik nergens
nergens een
een volk
volk zoo
zooin,droefgeestig.
Eigenlijk
de kinderen
kinderen zien
zien er
er zoo
zooernstig
ernstigvoor
voorhun
hunleeftijd
leeftijd uit.
uit. Hun
Hun
de

364

TER VERJARING
TER
VERJARING VAN CARMEN
CARMEN SYLVA.

gezichtjes
gezichtjes zijn
zijn verarmd
verarmd en
en bleek
bleek;; hun
hun wondergroote
wondergroote oogen,
oogen,
omzoomd door
door lange,
lange, opstaande
opstaande oogharen,
oogharen, glanzen
glanzen van
van ver,
veromzoomd
stand,
maar zijn van
van een
eenhartverscheurende
hartverscheurende melancolie».
melancolie». —
stand, maar
En dan
dan volgt
volgtdeze
dezebelangwekkende
belangwekkende schildering
schildering van
van den
den
En
gemiddelden
Rumeen uit
uit alle
allestanden
standen:
gemiddelden Rumeen
:
«De Rumeen
Rumeen isis over
overniets
nietsverwonderd.
verwonderd. Het
Het nil admirari
admirari
zit hem
: hijhijwordt
hem in
inhet
hetbloed
bloed:
wordtgeblaseerd
geblaseerdgeboren.
geboren.Geestdrift
Geestdrift
is bij
bij hem
hemiets
ietsonbekends.
onbekends.Moldausche
Moldauscheboeren,
boeren, die
diegebeten
gebeten
waren door woedende
woedendewolven
wolvenen
ennaar
naar Pasteur
Pasteur werden
werden gezonden,
gezonden,
waren
hun
toonden
zich even
evenweinig
weinigverbaasd
verbaasd over
over Parijs
Parijs als
als over
over hun
toonden zich
eigen
dorp. De
Dedood
doodheeft
heeftvoor
voorhen
hengeen
geenverschrikking.
verschrikking. De
De
eigen dorp.
Rumeensche
sterft met
met zijn
zijn kaars
kaars ininde
dehand
hand in
involslagen
volslagen
Rumeensche boer
boer sterft
enmet
meteen
eenvolslagen
volslagenOostersche
Oosterschewaardigheid.
waardigheid.
onverschilligheid en
«Ik
vroeg
eens
op
het
nieuwjaarsbal
ten
paleize
aan een
een
«Ik vroeg eens op het nieuwjaarsbal ten paleize aan
kamerafgevaardigde uit
provincie:
kamerafgevaardigde
uit de provincie:
---:- Bevalt
Bevalt het je
je hier
hier?
—
?
-— Nog alal;; maar
maar ikikheb
hebhet
hetalaleens
eensgezien.
gezien.Mijn
Mijn vrouw
vrouw
ze.
ziet
daarentegen voor
eerste maal.
maal. Daar
Daar isis ze.
ziet het daarentegen
voor de
de eerste
Ik ging
ging naar
naar haar
haar toe
toe:: Vin,je
Vin-je dat
dat mooi
mooi?
Ik
?
- Niet onaardig
onaardig 11 zei
zonder blikken
blikken of
ofblozen.
blozen.
zei ze zonder
—
zeevan
van juweelen,
juweelen,
stroomen electrisch
electrisch licht,
licht, nog
nogde
dezee
«Noch de stroomen
noch
de
grootsche
aanblik
van
de
feestzaal
vermochten
iets
noch de grootsche aanblik van de feestzaal vermochten iets
op
haar: : zij
zij zelve
zelve zag
zag er
er uit
uit als een
een koningin,
koningin, koel en
en fier,
fier,
op haar
tot aan
aan de
de kin
kingewikkeld
gewikkeld inindede
strengeplooien
plooienvan
vanhaar
haar
tot
strenge
sluier
en met
met smadelijken
smadelijken blik
blikalaldie
dieParijsche
Parijschetoiletten
toiletten en
en
sluier en
bloote schouders
schouders beschouwend.»
beschouwend.» —
Over
het kerkelijk
kerkelijk leven
levenvertelt
verteltdedeschrijfster
schrijfsterallerlei
allerlei be,
be.
Over het
langwekkende
bijzonderheden, bijna
intéressant als
als die
die
langwekkende bijzonderheden,
bijna zoo intéressant
spreekt van
vanzelf
zelfdat
datdeze
deze détails
het maatschappelijk.
maatschappelijk. Het spreekt
over het
ook hierom
hierom echt
echtzijn,
zijn,aangezien
aangezien hun
hunoorsprong
oorsprong door
doorallerlei
allerlei
regeeringskringen kon gecontr6leerd
gecontroleerd worden.
worden.Sommige
Sommigeklinken
klinken
regeeringskringen
legendarisch. Zooals deze
deze::
legendarisch.
«Men
sticht in
in vrome
vromekringen
kringen veel
veelkerken
kerken en
enkapellen
kapellen in
in
«Men sticht
land van
van Pelesch
PeleschenenKarpathen.
Karpathen.Zoo
Zooheeft
heeftzekere
zekereRumeen,
Rumeenhet land
sche
vrouw een
een kapel
kapel gebouwd
gebouwd als
alszoenoffer
zoenoffer omdat
omdat zij
zij haar
haar
sche vrouw
hand
tegen haar
haar echtgenoot
echtgenoot had
had geheven.»
geheven.»—
hand tegen
Hierbij
teekent Carmen
Sylva aan
aan::
Hierbij teekent
Carmen Sylva
-— »Men
»Men vindt
vindt het
hetheel
heelnatuurlijk
natuurlijk dat
dat de
degehuwde
gehuwde man
man
zijn vrouw
vrouw ranselt.
ranselt. Zelfs
Zelfs heeft
heeft een
een jonge
jonge vrouw
vrouw willen
willenecht,
echt.
zijn
scheiden,
haar echtgenoot
echtgenoot haar
haar niet
nietsloeg,
sloeg,wat
watbewijzen
bewijzen
scheiden, omdat haar
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zou
dat hij
hij niet
nietvan
vanhaar
haarhield.
hield.Maar
Maardat
dateen
eenvrouw
vrouwhaar
haar
zou dat
man
zou slaan,
slaan, wordt
wordt zoo'n
zoo'n gruwel
gruwel geacht,
geacht, dat
dat de
deschuldige
schuldige
man zou
vervloekt is
is en
enlevenslang
levenslanggedoemd
gedoemdisishet
hetspinrokken
spinrokkennacht
nacht
vervloekt
en
dag, zonder
zonder rust
rust of
of duur
duur in
in beweging
beweging tetebrengen.»
brengen.»
en dag,
Geheel buiten
buiten het
hetlegendarische
legendarische klinken
klinkendeze
dezewoorden
woordenover
over
de openbare
openbare liefdadigheid.
liefdadigheid.
moeilijk~
«De armenzorg
Rumenië talrijke
talrijke groote
groote moeilijk,
armenzorg levert
levert in Rumenië
c<De
heden op.
op. Louter
Louter huisarmenzorg
huisarmenzorg moet
moet het
het zijn
zijn en
ensteun
steundoor
door
heden
arbeid aan
aan huis, want
want tegemoetkomingen
tegemoetkomingen op
opandere
anderewijze
wijzezijn
zijn
arbeid
Rumenië niet
niet mogelijk,
mogelijk, daar
daar niemand
niemand er in
in loondienst
loondienst wil
wil
in Rumenië
treden. De koks
koks zijn
zijnerertziganen
tziganen;
dienstboden Oosten,
Oosten~
treden.
; dededienstboden
rijksche uit
T ransylvanië of
ofHongaarschen.
Hongaarschen. Iedereen
Iedereen wil in
in
rijksche
uit Transylvanië
Staatsdienst een ambt
ambt bekleeden.»
bekleeden.»
Staatsdienst
is voor
voor westelijk
westelijk Europa
Europa deze
dezebeschrijving
beschrijving
En
ongetwijfeld is
En ongetwijfeld
een Oostelijk
Oostelijkdeel
deelmerkwaardig
merkwaardig:
van een
:
«Het
Rumeensche volk
drukt alles
den dans
dans uit:
uit: de
de
((Het Rumeensche
volk drukt
alles door
door den
mannen dansen
vrouwen. De
De
mannen
dansen onder
onder elkander
elkander en
en eveneens
eveneens de vrouwen.
soldaten
kazernen hebben
of
soldaten in
in de
de kazernen
hebben altijd
altijdeen
een viool,
viool, een
een fluit
fluit of
een
doedelzakspeler bij
bij de
de hand
hand om
om ze
ze den
deneen
eenofofanderen
anderen
een doedelzakspeler
dans
te spelen.
spelen.
dans voor te
«Bij
oorlogstijden, na
na dedevermoeiendste
vermoeiendste
manoeuvres, in
in oorlogstijden,
0:13ij manoeuvres,
marschen,
fluiten van
van kogels
kogelsen
enkartetsen,
kartetsen,dansten
dansten
marschen, onder
onder het fluiten
zij nog,
nog, en
enschertsten
schertsten over
overdedeprojectielen
projectielenzoolang
zoolang tot
tot een
een
zij
der
dansers verplefterd
verpletterd neerviel.»
neerviel.» —
der dansers

v.
V.
Als een
een speelsch
speelsch en
endroomziek
droomziekkind,
kind,dat
datonder
onderveel
veelsmarte,
smarte~
lijke tranen
tranen tot jonkvrouw
jonkvrouw wast
wast en daarna
daarna de
kroon der
der ge,
ge~
lijke
de kroon
lukkige
ziet omkranst
omkranst door
door een
eenkort
kortmoederschap,
moederschap,
lukkige vrouw
vrouw ziet
Ariadne~
maar
den doolhof
doolhofvan
van ervaringen
ervaringen ook
ook toch
toch den
den Ariadne,
maar in
in den
draad
hare poëzy,
poëzy, —
- zoo
zoo zweven
zwevenCarmen
Carmen Sylva's
Sylva's
draad behoudt
behoudt in hare
merk~
blijde en
en droeve
droeve dagen
dagen ons
ons in
inhare
hare verzen
verzen voorbij
voorbij als
als merk,
blijde
teek
enen van haar
haar karaktervorming.
karaktervorming. Zij behoort niet tot die
die in
in
teekenen
gekeerde naturen,
naturen,die
diezich
zichsamentrekken
samentrekkenin
inde
dedonkerte
donkerte
zichzelf gekeerde
ofdedeschemering
schemeringvan
vanhun
hunweemoed
weemoed—
- integen,
integen~
van
hun smart
smart of
van hun
deel,
als een
een Keltische
Keltische barde,
barde, in
in wie
wiehet
hetstormt
stormtenennu
nuwild
wildinin
deel, als
de snaren
snaren grijpt,
grijpt, ter
ter verlichting
verlichting van
van opgeprest
opgeprest lijden,
lijden,heeft
heeftzij
zij
haar aandoeningen
aandoeningen van haat
haat en
enliefde
liefdeuitgekreten
uitgekreten en
enzelfs
zelfshaar
haar
haar
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echtelijken
ensociaal
sociaalleven
leven tot
tot een
echtelijk
een onderwerp
onderwerp van
vanpoEtische
poëtische
bezieling verheven.
Devaak
vaakterecht
terechtverwenschte
verwenschte poésie du
du
bezieling
verheven. De
foyer telt
een vurige
vurigebeoefenaarster
beoefenaarster ininCarmen
Carmen Sylva,
Sylva, die,
die,
telt een
hetgenre
genrewist
wistom
omtetescheppen
scheppenininkunst.
kunst.
toovenaresse
toovenaresse als
als zij
zij is, het
Wij zien
zien ook
ook hier
hier den
den zin
zinvan
vanhet
hetalledaagsche
alledaagsche tot
tot het
het punt
punt
der
onalledaagschheid stijgen
de gewaarwordingen
gewaarwordingen van
van de
de
der onalledaagschheid
stijgen en de
enkele zich
enkele
zich verbreeden
verbreeden tot de
de spiegeling
spiegeling van
vandie
dieeener
eenermassa.
massa.
De bewondering
bewondering voor
voor haar
haar echtgenoot
echtgenoot als
als mensch
mensch en
en vorst
vorst
zij evenmin
evenmin verzwegen,
verzwegen, als
als zij
zij de
devreugd,
vreugd~ en
enlijdens,
lijdens.
heeft
heeft zij
tijdperken
moederschap in
verzen beschreef
beschreef en
en
tijdperken van
van haar
haar kort
kort moederschap
in verzen
zelden
meer naakte
naakte zij
zij in
in hare
hare gedachten
gedachten de
de toppen
toppen van
van de
de
zelden meer
reine
verhevenheid, dan
dan toen
toenzij,
zij,met
metden
denKoning
KoningteteSinaia,
Sinaia, om
om
reine verhevenheid,
hun Pelesch,kasteel,
Pelesch.kasteel, Edelweiss
en
die
tot
een
krans
ge~
Edelweiss plukte
plukte
die tot een krans ge,
vlochten in
in Weenen
Ween enneerlei
neerleîopopkeizerin
keizerinElisabeth's
Elisabeth'ssarcophaag.
sarcophaag.
sten Augustus
30sten
Den 30
1901 had
had zij
zij te
te Sinaia
Sinaia deze
deze regelen
regelen ter
ter
Augustus 1901
Edelweiss geschreven.
begeleiding
het Edelweiss
begeleiding van
van het
EEN
HANDVOLEDELWEISZ.
EDELWEISZ.
EEN HANDVOL
Ik breng
U bloemen
Ik
breng U
bloemen van
van de
de hoogste
hoogste hoogten,
hoogten,
ze uit te
te spreien
spreien voor
voor uw
uw voeten,
voeten, die
die
Om
Om ze
Zoo rustloos
rustloos schreden
schreden naar
naar de
de horizonnen
horizonnen
Van langbegeerde
langbegeerde rust
rust,, van helder
helder weten
weten,,
Naar bronnen van
van Oneindig
Oneindig Licht
Licht en
enKlaarheid.
Klaarheid.
Naar
Ik breng
breng U
U bloemen
bloemen van
van die
diezomerpaden
zomerpaden
Ik
d'eersten bloei
bloei der
derjaren
jarentraden
traden,,
Waarop w'
Waarop
w' in d'eersten
zelv' met
met wonderbaren
wonderbaren bloei
bloei ons
ons laafden
laafden
Die zelv'
En
hel spranklende
spranklende gedachten
gedachten die
die
En met hel
dauwgeweefsel zweemden,
zweemden,
Naar 't luchte, lichte dauwgeweefsel
Ja, zelfs
zelfs dit
dit6verschafiwden.
óverschaûwden.
Ja,
Want Uw
Uw geest
geest
Want
voet:: hij
hij schreed,
schreed, schreed
schreedvoorwaarts
voorwaarts koen,
koen, —
Geleek uw
uw voet
Geleek
grenzenlooze Verten
Verten voort,
voort, en
en door
door
Door grenzenlooze
altoos dreigende
dreigende mysterie
mysterie van
van
Het altoos
Zijn, langs
langs d'
d' ondoorvorschte
ondoorvorschte krochten
krochten van
van
Het Zijn,
Twijfel, —
- flonkrend
flonkrend als
alshet
hetbergkristal.
bergkristal.
Den Twijfel,
wicht der
der Vorstenkroon
Vorstenkroon heeft
heeft niet
niet uw
uwschedel
schedel
Het wicht
Gedrukt en
Gedrukt
en slechts
slechts uw
uw lokken
lokken vlochten
vlochten dáár
air
en des
desLijdens
Lijdens zware
zware Kroon.
Kroon.
Des Peinzens
Peinzens en

Aarde Heerlijkheid,
Heerlijkheid, der
der Aarde
Aarde Macht
Macht
Der Aarde
Zij waren
waren voor U
U schimmen,
schimmen, want
want naar
naar geest
geest
Zij
uw bestaan,
bestaan, aanbiddelijkste
aanbiddelijkste aller
aller Vrouwen,
Vrouwen,
Trok uw
En geest voleindde
voleindde 't,
't, toen
toen Gij
Gij onvoldaan
onvoldaan
En
alle vreugde
vreugde henen
henen zijt
zijtgegaan,
gegaan,
Door alle
wiekslag hebt gehoord
gehoord in stillen
stillen nacht,
nacht,
Den wiekslag
U,omhoog,
omhoog,naar
naarGeesteshelden
Geestesheldenbracht,
bracht,
Die U,
Gij verwant
verwant waart
waart door
door het
hetbreede
breededenken.
denken.
Wie Gij
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Dies,
Zuster, leg ik
ik 't wolkenlucht,gebloemte
wolkenlucht.gebloemte
Dies, Zuster,
Van de
de Karpathen
Karpathen aan
aan uw
uw voeten
voeten neer,
neêr,
uw vermoeienis
vermoeienis van
van 't't lange
lange dolen
dolen
Voor uw
Hier waar
waar Gij
Gij rust.
rust.
Dat stil zij
zij fluistren
fluistren van
van
Hen
allen,, die U
U volgen
volgennaar
naar omhoog,
omhoog,
Hen allen
weg der
der Eeuwigheid.
Eeuwigheid.
Voortschrijdend
Voortschrijdend naar
naar den weg

Sinaia,, 30 Aug. 1901.
1901.
Sinaia

ELISABETH.

Elisabeth
Wied, wie
Elisabeth von Wied,
wiemen
menininNederland
Nederlandals
alsCarmen
CarmenSylva
Sylva
deze
maand gaat
gaat huldigen,
huldigen, zij
zij met
meteerbied
eerbiedvoor
voorhare
haretalenten
talenten
deze maand
als
dichteres, op
opharen
harenverjaardag
verjaardagheilgewenscht
heilgewenscht door
doorallen,
allen,
als dichteres,
die
haar ook ten
ten onzent
onzent liefkregen.
lief kregen.
die haar

APHORISMEN.
J.J. PETRI.
PETRI.
Aan Socrates
Socrates werd
werd de
de raad
raad gegeven
gegeven:
«Socratestreibe
treibemusik
musik1»1»; ;
: «Socrates
tegenwoordig mag men
tegenwoordig
men wel
wel zeggen
zeggen«muziek,
«muziek,wordt
wordtwat
watsocra,
socra~
tischer I»
tischer
1»
D

In
den laatsten
laatsten tijd
tijd krijgen
krijgen we
we alles
alles in
inblik,
blik,ook
ookdedeemotie,
emotie,
In den
daarvoor zorgen
zorgen de virtuozen.
daarvoor
virtuozen.
0
D

Beethoventempel inin de
duinen is
IS je
Jeware
warebedehuis
bedehuis
De Beethoventempel
de duinen
voor aesthetische
aesthetische beunhazen.
beunhazen.
D

De bezetting
bezetting inindedemuziek
muziek
wordtal al
grooterenengrooter
grooter;
wordt
grooter
;
dat komt,
komt, we
we moeten
moetenallemaal
allemaalmaar
maar meedoen,
meedoen,dan
danhooren
hoorenwe
we
dat
niet meer.
meer.
het niet
D
0

Straussmuziek is een
een prachtig
prachtig Warenhuis
Warenhuis ; men
men gaat
gaat er
er
De Straussmuziek
gelukkig weer
weer uit zonder
zonder iets
iets te
te hebben
hebbengekocht.
gekocht.
gelukkig
0
D

In plaats
plaats van
van zich
zicheerst
eerstgoed
goedtetekleeden,
kleed en, gaan
gaan de
de tegen,
tegen~
In
woordige kunstenaars
kunstenaars met het
het zeepsop
zeepsop alal vast
vastbellen
bellenblazen.
blazen.
woordige
D
0

Bij de
de tentoonstelling
tentoonstelling van
vanhypermodernen
hypermodernenteteAmsterdam
Amsterdam
Bij
wist men
men niet
niethoe
hoemen
menmoest
moestbinnenkomen,
binnenkomen, onderste
onderste boven
boven
wist
of binnenste
binnenste buiten,
buiten, ik
ik geloof
geloofinindevotie
devotiemet
metgesloten
geslotenoogen
oogen;
of
;
buiten heb
eens geknipoogd
geknipoogd tegen
tegen de
de zon.
zon.
buiten
heb ik eens

0

ONZE
LEESTAFEL.
ONZE LEESTAFEL.
ROMANLITERATUUR.
ROMANLITERATUUR.
van Helene
HeleneSwarth.
Swarth. -- Amsterdam,
Haar Lente, door Rachilde. Geautoriseerde Bewerking van
Met een
een inleiding
van J.
J. N. van
inleiding van
van Hall.
Hall.
Van Holkema en Warendorf. Met

Als het
het jonge
jongejaargetijde
jaargetijde zijn
zijn intrede
intrede doet: de lente,
lente, met
met haar
haar teergroene
in
ranken
en bloesemende
bloesemende hoogtijkleuren
fluisteren in
hoogtijkleuren ;; als teedere beloften fluisteren
ranken en
het
wazige hout,
hout, en
en gouden
gouden zonnevoetjes dansen
het ontluikend
ontluikend gras;
dansen in het
het wazige
gras ;
de dood
dooddoor
doordededreven,
dreven,onstuimiger,
onstuimiger, en
en grijpgieriger zelfs
schrijdt ook
schrijdt
ook de
dan
in de
deandere
andere dagen
dagenvan
vanhet
hetjaar.
jaar.HijHij
jaagtininden
denNoordenwind,
Noordenwind,
dan in
jaagt
veld met
met hagel,
hagel, verschijnt
verschijnt aan
aan jonge
jonge menschen onder liefelijke
geeselt het veld
vermommingen, zoodat zij
naar hem
hem gaan
gaan verlangen,
verlangen, en
en als
als hij
hij een
een tip
tip
zij naar
den sluier
sluier oplicht,
oplicht, die
die zijn werkelijke
werkelijke gedaante
wordt hun
van den
gedaante omhult, wordt
van
arm
verstand in zijn
zijnonervarenheid
onervarenheid geschokt
geschokt tot
totwaanzin.
waanzin.Gevaren
Gevaren van
van
arm verstand
dan de
de armen van
geest, eer
dezen aard
aard bedreigen
bedreigen eer
eer de
de rijken
rijken dan
dezen
van geest,
eer zoon
zoon of
dochter
uit zoogenaamd beschaafde
het natuurkind. Zachte,
beschaafde omgeving,
omgeving, dan het
dochter uit
verstandige
den ontluikenden mensch
mensch voor de tallooze gevaren
verstandige leiding
leiding moet den
den onwetende,
onwetende, bedreigen
bedreigen;; moet ze
ze hem
hem leeren kennen
behoeden, die hem,
hem, den
behoeden,
dat hij
hij ze
ze kan
kan en
en wil
wilontwijken.
ontwijken. Het
Het zaad
zaad van
van geloof,
geloof, hoop
hoopen
en liefde
zoo,
zoo, dat
hand gestrooid
gestrooid worden in
het jonge
jonge hart,
hart, en God
God zal
zal
moet
met gewijde
gewijde hand
moet met
in het
wasdom geven
of haar,
haar, wie
wie het
het aan
aan zulk een leiding
Maar wee
wee hem
hem of
geven....
. . Maar
den wasdom
ontbreekt.
Rachilde, bekende Fransche romancière, -— zie Inleiding
- doopte
Inleiding —
doopte ditmaal
haar
voorzichtig in de
de bron
bronder
derjeugd,
jeugd,en
enschreef
schreefeen
eenpsychologische
psychologische
haar pen voorzichtig
meisjes~
van hooge waarde.
waarde. In haar meisjesgespeel, meisjes,
studie van
en physiologische studie
droom
en, meisjesontgoochelingen
meisjesontgoochelingen raakt
raakt zij
leven zelf.
zelf.
zij den wortel van
droomen,
van het leven
Toch
is Haar Lente
Lente geen
boek voor
voor meisjes,
meisjes, maar
maar voor
voor ouders,
ouders, voor
voor
geen boek
Toch is
moeders in de
de eerste
eerste plaats.
plaats.
moeders
Dit
boek laat
laat u diep
zien in
in kleine,
kleine, schuwe
schuwe harten,
harten, die
die hun
huneigen
eigen
diep zien
Dit boek
kunnen worden.
geheimen kuisch
omkoesteren;; geheimen,
die gevaarlijk
gevaarlijk kunnen
kuisch omkoesteren
geheimen, die
het vijftienjarig
Alleen staan,
staan, aan
aan zich
zich zelf
zelf worden toevertrouwd
Alleen
toevertrouwd is
is voor het
meisje de
de grootste
grootste ramp.
ramp. «Tusschen mal
meisje
mal en dwaas»
dwaasv zegt
zegt het volksspreek.
volksspreek;
bolster.
woord realistisch
realistisch van dien
dien leeftijd
leeftijd;; maar
woord
maar diepe
diepe zin ligt in dien ruwen bolster.
zij tegen
tegen zich
zich zelve,
zelve,
Tusschen mal
en dwaas
mal en
dwaas....
. . Arme Miane
Miane !I Wat
Wat zegt zij
moeten niet
niet naar
naar onze
onzevoeten
voetenkijken.
kijken. Miane, laat
het
p. 156:
156 : «Wij
«Wij moeten
laat ons het
hoofd opheffen
voeten dwalen
dwalen in het
het slijk der
wegen, ondanks
ondanks de
de
opheffen !I Onze
Onze voeten
der wegen,
hemel boven
boven ons
onshoofd.
hoofd.Laat
Laatons
onsgelijk
gelijkde
de vogels
wezen !I
reinheid
reinheid van
van den hemel
vogels wezen
Alleen
diegene isisvrij,
vrij,die
diededeeenzaamheid
eenzaamheiden
endedebergtoppen
bergtoppenniet
nietvreest.
vreest.
Aileen diegene
Wat deren
geestenen
ende
debittere
bittereverwijten
verwijtender
derverraden
verraden geliefden
deren mij de geesten
geliefden!I ... »
(Dit
slaat op
op familieoverleveringen en
verhalen harer
harer grootmoeder.) .... ..
(Dit slaat
en verhalen
denvijver,
vijver,tetesterven,
sterven,omdat
omdatzijzijvastgeworteld
vastgeworteld
",Verlangen
de wilgen,
wilgen, bij
bijden
«Verlangen de
hun spiegelbeeld?
ons eeuwig
eeuwigspiegelen
spiegelenin
in ons tweede
staan
voor hun
staan voor
spiegelbeeld ? Laten
Laten we
we ons
III.
24
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voor weet, en
dat deel
deel van
vanmij
mijuitmaakt,
uitmaakt, zooals
ik,
waar ik
ik geen
geen naam
naam voor
ik, waar
en dat
tochheel
heelanders
andersklopt
kloptdan
danhet
hetbloed
bloedvan
van
mijn hart
hart mijn
mijn borst
borst vult
vultenentoch
mijn
mijn
pols. Mijn
Mijn liefde
liefdeis is
mijn
eigendom,
mijnfortuin,
fortuin,mijn
mijnpersoonlijke
persoonlijke
mijn pols.
mijn
eigendom,
mijn
de macht
macht van
vanmijn
mijn liefde
liefde kan
kan ik
ikalle
allesappen
sappen van
van alle
alle
door de
lente. Enkel door
boom en in niijn
mijn aderen
gisten, kan
kan ik
ik mijn
mijn brein
brein verheffen, tot ik
ik
aderen voelen
voelen gisten,
boomen
de leelijke
leelijke grijnzingen
grijnzingen van
van den
den dood
dood van
van mij
mij afhoud.
mijn vader
vader
af houd. Laat
Laat mijn
komen, de
de krijgsman,
krijgsman, dien
dien ik
ik niet
niet heb
heb gekend;
mijn droeve moeder,
moeder, van
van
komen,
gekend ; mijn
wie ik
ik geen
geen heugenis
heugenis heb,
heb, ik
ik zal
zal mijn
mijn armen
armen voor
voor hen
hen openen
openen en
en zeggen:
wie
zeggen :
mij aan,
aan, hier
hier ben
ben ik, ik
de blanke
blanke tuil
tuil der
der bruiden,
bruiden, ik
ik ben
ben de
de
«Zie mij
ik ben de
«Zie
ranke lelie
ras en
en ik
ik wil,
wil,eens,
eens, ongerept
blanke
ongerept uu brengen
ranke
lelie van
van uw
uw ras
brengen de blanke
reinheid van mijn
mijn tooi. ...»»
reinheid
Deze
woorden ademen
ademen lenteliefde
doodsverlangen. Zeg
Zeg niet:
Onna~
lenteliefde en doodsverlangen.
Deze woorden
niet : Onna,
taal voor
kind van
van vijftien jaar.
jaar. De kleine
kleine dichters
dichters en
en dichte,
dichte~
voor een kind
tuurlijke taal
op dien
dien leeftijd
leeftijd weven
weven meestal
meestal grafbloemen
hunne gedichten.
gedichten.
graf bloemen in hunne
ressen op
is een
een overspannen
overspannen kind,
kind, dat zich
zich zelf
zelf zou
zou verbrijzelen.
Miane is
toestanden in
in een
eenafgelegen
afgelegen landstreek van
Een eigenaardigen
eigenaardigen kijk
Een
kijk op
op de toestanden
Frankrijk,
werk eveneens.
eveneens. Iets
Iets middeneeuwsch geurt
er U uit
Frankrijk,geeft
geeft dit
dit werk
geurt er
tegen.
Hoe zou
zou een
eenpastoor,
pastoor, uit
uit de
de eigen
eigen boerenbevolking voortgekomen,
tegen. Hoe
met genoeg
genoeg kracht
kracht en
en waardigheid
waardigheid kunnen
kunnen optreden
optreden tegen
tegen eigenaar
eigenaar of
of
met
eigenares
van kasteel en omliggende
omliggende hoeven?
Hoorigheid schuilt
er nog
hoeven ? Hoorigheid
schuilt er
eigenares van
in de
de zeden
zedenaldaar.
aldaar. Tegen
Tegenzelfs
zelfsgevaarlijke
gevaarlijke grillen
grillendurft
durftmen
menzich
zich niet
niet
verzetten.
Zij, die
die schertst:
God ons niet
niet wil
wil verhooren, moet
men
schertst : «Als
«Als God
moet men
verzetten. Zij,
zich niet
niet opdringen, dat
is niet
niet beleefd;»
ten goede
goede
dat is
dringt haar
haar wil
wil op ten
beleefd ;» dringt
zich
en ten
en
ten kwade,
kwade, aan
aanalalwat
wathaar
haaromgeeft.
omgeeft. Zij
Zij heft
heft de
de hand
hand op
optegen
tegenhaar
haar
dienstbode, de kleine,
kleine, ongelukkige
ongelukkige FantilIe.
huwelijktIlaar
haar pachtersdochters
pachtersdochters
Fantille, huwelijkt
dienstbode,
uit naar
naar haar
haar goeddunken
... . 0,
voorname, zonderlinge
zonderlinge grootmoeder
grootmoeder
goeddunken..
0, die voorname,
uit
type 1 Men
Menziet
ziethaar
haar ten
ten voeten
voeten uit,
uit, in
inhaar
haar oppervlak~
is een type!
oppervlak,
van Miane is
kigheid, haar egoïsme en grootdoenerij, haar spokenvrees en ongezonde
ongezonde
haar gierigheid
gierigheid en
envreemde
vreemde machtsuitoefening. De grootmoeder
inbeeldingen, haar
met
haar eeuwige
eeuwige jeugd,
jeugd, de
delaatste
laatstevrouw
vrouwter
terwereld,
wereld, aan
aan wie
wieeen
eenkind
kind
met haar
als Miane moest worden toevertrouwd.
in dit
dit heele boek eigenlijk
eigenlijk geen
geen enkel
enkel misteekend wezen.
en
Er
wezen. Hoog en
Er is
is in
laag,
arm en
en rijk, tot
tot Monte,
Monte, de
de poes,
poes, toe,
toe, zij
zij staan
staan voor
voor ons,
ons, een
een heele
laag, arm
beeldengalerij, in
dit vergeten
vergeten hoekje
hoekje van
van Frankrijk;
het oude
oude kasteel;
Frankrijk ; in
in het
kasteel ;
beeldengalerij,
in dit
in
de nederige
nederige hut
hut;; in
den molen
molen en
en op
op het
het land
land;; bij
bij den wonderbaren
in den
in de
vijver, die
in de
deMeimaand,
Meimaand, ombloeid en omgeurd,
om~eurd, zulke vreeselijke gehei~
gehei,
vijver,
die in
men
verbergt, onder zijn
zijn zilveren
zilveren spiegel.
spiegel.
men verbergt,
een woord
woord over
over de
devertaling.
vertaling. De
Denaam
naam der
dervertaalster
vertaalster is
is een
een waar~
waar,
Nog een
dat ons
ons hier
hier zeer
zeer zuiver
zuiver en
enschilderachtig
schilderachtig Hollandsch wordt aangeboden.
borg dat
Niemand minder
minder toch
toch dan
dan Helene
HeleneSwarth,
Swarth,onze
onzegevierde
gevierdedichteres,
dichteres, gordde
Niemand
zich aan
aan tot
tot de
dezware
zwaretaak,
taak, om
om dit
dit teer~innige
in handen
handen
werk ook
ook hen in
teer,innige werk
zich
te geven,
geven, die
diehet
hetoorspronkelijk
oorspronkelijkniet
nietkunnen
kunnenbereiken.
bereiken. Moge
Moge Haar Lente
Lente
te
zichzich
vele vrienden
maken.
gewaad
vele vrienden
maken. E. S.
in Hollandsch gewaad

E. S.

o
0
»De Vrouw
Vrouw die
dieGij
Gijmij
mijgegeven
gegevenhebt."
hebt."door
doorHall
HallCaine.
Caine.Geautoriseerde
Geautoriseerdeuitgave.
uitgave.
»De
Vertaald door
W. Elbert~.
W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij.
A. W.
Elberts. Leiden -— A.
Vertaald
door G.
G. W.

Dit isis niet
niet«het
«hetboek
boekvan
vande
demaand,»
maand,» zooals de term
term tegenwoordig
tegenwoordig bij
bij
Dit
luidt;; maar HET boek
boek voor lange,
lange, lange
lange tijden.
tijden. Als een
een
ons, snellevenden, luidt
zware branding
branding gaat
gaat door dit
dit werk
werkde
dediepe
diepeklacht
klachtder
dervrouw
vrouwover
over eeuwen~
eeuwem
zware

ONZE LEESTAFEL.
LEESTAFEL.

371

lange smaad
over het onrecht
door de Wet
lange
smaad en
en verdrukking
verdrukking; ; over
onrecht haar
haar door
Wet aange,
aange.
daan;
het misbruik
misbruik van
van vaderlijke
vaderlijke autoriteit,
autoriteit, van
....
daan ; over
over het
van kerkelijk
kerkelijkgezag
gezag....
Er
reeds zeer
zeer veel
veel over
over te
tedoen
doengeweest
geweestininEngeland
Engeland zelf.
zelf.Maar
Maarh het
Er is reeds
et
kan
en zal
zalniet
nietworden
wordendoodgezwegen
doodgezwegen door
door de
demaatregelen
maatregelen van
van den
den uit,
uit.
kan en
geversbond aldaar.
aldaar.De
De vraag
vraag is:
is : Zou
Zou het
het bij
geversbond
bij minder
minder verzet
verzet van
van deze
deze zijde
zijde
niet minder
niet
minder worden
worden gelezen
gelezen?? Nu
Nu grijpen
grijpen immers
immers vele
vele handen
handen naar
naar dezen
dezen
roman,
dwaalt menig oog
oog met
met zekere
zekere nieuwsgierigheid
nieuwsgierigheid over
overzijne
zijneblad,
blad.
roman, nu
nu dwaalt
zijden;
heet het
hetniet
nieteen
eengevaarlijk
gevaarlijkboek,
boek,een
eenimmoreel
immoreel boek,
boek, een
een
zijden ; want
want heet
boek in
? Ik
boek
in strijd
strijd met
met menschelijke
menschelijke en
en goddelijke
goddelijke wetten
wetten?
Ik wil
wilhet
heteen
eennoch
noch
het
ander tegenspreken,
tegenspreken, al
dit alles
alles geenszins
geenszins klakkeloos
klakkeloos toe.
toe.
het ander
al stem
stem ik
ik dit
De vrouw
Gy mij
De
vrouw die
die Gij
gegeven hebt
hebt beschrijft
hare meer
meer dan
dan
mij gegeven
beschrijft hier
hier zelve hare
tragische
Schitterend van
van schoonheid
schoonheid is
is het
het leven
levender
dertwee
twee
tragische geschiedenis.
geschiedenis. Schitterend
kinderen:
Diep tref,
tref.
kinderen : Maryen
Mary en Martin,
Martin, geschetst,
geschetst, die
die samen
samen «esploreeren.»
«esploreeren.» Diep
fend
zijn de
debladzijden
bladzijdenaan
aanMary's
Mary's rampzalige
rampzalige moeder
moeder gewijd
gewijd;; in
invrome
vrome
fend zijn
reinheid
is de
dekloosterschool
kloosterschoolbeschreven,
beschreven,waar
waardede
karaktersder
dermeisjes
meisjes
reinheid is
karakters
reeds
voorspellen hoe
zij als
als vrouw
vrouw zullen
En alalkan
kan de
devolwassen
volwassen
reeds voorspellen
hoe zij
zullen zijn.
zijn. En
Mary
Neillniet
nietvrij
vrijuitgaan
uitgaan—
- want
wantzij
zijwas
wasgeen
geenkind,
kind,toen
toenzij
zijhuwde,
huwde,
Mary 0' Neill
en later
haar
binnentreedt,
en
later als
alsdedeverzoeking
verzoekingbijbij
haar
binnentreedt,redeneert
redeneertzij
zijmeer
meer met
met
haar geweten,
geweten, met
met haar
haar hart,
hart, met
methaar
haaronzalige
onzaligeliefde
liefde zelve
zelvedan
dandat
datzij
zij
haar
deze
ontvlucht —
- al
al isis dit
ditalles
alleszoo
zoo;
tochmoet
moetmedelijden
medelijden de
deoverhand
overhand
deze ontvlucht
; toch
behouden op
ons oordeel.
oordeel. «Die
«Diesta,
sta,ziezie
dat
niet
valle,»»Erger,
»Erger.
behouden
op ons
toetoe
dat
hijhijniet
valle,»
nissen
moeten er
er zijn
zijn in
in de
de wereld,
wereld, maar
maar wee
wee hem,
hem, door
doorwien
wienzezekomen,»
komen,»
nissen moeten
zegt het
het oude
oude bijbelwoord.
bijbelwoord. Niet
Nietdedeongelukkige,
ongelukkige,mishandelde
mishandeldeMary
Mary O'Neill
O'Neill
zegt
treffe de
zwaarste schuld,
die tegen
tegen haar
haar zondigden.
zondigden. In
In de
de
treffe
de zwaarste
schuld, maar
maar hen,
hen, die
eerste plaats
plaats haar
haar vader,
vader, zijn
zijn lief,
lief, rein
rein kind
kindofferend
offerendaan
aanblinde
blindeeerzucht
eerzucht;
eerste
;
in de
de tweede
tweedeplaats
plaatshaar
haarechtgenoot,
echtgenoot,alaldraagt
draagt de
deellendeling
ellendelingdien
diennaam
naam
in
slechts volgens
volgens de
de wet.
wet. En
Endan
dan
Mary'somgeving
omgeving!
Werdooit
ooitiemand
iemand
slechts
Mary's
! Werd
slechter behandeld
behandeld in
haar eigen
huis?? Toch,
Toch, ook
ook hier
hier weer
weer een
een wonde,
wonde.
slechter
in haar
eigen huis
plek. Lady
Lady Raa
Raa inviteerde
inviteerdezelve
zelvededevrouw,
vrouw,die
die
verafschuwt,op
ophaar
haar
plek.
zijzij
verafschuwt,
kasteel. Af
Afen
entoe
toeis isditdit
meisjezoo
zoo
vreesachtiglijdelijk,
lijdelijk,dat
datmen
menereronge,
onge·
kasteel.
meisje
vreesachtig
duldig bij
bij wordt.
wordt. Maar
Maarmet
metdit
dital,al,dedemeesterhand
meesterhand van
van den
denauteur
auteur doet
doet
duldig
ons haar
haar kennen,
kennen, van
vanhaar
haarjeugd
jeugdafaf;
wijmaken
makenhaar
haarlijden
lijdenen
enstrijden
strijden
ons
; wij
mee:: wij
betrappen ons
ons soms
somsop
opmedeplichtigheid
medeplichtigheidaan
aanhaar
haarovertredingen
overtredingen;
mee
wij betrappen
;
het isis bijkans
bijkans onmogelijk
onmogelijk haar
haar niet
niet lief
lieftetehebben.
hebben. EnEnhoe
hoeaandoenlijk
aandoenlijk
het
kinderlijk zijn
echt ontbonden
ontbonden tetekrijgen,
krijgen, die
diehaar
haar
kinderlijk
zijn haar
haar pogingen,
pogingen, om
om een echt
erger is dan
dan een
eenonschuldig
onschuldigveroordeelde
veroordeelde zijn
zijn cel.
cel. Daarom,
Daarom,zij
zijdit
ditwerk
werk
erger
aanval op
op veel
veeldoor
doorKerk
KerkenenStaat
Staatgesanctionneerd,
gesanctionneerd, zij
zij 't ..:en
verheer.
een aanval
een verheer,
lijking van verboden
verboden liefde
liefde ..
....
Erzijn
zijnzondiger
zondigerhartstochten
hartstochtenininde
dewereld
wereld
lijking
.. Er
dan die
die de
deziel
zielvan
van
deze
Maryberoeren.
beroeren.ZijZijwas
waseen
eenecht
echtnatuurkind,
natuurkind,
dan
deze
Mary
naïf, vol
vol temperament.
temperament. Voor
Voorhaar
haarwas
wasvrede,
vrede,vreugd
vreugden
enIicht
lichtniet
niet en
en nooit
nooit
naïf,
den engen
engen weg
weg van
van plicht
plicht te
te vinden,
vinden, om
ommet
meteen
eenvariant
variantvan
vande
deGE,
Gé.
op den
nèstets bekende
bekende regelen
regelen te
te spreken,
spreken, doch
dochook
ookevenmin
evenmindaarbuiten.
daarbuiten. Als
Als
nèstets
ten slotte
slotte het
hetmysterie
mysterieder
derliefde
liefde
haar
overweldigt,zinkt
zinktzijzijmachteloos
machteloos
ten
haar
overweldigt,
terneder;; zij
al haar
haar kracht
kracht verbruikt
verbruikt in
inden
denstrijd
strijdtegen
tegendedekinderen
kinderen
terneder
zij heeft al
der duisternis
duisternis om
haar heen.
Meer dan
danheilige
heiligehad
hadzijzijmoeten
moetenwezen,
wezen,om
om
der
om haar
heen. Meer
ditmaal in
cel te
te blijven,
blijven, nu
nu de
dedeur
deurop
opeen
eenkier
kier stond..
stond .. .." Slechts
Slechts
ook ditmaal
in de cel
phasen van
van Mary's
Mary's leven
leven behelst
behelstdit
diteerste
eerstedeel,
deel,welverzorgd
welverzorgdenenfraai
fraai
twee phasen
van' druk,
zooals men
men het
hetgewoon
gewoonisisvan
vanA.A.W.W.
Sythoffs
Uitgeversmaat.
van'
druk, zooals
Sythoffs
Uitgeversmaat,
schappij ;; niemand
het vervolg,
vervolg, dat
dat binnenkort
binnenkort gaat
gaat verschijnen,
verschijnen, onge,
ongeschappij
niemand zal
zal het
willen laten.
laten.
lezen willen
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vertaling van
vanHall
HallCaine's
Caine'skrachtig,
krachtig,schilderachtig
schilderachtigEngelsch
Engelschisisbijzon,
bijzon.
De vertaling
der gelukkig
gelukkig geslaagd,
geslaagd, naar
naar het
het mij
mij voorkomt.
voorkomt. IkIkwensch
wenschdit
ditvoor
vooralle
alle
der
in 't bijzonder
bijzonder merkwaardige
merkwaardige boek
welverdiend succès
succès toe.
toe.
vrouwen in
vrouwen
boek een welverdiend
ELISE
ELISE SOER.
SOER.
o
0
Edward Stilgebauer.
Stilgebauer. Dominee
Dominee Schr6der.
Schröder. —
- Amsterdam,
Amsterdam, P.
VanKampen
Kampen en
en Zoon.
P. N. Van
Edward

Edward Stilgebauer
Stilgebauer is,
is, als
alsschrijver
schrijvervan
vanzijn
zijnveelverspreiden
veel verspreideneersteling
eersteling
Edward

Götz Kraft,
Kraft, reeds
reeds een goede
goede kennis
kennis van
vanhet
hetNederlandsch
Nederlandschpubliek.
publiek.
Gitz
Hij heeft
heeft niet
nietdedepretentie,
pretentie,eeneen
groot
letterkunstenaarte te
zijn;
maar
Hij
groot
letterkunstenaar
zijn
; maar
onderwijl
is hij
onderhoudend verteller
verteller in
in gezonden
gezonden geest.
geest.
onderwijl is
hij een
een onderhoudend
Hij kent
kent ter
ter dege
dege het
hethedendaagsche
hedendaagscheDuitsche
Duitscheleven,
leven,te te
middenwaarvan
waarvan
Hij
midden
zijne pen
pen zich
zich beweegt,
beweegt, en
enweet
weetzijn
zijnlezers
lezersvoor
voor
onderwerpentete
zijne
zijnzijn
onderwerpen
interesseeren.
interesseeren.
brengt hij
hij ons
onsopopkerkelijk
kerkelijkgebied.
gebied. Het
Hetverhaal
verhaal speelt
speelt in
in een
een
Ditmaal brengt
Deprotestantsch,kerkelijke
protestantsch.kerkelijke aangelegenheden,
aangelegenheden,
middenduitsche industriestad.
industriestad. De
middenduitsche
dusverre onder
onderzelfstandig
zelfstandigstedelijk
stedelijkbeheer,
beheer,zijn
zijndaar,
daar,kortgeleden,
kortgeleden,om
om
tot dusverre
administratieve redenen,
bij de
de Pruisische
Pruisische Staatskerk
Staatskerk aangesloten.
aangesloten. En
En in
indie
die
administratieve
redenen, bij
het ten
ten naastebij
naastebij op
op eenzelfde
eenzelfde wijze
wijze toe
toe als
alsinin
Pruisische
Staatskerk gaat
gaat het
Pruisische Staatskerk
Pruisische leger. Wie
Wie niet
nietprecies
preciesdoet
doetwat
watzijn
zijnsuperieuren
superieurenvoorschrijven,
voorschrijven,
het Pruisische
wordt door
door een
eenuitspraak
uitspraakvan
vanhet
hetBerlijnsche
Berlijnsche«Spruchcollegium»
«Spruchcollegium» uit
uitzijn
zijn
wordt
ambt ontzet.
ontzet.
ambt
jonge predikant
predikant Heinrich
Heinrich Scht6der.
Schlöder.Uit
Uiteerlijk
eerlijkidealisme
idealisme
Dit ondervond de jonge
had hij
hij het
het geestelijk
geestelijk beroep
beroepgekozen
gekozenenenaanvankelijk
aanvankelijkvond
vondhij
hijdaarin
daarinvolle
volle
had
bevrediging. Vooral
Vooral de
de praktische
praktische zijde
zijdevan
vanhet
hetherderlijke
herderlijkewerk
werk schonk
schonk
bevrediging.
hem, ondanks
ondanks allerlei
allerlei mistastingen,
mistastingen, genoeg
genoeg hartelijke
hartelijke voldoening.
voldoening. En
En daar
daar
hem,
hij, van
van aanleg,
aanleg, een
eengoed
goedredenaar
redenaar was,
was, had
had hij
hij ook
ook op
op den
den kansel
kansel een
een
hij,
succes.
aanmoedigend succes.
Maar
dit maakte
maakte een
eenpaar
paar oudere
ouderecollega's
collega'sjaloersch.
jaloersch. En
En zijn
zijn huwelijk
huwelijk
Maar juist dit
met
eene door
door hem
hem zelf
zelfgedoopte,
gedoopte,jonge
jongeJoodsche
Joodscheweduwe
weduwevan
vanruime
ruime
met eene
beschaving, ergerde
ergerde hunne
hunne huisbakken
huisbakken vrouwen.
vrouwen. Van
Vanlieverlede
lieverledewreekte
wreekte
beschaving,
men
zich door hem
hem verdacht
verdacht te maken
maken op
op het
het stuk
stuk van
vande
dezuiverheid
zuiverheidder
der
men zich
Dit punt
puntwas
washem
hemtot
totnog
nog
vrijwel
bijzaakgeweest.
geweest.Hij
Hijvermeed
vermeed
leer.
leer. Dit
toetoe
vrijwel
bijzaak
theologische conflicten
conflicten;; trachtte
trachtte wél te
te doen
doeniningeestelijken
geestelijkenen
enininstoffelijken
stoffelijken
zin, zonder
zonder veel
veelci.ogmatischen
0.ogmatischen uitleg.
uitleg.Maar
Maareenmaal
eenmaal geprikkeld
geprikkeld en
engeteisterd
geteisterd
en
in 't nauw
gebracht, wierp
wierp hij
hij de
degeheele
geheeledogmatiek
dogmatiekoverboord
overboord;
met
nauw gebracht,
; met
en in
dit
gevolg, natuurlijk,
natuurlijk, dat
dat hij
hij zijn
zijn post,
post, die
diehem
hemlief
liefwas
wasgeworden,
geworden, moest
moest
dit gevolg,
vond hij,
hij, door
doortoedoen
toedoenvan
vanJoodsche
Joodschestadgenooten,
stadgenooten,
verlaten.
verlaten. En
En ten
ten slotte vond
vergoeding
hetgeen de
de Christelijke
Christelijke synode
synode hem
hem ontnam.
ontnam.
vergoeding voor
voor hetgeen
Het boek
boek isis de
deattentie
attentievan
vanernstige
ernstigevolwassen
volwassenlezers
lezerswaard.
waard. Ook
Ookzij
zij die
die
de
geloofsbelijdenis van
van den
denhoofdpersoon
hoofdpersoonniet
nietheelemaal
heelemaaldeelen,
deel en,zullen
zullen
de geloofsbelijdenis
hem
moeten waardeeren
waardeeren in hetgeen
hetgeen hij
hij zelf
zelf als
als «het
«het Christendom
Christendom van de
de
hem moeten
daad»
beoefenen.
daad» trachtte
trachtte te
te beoefenen.
Het woord
woord «Dominee»
«Dominee»geeft
geeftaan
aanden
dentitel
titeleen
eenzweem
zweemvan
vanbespottelijkheid,
bespottelijkheid,
bedoeling
schrijver
waarschijnlijk ook
ook
die
stellig niet
niet inindede
die stellig
bedoeling
vanvan
denden
schrijver
enen
waarschijnlijk
niet
in die
dievan
vandedevertaalster
vertaalsterheeft
heeft gelegen.
gelegen. Zij
Zij kon
kon niet
niet helpen
helpen dat
dat ons
ons
niet in
spraakgebruik
woord opdrong
opdrong:: oorspronkelijk
oorspronkelijk vocatief,
vocatief, in
in den
den
spraakgebruikhaar
haar dat
dat woord
volksmond
een extra,eindletter
extra>eindletter voor
voor alle
allenaamvallen
naamvallen pasklaar
pasklaar ge,
ge.
volksmond door
door een
ederhndsch overblijfsel
latinisee.
maakt
maakt -—een
een komiek,
komiek, speciaal
speciaalNNederlandsch
overblijfsel uit
uit den latinisee
renden tijd
tijd!!
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Misschien een
De vertaling
vertaling houdt zich
zich meestal
meestal trouw
trouw aan
aan het
het originieel. Misschien
het isis moeielijk in
dit opzicht
opzicht maat
maat te voelen,
voelen,
beetje
te trouw.
trouw. Maar
Maar het
beetje alal te
in dit
wanneer men
men uit
uit het
het breedvoerige
breedvoerige Duitsch in het
hettegenwoordig
tegenwoordigmeer
meernaar
naar
wanneer
concreten stijl
een concreten
stijl strevende Nederlandsch vertaalt.
G.c.
G. C.
o0
Selma Lager1öf.
Lagerl6f.

De Voerman.
Voerman. -- Amsterdam,
Becht.
Amsterdam, Becht.

liifs werken
Selma
Lagerlöfs
ons, Nederlanders,
Nederlanders, altijd
altijd den
den indruk
indruk
Selma Lager
werken maken
maken op
op ons,
van
nieuwste werk
werk nu
nu isis nog
nogwat
wat
van in hooge mate
mate fantastisch
fantastischtete wezen.
wezen. Dit nieuwste
fantastischerdan
dan al
al de vorige.
vorige.
fantastischer
jndien ik
Jndien
dus aankondig
aankondig als
als een
eenhoogst
hoogstorigineel
origineel pennevoortbrengsel
ik het dus
er bij
bij te
te voegen,
voegen, dat
dat het
hetalleen
alleen
van
talentvolle schrijfster,
schrijfster, dan
van de talentvolle
dan dien
dien ik er
is voor
voor lezers,
lezers, die zich
zich gaarne
gaarne in een
een wereld van onbestaanbaar~
genietbaar is
onbestaanbaar,
heden bewegen.
bewegen.
geen mensch, maar
De
«Voerman» in quaestie is geen
De «Voerman»
maar een
een schim
schim of
of geest
geest of
droombeeld
symbolisch wezen.
wezen. Dientengevolge
Dientengevolge houdt
houdthet
hetverhaal
verhaal het
het
droombeeld of symbolisch
midden tusschen een ouderwetsche spookhistorie
spookhistorie en eene moderne spiritis~
spiritis,
mededeeling. Ik
niet dat
dat de
deschrijfster
schrijfster de
de zaak
zaak in
indien
dienlaatst,
laatst~
tische mededeeling.
Ik geloof niet
noemden zin bedoelt;
bedoelt ; maar
noemden
bijgeloof op
op hedendaagsch
maar zij
zij brengt
brengt een
een oud bijgeloof
terrein over
terrein
over;; en het
het kost
kost groote moeite,
te onderscheiden,
onderscheiden, wààr, naar hare
moeite, te
ophoudt en
en Of
fantasie, Of
symboliek
bedoeling,
bedoeling, de
de werkelijkheid
werkelijkheid ophoudt
bf de fantasie,
a de
de symboliek
begint.
speelt zich af
De gebeurtenis
gebeurtenis speelt
af aan
aan het
het sterfbed
een Heilslegcr~zuster.
sterf bed van een
Heilsleger,zuster.
De lezer
lezer dient
dient zich
zich op een
een groote treurigheid voor te bereiden, die ditmaal
ditmaal
geen zweempje
zweempje humor
humor wordt
wordt onderbroken,
onderbroken, zooals wij
wij dat
dat anders van
door geen
L. gewoon zijn.
zijn.
Selma
Selma L.
vertaling' is vloeiend,
vloeiend, zooals men dat
dat van
vanMargaretha
Margaretha Meyboom kan
De vertaling.
verwachten.
C.
G.
G. C.
o0
Käthe Sturmfels.
Sturmfels. Het Vrouwengevaar. - Baam,
Baarn, Hollandia,Drukkerij.
Hollandia,Drukkerij, 1913.
1913.
Kathe
—

strijdbare Duitsche
Duitsche speermaagd
speermaagd gordde
gordde zich
zich aan,
aan, om
om te
te velde
velde te
te
Een strijdbare
trekken tegen
Vrouwenbeweging 1 En
En zij
zij deed
deed dit
dit op
op een
een wijze, die
tegen .... de Vrouwenbeweging!
past bij haar stormachtigen familienaam.
geheel past
kunnen zeggen haar
een deel
deel geldt
geldthaar
haarergernis,
ergernis, —
- men
men zou
zou haast
haast kunnen
Voor een
- de Vrouwenbeweging
Vrouwenbeweging in het
het algemeen,
algemeen, voor
vooreen
eendeel
deelspeciaal
speciaalde
de
woede —
het Duitsche boekje betreft,
betreft, komt
haar bedoeling
bedoeling
Duitsche. Wat het
komt dit nu voor haar
op hetzelfde
hetzelfde neer
neer;; maar
maar in
een Nederlandsche
N ederlandsche vertaling
vertaling ver,
ver~
tamelijk
tamelijk wel op
in een
af en
en toe
toeverwarring.
verwarring.
oorzaakt het af
boeken~raadpleging, is de
de horizon
horizon van
van
Ondanks een
een massa
massa vertoon
vertoon van
van boeken,raadpleging,
Ondanks
de Schrijfster
Schrijfster (die zich
zich als
als een
eengewezen
gewezenverpleegster
verpleegsterbekend
bekendmaakt)
maakt) nogal
nogal
beperkt. Naar
Naar haar
haar eigen
eigen overtuiging
overtuiging optredende
optredendetegen
tegenalgemeenheden,
algemeenheden,
zij het
hetblijkbaar
blijkbaartegen
tegendingen
dingendie
diehaar
haarpersoonlijk
persoonlijk grieven.
grieven. En
En dit
dit
heeft zij
heeft
maakt dat,
fouten van
van de
debedoelde
bedoelde maatschappelijke strooming
strooming
maakt
dat, zelfs
zelfs wie
wie de
de fouten
kunnen beseffen,
beseffen, dat
dat zulk een razend
razend
duidelijk inzien,
inzien, toch
toch aanstonds
aanstonds kunnen
duidelijk
dit niet
niethet
hetrechte
rechtemiddel
middelis om
is om
haar
gezonder,meer
meer
pleidooi als
als dit
pleidooi
haar
eeneen
gezonder,
natuurlijke richting
geven.
natuurlijke
richting te geven.
Zoo ver,
ver~
zich zulk een stroom
stroom niet,
niet, om
om allerhande
allerhande redenen.
redenen. Zoo
Keeren laat zich
geet de Schrijfster in hare
hare redeneering
redeneering heelemaal
heelemaal de werking van
van het
het moderne
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der vrouwen
vrouwen
verkeer
Zij wenscht dat het meerendeel der
verkeer en
en de moderne techniek. Zij
idealen zal zoeken aan den huiselijken haard.
meer
haar heil en haar idealen
haard. Goed,
meer haar
maar
dit tetegebeuren
gebeuren in
in eenigzins andere
maar dan
dan dient
dient dit
andere vormen
vormen dan
dan in
in den
«goeden ouden tijd».
tijd». Zin
Zin voor
voorhuiselijkheid
huiselijkheid bevorderen,
bevorderen, isisiets
ietsanders
andersdan
dan
aanbevelen. Te
Te verlangen,
huisbakkenheid aanbevelen.
verlangen, dat
datde
dehuishoudscholen
huishoudscholen weer
weer
omdat de meisjes
zullen opgeheven worden, omdat
meisjes van
van haar
haar eigen
eigen moeders
moeders het
het
huishouden moeten leeren, toont wel
wel dat
dat iemand
iemand geen
geenrekening
rekening houdt
houdt met
met
de tcekenen
integendeel, niet
niet beter
beter zijn,
zijn, de
de huishoud.
der tijden.
tijden. Zou
Zou het integendeel,
teekenen der
huishoud,
scholen
gaandeweg uit te
te breiden,
breiden, in
indier
diervoege,
voege,dat
dathaar
haarprogramma,
programma, be,
be.
scholen gaandeweg
een
halve
het beoefenen van
van de noodigste praktische
praktische kundigheden,
kundigheden, tevens een
halve het
bevorderde ?
fijnere ontwikkeling bevorderde?
Zelfs al
men de
de Schr. niet toestemmen wat zij
zij op
op een
een andere
andere bladzijde
bladzijde
al wil men
beweert:
moeders hare
slechtste opvoeden,»
dat «de
«de beste moeders
hare eigen
eigen kinderen
kinderen het slechtste
beweert : dat
den tijdgeest
tijdgeest geen
geen ongelijk
ongelijk geven,
geven, die
die leert dat «moeders
zoo kan
kan men
men toch
toch den
pappot» voor
den regel
regel een
een even
even onvoldoend
onvoldoend dieët is
als
pappot»
voor dochters
dochtersin
in den
is als
voor zoons.
zoons.
aanpassingsvermogen en
verruiming van
van
Voor
beiden is
is verkrijging van
Voor beiden
van aanpassingsvermogen
en verruiming
dan dat
datmen
menhen
hendedegelegenheid
gelegenheiddaartoe
daartoe
gezichtseinder
noodzakelijk, dan
gezichtseinder te
te noodzakelijk,
mag onthouden.
mag
Zou
het b.v.,
b.v., geen
geen aanbeveling
aanbeveling verdienen,
verdienen, om,
om, ininruil
ruilvoor
voorhet
het vele
Zou het
werk, dat de
de industrie aan
aan de huisvrouw
huisvrouw ontneemt,
ontneemt, aan
aan sommige
sommige
tijdroovende werk,
tuinbouvonderwijs te verbinden?
verbinden ? Dan kon
kon dit
dit later
later voor
huishoudscholen tuinbollWonderwijs
de leerlingen een ongezochte aanleiding geven, in aansluiting
aansluiting aan
aan haar
haar
midden punt, een aangename en gelduitwinnende
gelduitwinnende bezigheid te vinden.
huiselijk middenpunt,
Gelijk
dit ééne punt,
punt, zoo doen
doenwij
wijwaarschijnlijk
waarschijnlijk langs
langs de
de heele linie
Gelijk op
op dit
ondanks hare
hare vele
vele dwaasheden, à la hausse,
Vrouwenbeweging, ondanks
het beste, op de Vrouwenbeweging,
plaats van
van (wo
als in dit
dit boekje)
boekje) à la
la baisse
baisse te speculeeren!
(zooals
in plaats
speculeeren !
G.c.
G. C.

o0
De
De Moed
Moed om
om te
te leven
leven,, door
door I-I.
H. Z.
Z. Zegers de Be
ijl, schrijver
Storm en
en
Beijl,
schrijver van
van Door Storm
- Amersfoort. Valkhoff en
en Co.
Co.,, 1915.
1915.
Duisternis. Twee Deelen. —

Het is
is auteur van
van bovengenoemd
bovengenoemd werk
werk niet
een spannenden roman
Het
niet om een
waarbij de lezers
lezers naar
naar de
de ontknooping
ontknooping haken
haken;; want in het
het «voor.
te doen, waarbij
«voor,
woord»
woord» vertelt
vertelt hij
hij ons reeds,
reeds, dat
dat dit
dit boek
boek voortzefting
voortzetting is van zijn
zijn vroeger
vroeger::
Storm en
enDuisternis
Duisternis;
dat het
het drama
drama in een
een blijspel
blijspel eindigt.
eindigt.
Door Storm
; dat
«Eind goed, alles
alles goed»
goed» zou
zou ikikechter
echter hier
hier niet
nietdurven
durvenbeweren
beweren;; v66r
vóór
het licht
licht doorbreekt in deze
deze duisternis,
duisternis, v66r
vóór de arme
arme Marie
Marie van
van haar
haar tyran
tyran
verlost, de
de echte
echte liefde
liefde leert
leert kennen,
kennen, die
die haar
haar jaren
jaren van
van leed
leed zal
zal doen
doen ver,
ver.
verlost,
geten
geloopen aan
aan de
de scherpe
scherpe steenen op
geten (?)
(7) heeft
heeft zij
zij de
de voeten
voeten wond geloopen
haar levenspad,
levenspad, heeft zij
zij hare
hare lieve oogen
oogen bijna
bijna blind geschreid,
geschreid, heeft
heeft zij
zij
haar
onderdedeharde
hardeslagen,
slagen,die
diehaar
haartelkens
telkensen
en
haast het
het verstand
verstand verloren,
verloren, onder
haast
telkens worden
worden toegebracht
toegebracht door
hand, die
die eens
eens de
de hare
hare zocht.
zocht. En
En
telkens
door de
de hand,
toch, het eene vloeit geleidelijk uit het
het ander.
ander. Geen
Geen gezochte
gezochte wreedheden,
onmogelijke toestanden,
Marie lijdt
lijdt voor
voor een
een deel
deel
onmogelijke
toestanden, verzonnen
verzonnen boosheid.
boosheid. Marie
door eigen
eigen schuld.
schuld. Zij
Zijkoesterde
koesterdeblinde
blindeliefde
liefdevoor
vooreen
eenman,
man,harer
harerniet
niet
door
waard: «Een mooi bruut»,
voorzijn
zijngenot,
genot,materialistisch
materialistischtot
totin
in zijn
bruut», levend
levendvoor
nieren;; terwijl
terwijl zij,
zij, hoog
hoogbegaafd,
begaafd,met
methaar
haarrijk
rijkgeestesleven,
geestesleven,haar
haar diepzinnig
nieren
haar zachten
zachten aard,
aard, wel het lam
lam gelijkt
gelijktgepaard
gepaard aan
aan een
een tijger. Hoe
Hoc
gemoed, haar
zij
zij dien
dkn man ooit kon beminnen,
beminnen, is
is ons
ons een
eenraadsel.
raadsel.
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Voor een
Voor
een deel
deel slieelt
speelt dit
dit verhaal
verhaal in
in Indië.
Indië. Schr.
Schr. kent
kent de
de Indische
Indische toe,
toe~
standen
aanschouwing zeer
Hij schetst
schetst er
er niet
niet meer
meer van
van
standen door
door eigen
eigen aanschouwing
zeer goed.
goed. Hij
dan
noodig is,
is,om
omden
denachtergrond
achtergrondtetcweven,
weven,waartegen
waartcgenMarie's
Maric'slotgevallen
lotgevallen
dan noodig
zich afspiegelen.
afspiegelen.
Het
verhaal begint
met een levendige
levendige voorstelling
voorstelling van
van den
denverkoop
verkoopvan
van
Het verhaal
begint met
dokter
Winschotens inboedel.
inboedel. Het
Hetechtpaar
echtpaarWinschoten
Winschotcnzal
zalbinnenkort
binnenkort
dokter Winschotens
naar
Europa vertrekken.
doen wij
wij een
een stap
stap terug
terug en
en worden
worden op
op de
de
naar Europa
vertrekken. Dan doen
hoogte
gebracht van
verhouding, waarin
waarin Marie
Marie en
en haar
haar man
man tot
tot elkaar
elkaar
hoogte gebracht
van de verhouding,
tot wien
wien zij
zij opzag
opzag als
als
staan
14:: «Hij
«Hij was
was haar
haar ideaal
ideaal geweest,
geweest, de man,
man, tot
staan p.
p. 14
de
bloem naar
naar de
de zon
zon;; de
deman
manbij
bijwien
wienzezesteun
steunenenbescherming
beschermingzocht,
zocht,
de bloem
deneik.
eik ....
» (oude
eenigszins
onjuiste
beeldspraak,
als
het klimop
klimop bij
bij den
als het
.» (oude
en en
eenigszins
onjuiste
beeldspraak,
daar
den boom
boom al
al omslingerend
omslingerend doodt).
doodt) ....
de man,
man, voor
voor wien
wien
daar het
het klimop
klimop den
. . . de
zij
dood zou
zou ingaan,
ingaan, als
als het dienen
dienen moest
moest tot
tot zijn
zijn geluk.
geluk. En
Enhij
hij had
had
zij den
den dood
de
bloem vertreden,
vertreden, het
klimop van
van zich
zich losgerukt
losgerukt en voor
voor haar
haar liefde
liefde en
en
de bloem
het klimop
toewijding
liefde en
en waardeering.
waardeering ....
toewijding niets
niets dan
dan smaad
smaad gehad
gehad in
in stede
stede van
van liefde
.»»
nuchter zelfs
zelfs hier
hier en
endaar,
daar,deelt
deeltschr.
schr. ons
onsmede,
mede, hoe
hoc
Zakelijk, ietwat
ietwat nuchter
Marie's huwelijk
huwelijk eigenlijk
eigenlijk van
van begin tot
tot einde
eindeeen
eengroote
grootemartelingiwordt.
martelinglwordt.
Marie's
Zelfs
haar zoon, haar
haar eenig
eenig kind,
kind, wordt
wordt soms
soms als
als wapen
wapen tegen
tegen de
de moeder
mocder
Zelfs haar
gebezigd.
Ook hij
hijlijdt
lijdtdoor
doorvaders
vadersonverschillige
onverschillige af
af en
en toe
toebepaald
bepaald vij,
vij~
gebezigd. Ook
andige
stemming, door
door het
hetleed
leedvan
van«moes.»
«moes.»—
- Albert
Albert isisbijzonder
bijzonder goed
gocd
andige stemming,
geteekend.
Wij zien
zien den
denaardigen
aardigen jongen
jongen voor
voorons:
ons:bevattelijk,
bevattelijk, vlug,
vlug, met
met
geteekend. Wij
iets van
van Marie's
Marie's zachten
zachten aard,
aard, die
die liem
hem doet
doetineenkrimpen
ineenkrimpen van
vanvrees
vrees bij
bij de
de
iets
ruwe, liefdelooze aanmerkingen
aanmerkingen van
dokter. Winschoten
Winschoten isis bovendien
bovendien
ruwe,
van den dokter.
niet alleen
alleen ongeloovig
ongeloovig maar
maar ook
ookspotter,
spotter, met
metopzet
opzetom
omtetegrieven,
grieven, zijn
zijn
niet
vrouw te
te pijnigen,
pijnigen, zijn
zijn kind
kind radeloos
radeloos verlegen
verlegen tetemaken.
maken.
vrouw
Dezelfde
man, een satan
satan tehuis,
tehuis, kan
kan daarbuiten
daarbuiten een
een aardig,
aardig, schoon
schoon niet
niet
Dezelfde man,
als arts
arts bekwaam,
bekwaam, maar
maar weet
grof te
te doen
doenbetalen
betalen
fijn causeur
causeur zijn,
fijn
zijn, is als
weet zich grof
en als
als viveur
viveur op
opzijn
zijnmanier
manier van
van het
hetgeld
geldtetegenieten,
genieten, dat
dathij
hij reeds
reeds ver,
ver~
en
gaard heeft,
houdt hij
hij zich
zich arm.
arm. Ook
Ookininzijn
zijnverhouding
verhoudingtot
totzijn
zijnouders,
ouders,
gaard
heeft, al
al houdt
brave, bekrompen
bekrompen lieden,
lieden,en
enininzijn
zijngesprekken
gesprekkenmet
metMaries's
Maries'sstiefvader,
stiefvader,komt
komt
brave,
zijn inhaligheid
inhaligheid telkens
wordt hij
hij weleens
weleens in
in de
de kaart
kaart ge,
ge~
zijn
telkens aan
aan den
den dag
dag en
en wordt
keken.
wijininzijn
zijnwezen
wezendoor,
door~
Wekt Winschoten
Winschoten onzen
onzen weerzin,
weerzin, hoe
hoe dieper
dieperwij
Wekt
dringen, Marie
Marie en
haar jongen worden
worden ons
onsdes
destetesympathieker.
sympathieker. Bijzonder
Bijzonder
dringen,
en haar
treffend zijn
hoofdstukken, waarin
waarin Alberts
Alberts ziekte
ziekte en
en dood
doodworden
wordenver,
ver~
treffend
zijn de
de hoofdstukken,
haald, neen,
waarin wij
wij lijden,
lijden, leed
leed en
en wroeging
wroeging mee
meebeleven.
beleven.
haald,
neen, waarin
karakters zijn
zijn uitstekend
uitstekend volgehouden.
volgehouden. Auteurs
Auteursstij1
stijl isisvrij
vrijvan
vanjacht,
jacht,
De karakters
makerij op zonderlinge
zonderlingewendingen,
wendingen,gezochte
gezochteuitdrukkingen,
uitdrukkingen,taalvervalsching.
taalvervalsching.
makerij
Stellig zijn
zijn deze
deze twee
twee deelen,
deelen, even
even als
als het
hetvolgend
volgendtetebespreken
besprekenwerk
werkvan
van
Stellig
voor onze
onzeLeesbibliotheken
Leesbibliotheken en
en wensch
wensch ik
ikerermenig
menig
Reade, een
een aanwinst
aanwinst voor
Reade,
lezer eenige
eenige aangename
aangename avonden
avonden mede,
mede, in
in den
den aanstaanden
aanstaanden winter.
winter. Maar
Maar
lezer
ook het
het bezit
bezit van
vanditditboek
boek
noem
zeer
begeerlijk.ErErgaat
gaateen
eenadem
adem
ook
noem
ik ik
zeer
begeerlijk.
van oprecht
oprecht geloof
geloof door
doordeze
dezelevensbladeren,
levensbladeren,evenals
evenalseen
eenversterkende
versterkende
van
koelte in
in een
eenzwoel
zwoelwoud.
woud.Geen
Geen
oppervlakkiggeteem,
geteem,geen
geenliefdoenerij,
liefdoenerij,
koelte
oppervlakkig
maar de
uitspraak eener
eener vaste
vaste overtuiging,
overtuiging, die
die ook
ookongeloovigen
ongeloovigenrecht
rechtdoet
doet
maar
de uitspraak
wedervaren, zeldzaam
ruim tegemoet
tegemoet treedt.
treedt. Om
Omdeze
dezeeigenschap
eigenschap tevens
tevens
wedervaren,
zeldzaam ruim
durf ik
ik:: De Moed
Moed om tete leven
leven warm
warm aanbevelen.
aanbevelen.
durf
ELISE SOER.
ELISE

o
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Langs
Langs het
het Geluk,
Geluk, door
door Annie
Annie Salomons.
Salomons. Nederlandsche
Nederlandsche Bibliotheek,
Bibliotheek, onder
onderleiding
leiding
1. Simons,
Sim ons ,Amsterdam.
Amsterdam.
van L.

Kleir.e teere schetsen zijn
.:ijn dit,
dit, waarin
waarin auteur
auteur ons
op de
de haar
haar eigen
eigen
ons op
Kleine
manier:: «Glissez, glissez,
glissez, n'appuyez
n'appuyez pas,»
pas,» een
visie tracht
tracht te
geven op en,
en~
een visie
te geven
manier
kele levens,
levens, wier
wier lot
lot het
het schijnt
schijnt te
te zijn
zijn nooit vollen
vollen zonneschijn
zonneschijn te
te kunnen
kunnen
kele
zij de
genieten. Arme
Arme stumperds
stumperds!! Begeerig
Begeerig strekken
strekken zij
de handen
handen naar
naar «het
«het
genieten.
geluk», doch
doch het
het glijdt
glijdt langs
langs hen
henheen
heenofof
wel
zelvengaan
gaanererlangs,
langs,
wel
zijzijzelven
op iets
iets onbereikbaars
onbereikbaars gericht,
gericht, in
in hevig
hevig begeeren
naar de
verte, op
de verte,
de oogen naar
of weifelend
weifelend verlangen
verlangen of
ofsmachtend
smachtend ontzeggen.
ontzeggen. Langs het
het Geluk! Wat
Wat is
is
of
geluk?
Het antwoord
antwoord schijnt
schijnt nog
nog zoo
zoogemakkelijk
gemakkelijk niet.
niet. Er
Erzullen
zullenvele
vele
geluk
? Het
verklaringen en
en omschrijvingen
omschrijvingen noodig blijken,
blijken, eer
men ook maar
maar bij
bij be,
be~
eer men
verklaringen
nadering kan
kan vaststellen
vaststellen wat
wat in
in 't algemeen
algemeen geluk wordt
wordt geheeten.
geheeten. Bevre,
Bevre~
nadering
begeerten..
heeft dat
dat soort
soort van
van geluk
gelukniet
nietlater
latervaak
vaak
. . .... Wie heeft
diging onzer begeerten
te kunnen
voor het
het grootste
grootste ongeluk
ongeluk gehouden
gehouden?
Zich te
kunnen uitleven,
uitleven, in volle
volle
? Zich
voor
levensblijheid, als
als een
een bloem
bloem in
in zonneschittering? Och,
Och, dat zal
zal wel
wel altijd
altijd
levensblijheid,
blijven;; want, zooals Annie Salomons
Salomons het
het in
indit
ditzestal
zestalschetsen
schetsen
ideaal blijven
een ideaal
treffend en telkens
telkens weer
weer anders
anders teekent, onvolmaakt
onvolmaakt is immers
immers alle
alle samen,
samen~
treffend
steeds hapert
elke verhouding
verhouding tusschen ons, menschen
menschen;; steeds
hapert er
er iets door
door
leven, elke
eigen of anderer schuld.
schuld. Het
Hetisiseen
eenoude
oudewaarheid
waarheiddat
dat«een
«eengierig
gierig om,
om~
eigen
96 ; maar
koesterde droom
zelden zijn
zijn vervulling
vervulling brengt,»
brengt,» p.
p. 96;
maar voor
koesterde
droom zoo
zoo zelden
droomer een altijd
altijd weer
weer nieuw'
Elkaar ten
nieuw• te leeren moeilijke les. Elkaar
iederen droomer
begrijpen, wie
wie onzer
onzer kan
kan het
het?? Ook bij
bij diepe
diepe genegenheid
genegenheid blijft
bl~ift de
de
volle begrijpen,
Hoegecompliceerder
gecompliceerder de
de mensch wordt,
wordt, hoe moeilij,
moeilij~
uit. Hoe
niet uit.
«Tweespalt» niet
lijker zijn
zijn leven.
leven.
Een der
der mooiste
mooiste stukjes
stukjes uit
uit dezen
dezen mooien
mooien bundel,
bundel, vol
vol diep
diep gevoel
gevoel en
en
Een
intens
zieleleven, acht
acht ik
ik afscheid. «We
zijn oud
oud geworden.»
geworden.» peinsde
peinsde ze.
ze.
«We zijn
intens zieleleven,
heelverschillend
verschillend geweest;
heeft heel
heel verschillend
verschillend
«] a, ons
ons leven
leven isisheel
het heeft
geweest ; het
«Ja,
ons gedaan.»
gedaan.»
met ons
met
Er ging
een huivering
huivering over
overhaar
haargezicht.
gezicht.»Maar
»Maar 't heeft
allebei moe
heeft ons allebei
Er
ging een
leven,
gemaakt; moe....
eenzaam,» zei
ze zacht;
en, na een
een zwijgen,
zwijgen, leven~
zacht ; e'n,
zei ze
gemaakt;
moe . . en eenzaam,»
ben eenzamer
eenzamer dan
dan jij
jij;; ik ben
ben ontzettend
ontzettend eenzaam
eenzaam in
in de
de volte,
volte,
diger: 0, ik ben
die mij
mij omgeeft;
de jacht
jacht van
van m'n
m'n leven.»
leven.» p.
p. 60.
in de
omgeeft ; in
Dit
echt. DeDe
eenzameininzijn
zijneenzaamheid,
eenzaamheid, waar
waar de
de stilte
stilte zelve
zelve tot
tot
Dit isis echt.
eenzame
hem
spreekt, zal
zal eer
eer vrede
vrede vinden,
vinden, dan
dandedearme,
arme,die
diealleen
alleenstaat
staattetemidden
midden
hem spreekt,
cener menigte.
weemoedige, het
het leege, het
ijle der
der eenzaam~
eenzaam,
het ijle
menigte. Maar
Maar het
het diep weemoedige,
heid;; de
strakke onbeweeglijkheid
onbeweeglijkheid der
der dingen rondom
rondom den
den eenzame;
eenzame ; zijn
de strakke
heid
teren
verzonken zijn
zijn in zich
zich zelven;
zelven ; het beluisteren
het verzonken
herinneringen ; het
teren op herinneringen;
der voetstappen,
meer tot hem
hem komen,
komen, van
van de
de echo
echo der
der stemmen,
die niet meer
voetstappcn, die
die
voor altijd
altijd verklonken. .. .... dit
nog veel
veel meer
meer voelt
voelt men
men onder
onder het
het
dit en nog
die voor
lezen
van Annie
Annie Salomons
Salomons bundel.
bundel.
lezen van
De
Ned. Bibliotheek
Bibliotheek zal
zal eer
eer inleggen
inleggen met
met deze
deze kleine
kleine verhalen
verhalen van
van on,
on~
De Ned.
vergankelijke
meer dan
dan jaren
jaren tellen.
tellen.
vergankelijke uren,
uren, die
die meer
ELISE
SOER.
ELISE SOER.

o0
Mia
- Amsterdam, Scheltens en Giltay.
Lina Tervooren. —
Mia van Randwijek
Randwijck door Lina

Deze
auteur heeft
heeft er
er slag
slag van
vanjonge
jongevrouwen
vrouwenenenmeisjes
meisjestetebeschrijven.
beschrijven.
Deze auteur
Ook
nu weer
weer isis het
hethoofdpersoontje
hoofd persoontje een allerliefst meisje,
meisje, wier lotgevallen,
Ook nu
al
zijn ze
zeniet
niethoog
hoogromantisch,
romantisch, ons
ons aangenaam bezig
Dat het
het
bezig houden.
houden. Dat
al zijn
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juist
de eigen
eigen grootmoeder
grootmoeder is,
is, die
die het
het pad
pad van
van dit
ditkind
kindmet
metopzet
opzet steenig
steenig
juist de
gegeven omstandigheden
omstandigheden niet
niet onmogelijk
onmogelijk,, hoe
hoe erg
erg ook.
ook.
maakt,
maakt, isis onder
onder de gegeven
de onzelfzuchtige
onzelfzuchtige liefde
liefdeder
dermoeder
moeder~overste
Mooi
daarentegen is de
Mooi daarentegen
,overste geteekend,
«met
glimlach,» die alles
alles verbergt,
verbergt, ook
ookde
deschrijnend,
schrijnend~
«met haar
haar kalmen
kalmen zachten
zachten glimlach,»
ste
smart. Dit
Dit isisdedevrouw,
vrouw,inin
wierhart
hartMia
Miazulk
zulkeen
eengroote
grooteplaats
plaats in
in~,
ste smart.
wier
neemt, dlt wreede pijn haar doortrilt, als zij ook deze aan de wereld moet nemt,dawrpijhotl,aszkdenwrlmot
afstaan;
juist den
denmenschkundigen
menschkundigenbrief
briefhad
hadgeschreven,
geschreven,
afstaan ;ofschoon
ofschoon zij
zij zelve juist
die
ten gevolge
gevolge heeft,
heeft, dat
dathet
hetmeisje
meisje van
van keuze
keuze verandert.
verandert. «Dit
«Dit zou
zou de
de
die ten
(Mia) die
die doorstond,
doorstond, dan
dan mocht
mocht zij
zijveilig
veiligaannemen,
aannemen,
laatste
laatste proef
proef zijn,
zijn, als
als (Mia)
dat
kind hier,
hier, in het
het stille
stilleklooster,
klooster, haar
haar geluk
geluk vinden
vinden zou
zou ....»
.... »p.p.191.
191.
dat het
het kind
Aan
het slot
slot deelt
deeltschr.
schr. ons
onsdan
dannog
nogmede,
mede,ininenkele
enkeletreffende
treffendewoorden,
woorden,
Aan het
hoe dit
hoe
dit afscheid
afscheid de
de lijdende
lijdende vrouw
vrouwtetesterk
sterkaangrijpt.
aangrijpt. Het
Hetisiseen
eentragische
tragische
waarheid,
geluk van
van jonge
jongemenschen
menschen vaak
vaak rust
rust op
op het
het leed
leed der
der
waarheid,dat
dat het
het geluk
ouderen.
te hebben
hebbengevoeld
gevoeldenenaangetoond,
aangetoond,verhoogt
verhoogtdede
waardedezer
dezer
ouderen. Dit te
waarde
even
als onopgesmukte
geschiedenis.
S.
evenvriendelijke
vriendelijke
als onopgesmukte
geschiedenis. E.E.S.

o0
Dagen , door Berto van Kalderkerke,
Uit donkere
donkere Dagen,
1913, Drukkerij.
Kalderkerke, 1913,
Drukkerij. IHet
Iet Bos Beiaard,
Juul van Lantschoot-Moens,
Lantschoot—Moens, Dendermonde.
Juul

Wie van
van naargeestige
naargeestige verhalen
verhalen houdt,
houdt, ininschilderachtig
schilderachtigVlaamsch,
vlaamsch, kan
kan te
te
gast gaan
aan dezen zeer
gast
gaan aan
zeer goed
goed geschreven
geschreven bundel.
bundel.
Van ziekte
ziekte en zorg,
zorg, van
van dood
dood en
endroef
droefheid,
vanweemoed
weemoeden
enwaanzin,
waanzin,
heid, van
kortom
groote menschelijke
menschelijke ellende
ellende vertelt
vertelt schr.
schr. uren
uren aaneen,
aaneen, tot
tothem
hem
kortom van
van groote
gelukt
den lezer
lezerhaast
haastzoo
zoosomber
somber
te stemmen
alszijn
zijneigen
eigenviool
viool;
gelukt is den
te stemm
en als
;
want hoeveel
hoeveel variaties
variaties hij
hij ererook
ookaan
aanontlokt,
ontlokt,dedemelodie
melodievan
vansmart
smart en
en
want
keert steeds
steeds terug.
terug. In
Inhet
hetvoorwoord
voorwoordlaat
laatauteur
auteureen
eenvriend
vriendzeggen
zeggen:
leed keert
:
Kalderkerke heeft
nog aan
aan andere
andere littératuur
littératuur gedaan
gedaan:: Ontboezemin,
Ontboezemin~
«Van Kalderkerke
heeft nog
gen, autobiographiën,
autobiographiën, contemplatieve
contemplatieve gevoelsverklaringen,
gevoelsverklaringen, verzuchtigen,
verzuchtigen,
gen,
klachten
en onvoldaanheden
onvoldaanheden....
. .»»
klachten en
Mooi zoo 1! Een
reeks. Wij
Wij wenschen
wenschen den
den jongen
jongen auteur
auteur lust
lust toe,
toe,
Een heele
heele reeks.
eensaan
aanminder
mindergriezelige
griezeligeonderwerpen
onderwerpentetewijden
wijden;
anders
zijn kracht
kracht ook eens
zijn
; anders
ophem
hemvan
vantoepassing
toepassingkunnen
kunnenworden
worden:
Feiths sentimenteele
sentimenteele verzuchting
verzuchting op
zou Feiths
:
«Mijn beste
heen in
in tranen
tranen en
enellende»
ellende»
«Mijn
beste tijd
tijd vloog heen

I.

E. S.
S.
E.
1.
I. Ilet
Het Graf van
van Rheinvis Feith.
Feith.

o
0
Tine.
Tine. Oorspronkelijke
Oorspronkelijke Roman
Roman naar
naar het
het leven
leve!1,, door Neyl Stace.
Stace. Twee Deelen.
Amersfoort,
Amersfoort, G. J.
J. Slothouwer.
Slothouwer.

lezer krijgt
krijgt hier
hierwaar
waar voor
voor zijn
zijn geld.
geld. Van
Vandedeeerste
eerstetot
totdedelaatste
laatste
De lezer
bladzijde moet hij
hij zijn
zijn aandacht
aandacht wijden
wijden aan
aaneen
eenfemelaar,
femelaar, die
dieeen
eenbovenste
bovenste
bladzijde
schurk blijkt
blijkt te
te zijn,
zijn, zwarter
zwarter dan
danzwart.
zwart.Dit
Ditmonster
monsteropoptwee
tweebeenen
beenenmaakt
maakt
schurk
wie er
er ininzijn
zijp.omgeving
omgevingkomen,
komen,diep
diepongelukkig.
ongelukkig.Hij
Hijpleegt
pleegt
zijn gezin
gezin en wie
zijn
boord —
- het
het isiseen
eengewezen
gewezenloods
loods—- onder
onderzeer
zeerverzwarende
verzwarende
diefstal aan
aan boord
diefstal
maakt op
op schandelijke
schandelijkewijze
wijzemisbruik
misbruikvan
vaneen
eenbezwijming
bezwijming
omstandigheden, maakt
schoondochter; ; hij
hij liegt
liegt en
enbedriegt,
bedriegt,dat
dathet
heteen
eenaard
aard
zijner aanstaande
aanstaande schoondochter
zijner
Ter zee
zeezoowel
zoowelalsalste te
land
gebeuren
vreeselijkedingen,
dingen, het
heteen
een
heeft. Ter
heeft.
land
gebeuren
vreeselijke
voor, het
het ander
ander na.
na. Eerst
Eerstbijna
bijnaeen
eenontploffing
ontploffingin in
machinekamer,
voor,
de de
machinekamer,
danbreekt
breektererbrand
brand uit,
uit,vijf
vijf
waar de
de veiligheidskleppen
veiligheidskleppen zijn
zijnafgesloten,
afgesloten, dan
waar
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slachtoffers,onder
onderwie
wiede
de zoon
zoon van den
slachtoffers,
den bewusten
bewusten loods.
loods. Zonde,
Zonde, ziekte
ziekte en
en
zelfmoord,
bange voorgevoelens,
voorgevoelens, sombere
sombere voorspellingen
voorspellingen vullen
vullen deze
deze451
451
zelfmoord, bange
pagina's
en benevens
benevensvele
veleonnoodige
onnoodige
beschrijvingen;
dronkemanspraat;
pagina's met en
beschrijvingen
; dronkemanspraat;
bijbelteksten, aangehaald
aangehaald te
te hooi en
; ouderwetsche
entetegras
gras;
ouderwetsche gerektheden..
gerektheden ....
bijbelteksten,
Schr. zelf breekt
Schr.
breekt den
den loop
loopvan
vanhet
hetverhaal
verhaaltelkens
telkensafafmet
metallerlei
allerleiopmer
opmer~,
kingen, die weinig ter zake doen en vervalt in noodelooze herhalingen. kinge,dwtrzakoenvlidozehrang.
De taal,
taal, waarin
waarin een
een en
enander
ander isisneergepend,
neergepend, laat
laat mede
mede veel
veel tetewenschen,
wenschen,
maar
knap geschreven
geschreven voor
vooreen
een«stuur»,
«stuur», die
die natuurlijk
natuurlijk op de hoogte
maar is
is toch knap
is van
vanzeemanstermen.
zeemanstermen.
Hiermede
is alles gezegd. E.E.S.S.
is
Hiermede
is alles gezegd.

o0
Amor Amantibus.

Indis,he
S. E.
E. - Amersfoort,
J. Slothouwer.
Indische Roman,
Roman, door
door J.
J. S.
Amersfoort , G.
G. J.
—

Onder
vele Indische
Indische romans
romans isisdit
ditzeker
zekerdedeminste
minsteniet.
niet.Vlot
Vlotgeschre
geschre~,
Onder de vele
ven, prettig van druk. De titel verraadt eenigszins den inhoud. Amor lacht ven,prtigaduk.Delvrtnigszdehou.Amrlact
een kringetje
kringetje van
van meest
meest
schalks
Schr. schetst
schetst ons een
schalks tusschen
tusschen de
de bladzijden.
bladzijden. Schr.
ambtenaren en
en officieren
officierenmet
methunne
hunnedames,
dames,getrouwd
getrouwden
enongetrouwd.
ongetrouwd.
jonge ambtenaren
Een
lichtzinnige schuldenmaker,
schuldenmaker, luitenant
luitenantLeegh,
Leegh, wiens
wienskarakter
karakter aan
aan zijn
zijn
Een lichtzinnige
naam
getrouw blijkt,
blijkt, maakt
maakt vrijpostig
vrijpostig het hof
hofaan
aaneen
eenpiepjong
piepjongcoquet
coquet
naam getrouw
mevrouwtje,
waardoor de
de ijverzucht
wordt opgewekt
opgewekt van
van een
een niet
niet minder
minder
mevrouwtje, waardoor
ijverzucht wordt
behaagziek meisje
meisje: : Emmy
Morel, dochter
dochter van
van den
den ass.
ass. Resident
Resident van
van Ta
T a~,
behaagziek
Emmy Morel,
nahtinggie, »)vroolijke brunette met donkere verleidelijke oogen») ; zij speeltnahtige,»vroljkbuntmedrvlijkogen»;zsplt
Deman,
man,dien
dien
werkelijk
heeft,
wordt
afgeschriktdoor
door
met vuur.
vuur. De
met
zij zij
werkelijk
lieflief
heeft,
wordt
afgeschrikt
de houding,
de
houding, die
die zij
zij aanneemt.
aanneemt. In
In een
eentragedie
tragedie verloopt
verloopt het
het dartel
dartel gespeel
gespeel
der overmoedige schoone.
schoone. Ietwat
Ietwat onsamenhangend
onsamenhangend is
is een
een inlandsche
inlandsche moord,
moord~
der
geschiedenis hiertusschen
brengt de
deterechtstelling
terechtstelling van
van den
den
geschiedenis
hiertusschen geweven;
geweven ; al
al brengt
moordenaar Emmy's
minnaar zoo
de war,
war, dat
dat diens
diens
moordenaar
Emmy's afgewezen
afgewezen minnaar
zoo totaal
totaal in
in de
verstand gevaar
gevaar loopt.
verstand
Zeer
Zeer levendig
levendig en
en aardig
aardig isisPoppy
PoppyMeenens
Meenensafgebeeld,
afgebeeld,met
methaar
haarecht
echt
vrouwelijk karakter
Zij en
en Karel
Karel Morel
Morel vormen
vormen het
het geluk,
geluk~
vrouwelijk
karakteren
enwarm
warmhart.
hart. Zij
kige paar
paar in
roman, die stellig
stellig naar
naar het
het leven
leven isis geteekend.
geteekend. Het
Hetkleu,
kleu~
kige
in den roman,
rige, vroolijke,
vroolijke, onbekommerde
onbeko~merde leven
van blijde
blijde jeugd,
jeugd, tot
tot juist
juisthet
hetzorge
zorge~,
rige,
leven van
looze gedoe zorgen schept, désillusies veroorzaakt, het evenwicht gansche~lozegdrnschpt,éiluevrozakt,hnwicgse
lijk verstorend
verstorend van
van het
het kalme
kalme gladde
gladde water,
water, waarop
waarop de
de pleizierbootjes
pleizierbootjes zoo
zoo
lijk
lüstig voortgleden,
voortgleden, alsof er
er geen einde
einde moest
moest komen
komen aan
aan den
den gouden
goudendag.
dag.
lustig
Evenwel, na
na elken
eIkenzonsondergang
zonsondergangherrijst
herrijst de
delichtvorstin,
lichtvorstin,zij
zij 't niet steeds
steeds
Evenwel,
even schitterend,
schitterend, Amor
Amor zegeviert
zegeviert ten
ten slotte
slotte over
over allen,
allen, behalve
behalve over
overhen,
hen,
even
Ontrouw~
wie hij
hij geen
geenpijlschot
pijlschotwaardig
waardigkeurt.
keurt. Waarom
Waaromhet
hetgerijmel
gerijmel De Ontrouw,
wie
lustige in Georges
Georges brief
brief verdwaald
verdwaald is,
is, werd
werd mij
mij niet
niet duidelijk,
duidelijk, ten
ten zij
zij om
om
lustige
onnoodig het boek
boek met
met een
een paar
paar bladzijden
bladzijden aan
dikken. Deze
Dezeparodie
parodie
onnoodig
aan te
te dikken.
kort voor
voorhet
hetslotwoord
slotwoord:: «Hij
«Hij leeft
leeft
maakt werkelijk
vreemd effect
effect zoo kort
maakt
werkelijk een
een vreemd
E. S.
weer, dus heeftdus
hij liebheeft hij lief.» E. S.
weer,

o
0
Caesarenwaanzin, door
door B.
B. W. van
van de
de Kamer.
Kamer. Twee
Twee deelen.
deelen. -_. Nijmegen,
Indische Caesarenwaanzin,
H. Prakke.
Prakke.

Geen roman
roman in
in den
deneigenlijken
eigenlijkenzin
zindes
deswoords
woordsen
entoch
tocheen
eenspannend
spannend
Geen
boek van
van begin
begin tot
tot einde.
einde. Een
Eenboek
boekopop
waarheidgegrond,
gegrond,stellig
stelligeen
eenaan
aan
boek
waarheid
leven zelf
zelfontleende
ontleendetragedie,
tragedie, zonder
zonderzucht
zuchttot
totmooidoenerij,
mooidoenerij, zonder
zonder
het leven
overdrijving we.ergegeven,
zelfs nuchter
nuchter hier
hier en
endaar.
daar. Een
Eenmannelijk
mannelijk
overdrijving
weergegeven, ja
ja zelfs
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boek, met
met zijn
zijn flink
flinkvolgehouden
volgehoudenkarakters
karakters;; z66
zóó levendig,
levendig, z66
zóó juist
juist ge,
ge~
boek,
schetst,
dat men als
als welgelijkende
wclgelijkende portretten
portretten voor
voor zich
zich ziet.
ziet.
schetst, dat
In de
de eerste
eerste plaats
plaats: : de
de nobele
nobele Assistent
Assistent Resident
Resident van
van Tjiwangi,
Tjiwangi, die
die het
het
In
zoo meer
meer dan
dan ongelukkig
ongelukkig treft
treft met
metzijn
zijnControleur
ControleurVermeulen,
Vermeulen, wiens
wiens
zoo
ziekte veroorzaakte
veroorzaakte afwezigheid
afwezigheidvan
vanzijn
zijn
Caesarenwaanzin tijdens
Caesarenwaanzin
tijdens een
een door ziekte
tot onrustbarende
onrustbarende hoogte
stijgt, zoodat
hij niet
niet alleen
alleen vervalt
vervalt inin
chef
chef tot
hoogte stijgt,
zoodat hij
belachelijke overdrijvingen
overdrijvingen en aanstellerijen,
aanstellerijen, waarover
waarover ieder
ieder verstandig
verstandig
belachelijke
totmisdadige
misdadigemachtsoverschrijding.
machtsoverschrijding.
mensch zich
zich doodelijk
doodelijkergert,
ergert,maar
maarzelfs
zelfstot
mensch
wordtdoor
doordien
dienonwaardigen
onwaardigenambtenaar
ambtenaargekneveld
gekneveld
De inlandsche
inlandsche bevolking
bevolkingwordt
en mishandeld.
mishandeld. Als de
de lui
luihet
heteindelijk
eindelijkwagen
wagenopop
hun
rechtaan
aantetedringen,
dringen,
hun
recht
ze ter
ter deure
deure uit.
uit.De
Deaanleg
aanlegvan
vaneen
een
weg,die
dieeen
eenreeds
reedslang
lang
trapt
hij ze
ttapt hij
weg,
onbruikbaarpad
padmoet
moetvervangen,
vervangen, isis oorzaak
oorzaak van
van een,
een, in
hoog~
onbruikbaar
in verwaten
verwaten hoog,
moed, zeer
zeer rampzalig
rampzalig ingrijpen
ingrijpen van
van den
den Controleur,
Controleur, die
diemeent
meentvan
vanalles
alles
moed,
en nog
nog wat
wat verstand
verstand te
te hebben.
hebben.
opzichter, die
diehet
hetwerk
werkeigenlijk
eigenlijkmoet
moetleiden,
leiden,ter
terzijde
zijdeschuivend,
schuivend,
Den opzichter,
wordtondergraven,
ondergraven,
slaat
raadgevingen in
wind. Een
Eenheuvel
heuvelwordt
slaat hij
hij diens
diens raadgevingen
in den wind.
aardstortingen, die
menschenlevens kosten,
het gevolg
gevolg van.
van. Dan
Dan
en aardstortingen,
die menschenlevens
kosten, zijn
zijn er het
komt
de ingenieur
ingenieur Moreau,
Moreau, die
die het
hetwanbeheer
wanbeheer ontdekt,
ontdekt, en
en vast
vast en
en zeker
zeker
komt de
zijn
naallerlei
allerleitnoeilijkheden
moeilijkhedenen
entegenwerkingen
tegenwerkingenvan
vanVermeulen
Vermeulen
zijn weg
weg gaande,
gaande,na
nauw drijft.
drijft. Op
Op dit
dit voor
voor hem
hem zoo
zoo
te
dezen in
in het nauw
te hebben
hebben ondervonden,
ondervonden, dezen
door eigen
eigenschuld
schulduitgelokt,
uitgelokt, redt
redtdedeControleur
Controleur zich
zich
noodlottig
tijdstip, door
noodlottig tijdstip,
gedeeltelijk
verloving met
met de
deop
ophem
hemgecharmeerde
gecharmeerdedochter
dochtervan
van
gedeeltelijk door
door een verloving
Assistent Resident,
Resident, waaruit
waaruit de
detragedie
tragedievoortvloeit,
voortvloeit,die
diededeclimax
climaxvormt
vormt
den Assistent
aan
einde van
van dit
ditom
omzijn
zijnbelangrijken
belangrijken inhoud
inhoudvoor
voorallen,
allen,die
diein
inIndië
Indië
aan het einde
stellen, zeer
zeer lezenswaardig
lezenswaardig werk.
werk.
belang stellen,
eenbeetje
beetje
De letterkundige
letterkundige verdienste
titel isis een
verdienstestaat
staatminder
minderhoog,
hoog, en
en de titel
overbluffend. Men
Men denkt
denktbij
bijCaesarenwaanzin
Caesarenwaanzin aan
aan erger
erger dingen
dingen dan
dan ons
ons
overbluffend.
onder de oogen
oogen komen
komen;; al is
is het
het teteverwonderen,
verwonderen, dat
dat zulk
zulkeen
een onge,
onge~
hier
hier onder
schikt
ambtenaar als
opklimmen tot hooger
hooger rang.
rang.
schikt ambtenaar
als Vermeulen
Vermeulen kon
kon opklimmen
E.
S.
E. S.
o0
Roberto
Ewalda of
ofwel
welRooverhoofdman
RooverhoofdmanenenHaremdame.
Haremdame.Familie:roman.
Familie,roman. Prikkel,
Prikkel,
Roberto en Ewalda
idy!1en IV, en
en Onthullingen
Onthullingen door
door een
een Kamenier
Kamenier ten
ten Hove.
Hove. Prikkelidyllen
Prikkelidyllen V, door
door
idyilen
1913, door
C. A.
A. J.
J. van
van Dishoeck
DishoeckteteBussum.
Bussum.
Cornelis
Uitgegeven in 't'tjaar
Cornelis Veth.
Veth. Uitgegeven
jaar 1913,
door C.

denzelfden potsierlijken
potsierlijken geest
geestgeschreven
geschrevenals
alsde
devorige
vorigeNommers
Nommersdezer
dezer
In denzelfden
mijinin«Roberts
«Rob erts
Ewolda»
natuurlijk
metopzet
opzet—- iets
iets
serie,
lijkt de
de taal
taalmij
serie, lijkt
enen
Ewolda»
— -natuurlijk
met
Hetis is
knap
voor
Hollander,zoo
zooVlaamsch
Vlaamsch te
te
te veel
veel gewild.
gewild. Het
te
welwel
knap
voor
eeneen
Hollander,
kunnen
schrijven en o.a.
o.a. dedeonmogelijke
onmogelijkevertalingen
vertalingen na
na tetebootsen,
bootsen, die
die
kunnen schrijven
wij vaak
vaak in
in aanprijzingen
aanprijzingen van
van buitenlandsche
buitenlandsche artikelen
artikelen onder
onder de
de oogen
oogen
wij
eens:: Kon
Kon een
een auteur
auteurvan
vanzooveel
zooveeltalent
talentzijn
zijn
krijgen; maar
krijgen;
maar men
men denkt
denkt wel eens
Want deze
deze gekke
gekke dingen
dingen zijn
zijn niet
niet zoo
zoo
tijd niet
niet aan
aan wat
wat beters
beters besteden.
besteden. Want
tijd
gemakkelijk neer
pennen, als
als men
men soms
soms meent.
meent. Zij
Zijeischen
eischenevengoed
evengoed
gemakkelijk
neer te
te pennen,
hunne meer
meer ernstige
ernstige broeders.
broeders. Om
Omeen
eencaricatuur
caricatuur
studie
nadenken als
als hunne
studie en nadenken
scheppen moet
moetmen
mendedeoorspronkelijke
oorspronkelijkefiguur
figuurimmers
immersuitstekend
uitstekendkennen.
kennen.
te scheppen
dit al,
al,Veth
Vethblijft
blijfteen
een
meesterinin
genre,dat
datdedelachers
lachersop
opzijn
zijn
Met dit
Met
meester
hethet
genre,
hand heeft.
heeft. Vooral
Vooral in de
de Onthullingen
Kamenier ten
de paro,
paro~
hand
Onthullingen der
der Kamenier
ten hove
hove is de
niet alleen
alleen doorzichtig
doorzichtig maar
maar allergeestigst.
allergeestigst. De
Delezer
lezeramuseert
amuseert zich
zichvan
van
die niet
eind. Het
Hetisisstellig
stelligeen
eender
derbest
bestgelukte
gelukte onder
onder de zoo gezochte
begin tot
begin
tot eind.
ELISE SOER.
Prikkelidyllen.
o
0
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Modern
Schat van 'n Vrouw,
Modern Bibliotheek.
Bibliotheek. 'n Schat
Minca Verster,
Verster, Bosch
Bosch Reitz.
Reitz. Uit,
Vrouw, door Minca
gave. Van
VanHolkema
HolkemaenenWarendorf
WarendorfteteAmsterdam.
Amsterdam.
gave.

Weder een van
van die
diekleine
kleineboekjes,
boekjes, om
omzich
zichinineen
eenverloren
verloren oogenblik
Weder
mee
mee te
te amuseeren, ook
wel om
om een
een herstellende
herstellende in handen
handen te
te geven,
geven, een
een
ook wel
zieke zijn pijnen
pijnen te
doen vergeten,
vergeten, een
een zwaarmoedige den
lach om de
de
te doen
den lach
lippen
plooien. De
Deonmogelijkheid
onmogelijkheidligt
ligtererdik
dikop,op,
maar
daarvraagt
vraagt
lippen te plooien.
maar
daar
men niet
onder het lezen,
lezen, evenmin
evenmin als
als bij een zoogenaamd lachstuk
lachstuk
men
niet naar,
naar, onder
in
in de
de comedie. Goed
van werkelijkheid
werkelijkheid isishet
hetkunstminnend
kunstminnendvrouwtje,
vrouwtje,
Goed van
Emmy
van Gulik,
Gulik, getypeerd
getypeerd met
methaar
haarquasi
quasiverheven
verhevenbespiegelingen
bespiegelingen en
en
Emmy van
slordig,
verwaarloosd huishouden.
Van tante
tante Hoolbrecht was
was nog
nog wel
wel iets
iets
slordig, verwaarloosd
huishouden. Van
meer
maken geweest.
en zijn
zijn lief
lief zusterke zien wij voor ons,
ons,
meer te
te maken
geweest. Titus
Titus en
vader, die in
in de
deklassieken
klassieken lief
liefhebbert,
met
evenals zijn goedigen
goedigen vader,
hebbert, en
en de met
ingebeelde
kwalen tobbende,
tobbende, welgedane
welgedane mevrouw
mevrouw Antoinet. Waarom
ingebeelde kwalen
Waarom die
leelijke afkortingen,
elders?? Max DooIemans,
afkortingen, hier
hier en elders
Doolemans, als medicus
medicus.....
. . . het
zwakke punt
dezer geschiedenis.
Met den
den· zoogenaamden
psychiater komen
komen
zwakke
punt dezer
geschiedenis. Met
zoogenaamden psychiater
het kantje
kantje van
van fatsoen
fatsoen en
eneerbaarheid.
eerbaarheid. Vergissingen
Vergissingen en
en misverstan,
wij op het
wij
den
den stapelen
stapelen zich
zich op
op als
als onweerswolken
onweerswolken aan
aan den horizont; maar
maar de
de bui
drijft af,
hij opkwam.
opkwam. Het
Het bleef
bleef bij flikkerlichten.
Wie de
de
drijft
af, even
even snel
snel als
als hij
flikkerlichten. Wie
schat
van een
een vrouw
vrouw is
is?? De titel
titel schijnt
schijnt verdeeld
verdeeld tusschen Dorothea
schat van
Dorothea en
schat van
van een
een man,
man, die
diealles
allesininhet
hetreine
reine
tante Hoolbrecht. Maar
Maar de
de schat
brengt,
sloome, kalme,
zonder woorden
woorden
brengt, is de
de sloorne,
Hij handelt,
handelt, zonder
kalme, ironische
ironische Titus.
Titus. Hij
verspillen of
of aan
aan hoogdravende
hoogdravende inbeeldingen
inbeeldingen toe
toe te
te geven
geven;; ook
het
te verspillen
ook in het
monotone gerechten
gerechten na
na
drama met
kippen, al sleept
sleept zijn
zijn daad
daad droevig
droevig monotone
drama
met de
de kippen,
zich, tot groote verbazing
zich,
tante Hoolbrecht. Hoe Jef
Jef DooIemans,
verbazing van tante
Doolemans, als
«graaf d'Aulémonts»
d'Aulémonts» ingehaald,
slotte beleedigd opstapt en een
een vergeten
vergeten
ingehaald, ten slotte
sticht, isis om
ommet
metmevrouw
mevrouwEmmy
Emmy tetespreken
sprekeneen
eenkostelijke
kostelijke
briefje onheil sticht,
briefie
«trouvaille»
dit luchtig,
luchtig,kluchtig
kluchtigverzinsel
verzinsel van
van Minca Verster. Zeker,
«trouvailIe» in
in dit
Dorothea Livius «had
gedaan wat
wat ze
ze kon...
was haar
haar te
ge,
«had gedaan
kon. . . niets
niets was
te veel ge,
weest. ... neen ....
had zich
zichzelf
zelfniets,
niets,niemendal
niemendalteteverwijten
verwijten 1»!».... p. 267.
weest..
... . ze had
Heerlijk toch,
toch, zoo'n goed
geweten, waar
waar men
mende
deergste
ergsteconflicten
conflictenheeft
heeft
Heerlijk
goed geweten,
uitgelokt en met
met leugentjes
leugentjes om
om bestwil
bestwilde
dehalve
halvewereld
wereldininhet
hetharnas
harnasheeft
heeft
uitgelokt
gejaagd.
E.
E. S.

o
0
Derde
Kerstboek voor
voor Jongt:Holland,
Jong,Holland, onder
Dr. C.
C.E.E.Hooijkaas.
Hooijkaas. —
Derde Kerstboek
onder redactie
redactic van
van Dr.
Maassluis,
Waltman, 1913.
1913.
Maassluis, J.
J. Waltman,

Ten
derden male
male werd
werd ons dit
dit Kerstboek
toegezonden;; ren
even als
als de
de
Ten derden
Kerstboek toegezonden
[en even
vorige
malen kunnen wij
wij het
het met
metwarmte
warmte aanbevelen.
aanbevelen.
vorige malen
Binnen
de perken
perken der
der bedoeling
bedoeling (kinderlectuur in
den geest
geest van
van vrij~
Binnen de
in den
vrij,
zinnig Christendom)
Christendom) isis er
dezen bundel
bundel een
een groote verscheidenheid van
zinnig
er in
in dezen
onderwerpen.
naar oude
oude schilderijen
schilderijen (Rembrandt,
Dürer, Rubens)
Er
reproducties naar
(Rembrandt, Diirer,
Er zijn
zijn reproducties
uit het
het hedendaagsche
met expliceerende bijschriften.
Er zijn
zijn vertellingen
vertellingen uit
bijschriften. Er
geïllustreerd. Er
Er is zelfs
zelfs een
een persoonlijke
persoonlijke
leven, in
in hedendaagschen trant
leven,
trant geïllustreerd.
reisherinnering uit Palestina:
de oevers
oevers van
van het
het meer
meer van
van Galiléa.
Palestina : aan
aan de
is alles
allesmet
mettact
tactpasklaar
pasklaar ge,
ge,
Gedeeltelijk origineel,
gedeeltelijk vertaald,
vertaald, is
Gedeeltelijk
origineel, gedeeltelijk
het begripsvermogen
begripsvermogen van ons
ons omstreeks
omstreeks tienjarige
tienjarigejonge
jongevolkje.
volkje.—
maakt voor
maakt
voor het
Alleen het
het luiden
luiden van
van Kerstklokken op
den avond
avond vóór
v66r Kerstmis
Kerstmis is
is wel
Aileen
op den
wat
te uitheemsch om
als inheemsch te worden opgedischt. Maar
Maar voor zulke
om als
wat te
dingen
hebben we
we het
het goed'Hollandsche
spreekwoord: «Wie
daarop kijkt
kijkt
«Wie daarop
dingen hebben
goed,Hollandsche spreekwoord:
is een kniezer.»
G. C.
is
een kniezer.» G. C.

TIJDSCHRIFTEN.
Onze Eeuw.
Eeuw. Maandschrift
Staatkunde, Letteren,
Letteren, Wetenschap
Wetenschap en
en Kunst,
Kunst,
Maandschrift voor
voor Staatkunde,
onder
redactie van
P. J.
J. Blok,
Blok, P.P.D.
D.Chantepie
Chantepie de
delalaSaussaye,
Saussaye, G.
G. F.
F.
onder redactie
van P.
Haspels, E.
hr. H.
en J.
Haspels,
E. B.
B. Kielstra,
Kielstra, K.
K. Kuiper,
Kuiper, JJhr.
H. Smissaert
Smissaert en
J. D.
D. van
van der
der
Waals Jr.
Jr. Haarlem,
de Erven
Waals
Haarlem, de
Erven F.
F. Bohn.
Bohn.
Prof.
P. J.
J. Blok
Blokopent
opent
Novembernummermet
metde
deredevoering,
redevoering, door
door hem
hem
Prof. P.
hethet
Novembernummer
uitgesproken bij
de onthulling
onthulling der
dergedenksteenen
gedenksteenen in
inde
degevels
gcvelsder
derhuizen
huizenvan
van
uitgesproken
bij de
Van
Hogcndorp, Van
Van der
der Duyn
Duynvan
vanMaasdam
Maasdam en
enVan
VanLimburg
LimburgStirum.
Stirum. Op
Op
Van Hogendorp,
aardige
wijze wordt
wordt het
hetsprookje
sprookjevan
van«Repelsteeltje»
«Repelsteeltje»door
doormej.
mej.J.J.E.E.van
vander
der Waals
Waals
aardige wijze
1. Kramer
Krämer besluit
zijn onderzoek
onderzoek naar
naar de persoon
persoon van
van den
den
naverteld.
naverteld. Prof.
Prof. F.
F. J.
J. L.
besluit zijn
man met
De heer
man
met het
het «ijzeren»
«ijzcren» masker.
masker. De
heer G.
G. F.
F. Haspels
Haspelsbespreekt
bespreektnieuwe
nicuweboeken
boeken
en Dr.
en
Dr. J. de
de Jong
Jong Giuseppe
Giuseppe Verdi.
Verdi. De
De heer
heer P.
P. N.
N.van
vanEyck
Eyckdicht
dichtgedichten.
gedichten.

Gids. Onder
redactie van
van D.
D. van
van Blom,
Blom, H.
H.T.T.Colenbrander,
Colenbrander, C.
C. Th.
Th.
De Gids.
Onder redactie
van Deventer,
Deventer, J.
van Hall,
Hall, A.
A. A.
A.W.
W.Hubrecht,
Hubrecht, E.
E. J.J.De
DeMeester,
Meester,
van
J. N.
N. van
W. L.
L. P.P.A.A.Molengraaff
Molengraaff en
enR.R.P.P.
TuteinNolthenius.
Nolthenius.Amsterdam,
Amsterdam,
W.
J. J.
Tutein
P. N.
ex Zoon.
P.
N. van
van Kampen
Kampen &.
In de
de November,aflevering
November,aflevering wijdt
wijdt Prof.
Prof. A.
A. J.J.der
derKinderen
Kindereneen
eenwoord
woordaan
aan
In
Jhr. Mr.
zijn 70sten
70stenverjaardag.
verjaardag. De
Deheer
heerenenmevrouw
mevrouwScharten,
Sch;j.rten,
Jhr.
Mr. Victor
Victor de
de Stuers
Stuers op zijn
Antink zetten
zetten den
den levensroman
levensroman van
van Bakhuizen
Bakhuizen van
van den
den Brink
Brinkvoort.
voort.Mr.
Mr.W.
W.H.
H.
Antink
Beaufort herdenkt
Graaf van
van der
der Duyn
Duyn van
van Maasdam.
Maasdam. De
Deheer
heer
de Beaufort
herdenktA.
A. F.
F. G.
G. A. Graaf
H. P.
P. N.
N.Muller
Muller behandelt
behandelt Britsch
Britsch Malakka,
Malakka, Dr.
Dr. W.
W. G.
G.C.C.Bijvanck
BijvanckMr.
Mr. I11.
P.
H.
I. P.
Quack's herinneringen.
herinneringen. Dr.
Dr. Ch.
Ch. M.
M.van
vanDeventer
Deventerbepleit
bepleitgiftvrij
giftvrijlichtgas.
lichtgas. Joh.
Joh.
G. Quack's
Meester geeft
geeft een novelle
novelle:: «in
lieven eenvoud».
eenvoud». Mr.
Mr. H.
H.L.1.de
deBeaufort
Beaufort
De Meester
«in den lieven
bespreekt :Mr.
van Wissenkerke's
Wissenkerke's boek
boek over
over de
de nieuwe
nieuweauteurswet.
auteurswet. De
De
bespreekt
:Mr. Snijder
Snijder van
P. J. Tutein
Nolthenius beveelt
beveelt Jan
JanLigthart's
Ligthart's boekje
boekje over
over opvoeding
opvoedingals
als
heer R. P.
heer
Tutein Nolthenius
St. Nicolaas,geschenk
Nicolaas'geschenk voor
voor jonggehuwden
jonggehuwden aan.
aan.
St.

De Nieuwe
Nieuwe Gids,
Gids, [mede
serie van
van de
deTwintigste
Twintigste Eeuw
Eeuwen
het Twee,
Twee_
[mede nieuwe serie
en het
maandelijksch Tijdschrift].
letteren, kunst,
kunst, wetenschap
wetenschap
maandelijksch
Tijdschrift], maandschrift
maandschriftvoor
voor lefteren,
wijsbegeerte, onder
onder redactie
redactie van
van:: Dr.
Dr.H.
H.J.J.Boeken,
Boeken,Lodewijk
Lodewijk van
van
en wijsbegeerte,
Deyssel, Mr.
Mr. Frans
Frans Erens,
Erens, Willem
Kloos, Jac.
Jac. van
van Looy,
Looy, Frans
Frans Netscher.
Netscher.
Deyssel,
Willem Kloos,
Uitgegeven
Uitgegeven te
te 's Gravenhage door de
de N.
N.V.
V.Electr.
Electr.Drukkerij
Drukkerij«Luctor
«Luctor
Emergo».
et Emergo».
Novcmber_aflevering wordt
wordt ge6pend
geöpendmet
meteen
eeneenacter
eenactervan
vanJ.J.Everts,
Everts,getiteld
getiteld
De November,aflevering
«I-Iet Verborgene».
Verborgene». De
Deheer
heerFelix
FelixTimmermans
Timmermansvervolgt
vervolgtzijn
zijnVlaamsche
Vlaamscheschetsen.
schetsen.
(diet
heer J.J. Kleefstra
Kleefstra behandelt
behandelt dedegrondslagen
grondslagenvan
vanopvoeding
opvoedingenenonderwijs.
onderwijs.
De heer
C. J.J.Wijnaendts
WijnaendtsFrancken
Franckenbeschrijft
beschrijftzijne
zijne
reisnaar
naarKhartoem
Khartoemen
enOmdoerman.
Omdoerman.
Dr. C.
reis
zijn studies
studies «rondom
«rondom Napoleon»
Napoleon» behandelt
behandelt Dr.
Dr. A.
A. Aletrino
Aletrino de
de St.
St. Helena,
Helena,
In zijn
tragedie naar
naar het
het memoriaal
memoriaal van
Las Cases.
Cases. F.
F. Erens
Erens bespreekt
bespreekt den
den bundel
bundel van
van
tragedie
van Las
d' Evocateurs»,
Evocateurs», Jeanne
Reyneke van
vanStuwe
Stuwehet
hetillustreeren
illustreeren
Michelet: : «Figures
Michelet
«Figures d'
Jeanne Reyneke
J. R.R.van
vanStuwe
Stuwe
I-Izn.
heeft
een
Nederlandschen
van kinderboeken.
kinderboeken. De
heer J.
van
De heer
Hzn.
heeft
een
Nederlandschen
Zestiende,eeuwer ontdekt.
gedichten van Ariette
Ariette van
van der
der Stok
Stokbezingt
bezingtDr.
Dr.J.J.
Zestiende,eeuwer
ontdekt. Na
Na gedichten
Schepers den
den slag
slagininBaduhenna's
Baduhenna'swoud.
woud.Cornelis
CornelisVeth
Vethmaakt
maaktkunstnotities,
kunstnotities,
B. Schepers
Boeken bespreekt
bespreekt Chamberlain's
Chambeclain's Goethe
en Willem
WillemKloos
KloosReddingius'
Reddingius'
IHein
lein Boeken
Goethe en
Regenboog.
Regenboog.
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Beweging, algemeen
algemeen maandschrift
maandschrift voor
voorlefteren,
letteren, kunst,
kunst,wetenschap
wetenschap en
en
De Beweging,
Berlage Nz.,
J. de
de Boer,
Boer, Albert
Albert
staatkunde, onder
staatkunde,
onder redactie
redactievan
van H.
H. P.
P. Berlage
Nz., T. J.
Verwey, Is.
Is. P.
P. de
de Vooys.
Vooys.Amsterdamsche
AmsterdamscheBoekhandel,
Boekhandel,Amsterdam.
Amsterdam.
Verwey,
het Novembemummer
Novembernummer behandelt
behandelt de
de heer
heer Albert
Albert Verwey
Verwey de
depoëzie
poëzie van
van
In het
Zuid,Afrika. De heer
heer George
GeorgeGonggrijp
Gonggrijpdramatiseert
dramatiseert de
deBelsazar,legende.
Belsazar,legende. Na
Na
Zuid,Afrika.
gedichten van
heer P.
P. N.
N.van
vanEyck
Eyckbesluit
besluitdedeheer
heerJust
JustHavelaar
Havelaarzijne
zijne aan,
aan,
gedichten
van den heer
teekeningen over
architectuur, waarna
Eyk een
een onbekend
onbekend ge,
ge.
teekeningen
over architectuur,
waarnadedeheer
heerP.P.N.
N. van
van Eyk
vanzuster
zusterBaertken
Baertkenmededeelt.
mededeelt. De
Deaflevering
afleveringwordt
wordtbesloten
beslotendoor
doorverzen
verzen
dicht van
«het rijk
rijk in de
de wereld»
wereld» door
door Albert
Albert Verwey.
Verwey.
uit «het

Stemmen des
des Tijds,
Tijds, Maandschrift
Maandschrift voor
Christendom en
en Cultuur.
Cultuur. Onder
Onder
voor Christendom
Stemmen
redactie van
van Dr.
Dr. W.
W. J.
J. Aalders,
Aalders, Mr.
Mr. A.
A. Anema,
Anema, Mr.
Mr. P.
P. A.
A. Diepenhorst,
Diepenhorst,
redactie
P. J.
J. Kromsigt,
Kromsigt, Dr.
Dr. J.
J. C.
C. De
DeMoor,
Moor,P.P.J.J.Molenaar,
Molenaar, Dr.
Dr.E.
E.H.
H.Renkema,
Renkema,
Dr. P.
H.Rutgers,
Rutgers, Dr.
Dr.J.J.R.R.Slotemaker
SlotemakerdedeBruine,
Bruine,Dr.
Dr.J.J.Th.
Th.De
DeVisser,
Visser,
Mr. V. H.
Mr.
B. Wielinga.
Wielinga. Utrecht,
Utrecht, G.
G. J.
J. A.
A. Ruys.
Ruys.
Dr. B.
Dr.
In het
het Novembemummer
Novembernummer geeft
geeft Dr.
Dr.W.W.
J. Aalders
indrukkenvan
vanPalestina.
Palestina.
In
J. Aalders
indrukken
oud,minister H.
H. Colijn
Colijnbehandelt
behandeltdedeNederlandsche
Nederlandschekoloniale
kolonialepolitiek.
politiek. De
De
De oud,minister
Q A. de
de Ridder
Ridder geeft
geeft een
eennovelle
novel1e:
«naar huis
huisterug».
terug». Dr.
Dr.J.J.R.R.Slotemaker
Slotemaker
: «naar
heer Q
Bruïne onderzoekt
onderzoekt het
het geestelijk,zedelijk
geestelijk'zedelijk karakter
karakter der
der sociaal,demokratie.
sociaa\.demokratie. Mr.
Mr.
de Bruine
Zevenbergen behandelt
behandelt de
de verhouding
verhoudingtusschen
tusschendedevrijheid
vrijheidvan
vanden
denmensche,
mensche.
W. Zevenbergen
Minderaazingt
zingtzomer,aquarellen.
zomer,aquarel1en.
lijken wil en
en het
hetrechtsbegrip.
rechtsbegrip. De
Deheer
heerP.P.Minderaa
lijken

Ons Tjdschrifi.
Tijdschrift. Christelijk
Christelijk letterkundig
onder redactie
redactie van
van
lefterkundig maandblad
maandblad onder
L. Biickmann,
Bückmann, C.
Gerretson, J. Lens,
Lens, G.
G. Schrijver,
Schrijver, Dr.
Dr. J. van
van der
der Valk.
Valk.
L.
C. Gerretson,
's Gravenhage, D. A.
A. Daamen.
Daamcn.
In het
het nummer
nummer van
van 1515November
Novemberwordt
wordtdedebeschouwing
beschouwingover
overde
deIndische
Indische
In
Onderwijspolitiek vervolgd.
De heer
heer Franck
Franck Gericke
Gericke geeft
geeft idyllische
idyllischefragmenten.
fragmenten.
Onderwijspolitiek
vervolgd. De
heer Eugène
Eugène Gericke
Gericke beschouwt
beschouwt Boutens
Boutens en
enVan
VandedeWoestyne
Woestyneals
alsovergangs,
overgangs.
De heer
dichters tusschen
tusschen de
detachtiger
tachtigerenendedemoderne
moderneschool,
school,waarop
waaropdedeheer
heerP.P.H.
H.Ritter
RitterJr.
Jr.
dichters
derlijdelijkheid»
lijdelijkheid»antwoordt.
antwoordt.
met een «lof
«lofder
met

Onze Kunst,
Kunst, geïlIustr.
maandschrift voor beeldende
beeldende kunst
kunst;; hoofdredacteur
hoofdredacteur
geillustr. maandschrift
Dr. P.
P. Buschmann
Buschmann Jr.
Jr.;; rubriek
rubriek Ambachts,
Ambachts. en
enNijverheidskunst
Nijverheidskunst onder
onder
Dr.
redactie van
«Nederlandsche Vereeniging
Vereeniging voor Ambachts,
Ambachts. en
en Nijver,
Nijver.
redactie
van de
de «Nederlandsche
de Roos,
Roos, Jac.
Jac. Ph.
Ph. Wormser,
Wormser, H.
H.
heidskunst», redactie.commissie
heidskunst»,
redactie,commissieS.S.H.
H. de
Fels,
den Bosch,
Bosch,Marg.
Marg. Verwey,
Verwey,secretaresse.
secretaresse. Uitgave
Uitgaveder
dernaam,
naam.
Fels, Jac.
Jac. van den
looze
vennootschap «Onze
«Onze Kunst»
Kunst') Antwerpen,
Antwerpen, voor
voor Nederland
Nederland : L.
L. J.J.
looze vennootschap
Veen, Amsterdam.
Amsterdam.
Het
Novembernummer is gewijd
gewijd aan
aande
detentoonstelling
tentoonstel1ing van
van Oude
OudeKunst
Kunst inin
Het Novembemummer
Vlaanderen,
1913, beschreven
beschreven door
doorPaul
PaulBergmans.
Bergmans.Een
Eenkeur
keurvan
vanillustraties
illustraties
Vlaanderen, Gent 1913,
geeft
een denkbeeld
denkbeeld van
van het
hetdaar
daaraanwezige,
aanwezige, o.
o. a.
a. een
een gezicht
gezicht op
op Gent
Gent uit
uit de
de
geeft een
XVIe
een waterfeest
waterfeest op
op de
deSchelde
Scheldedoor
doorBonaventura
BonaventuraPeeters,
Peeters,een
eengezicht
gezicht
XVIe eeuw, een
in de
de zaal
zaal van
vanhet
hetgildeleven,
gildeleven,toortshouders,
toortshouders,relikiekasten,
relikiekasten,monitransen,
monitransen,prachtige
prachtige
Brusselsche
tapijten, beeldhouwwerk,
beeldhouwwerk, borduursels.
borduursel~.
Brusselsche tapijten,

De Natuur,
Natuur, populair
maandblad, gewijd
gewijd aan
aan de
de natuurkundige
natuurkundige
populair geïllustreerd maandblad,
onder redactie
redactie van
van Dr.
Dr.Z.
Z.P.P.Bouman.
Bouman.
wetenschappen
hare toepassing,
toepassing, onder
wetenschappen en
en hare
Utrecht,
G. Broese.
Broese.
Utrecht, J.
J. G.
In het
het nummer
nummer van
van1515November
Novemberbeschrijft
beschrijftde
deheer
heerA.
A.Slingervoet
SlingervoetRamondt,
Ramondt,T.,
T.,
den
rotatiediepdruk, waardoor:
waardoor: ook
couranten in
in staat
staat worden
worden gesteld
gesteldfraaiver,
fraaiver,
den rotatiediepdruk,
ook couranten
De heer
heer D.
D.Stavorinus
Stavorinusbeschrijft
beschrijft den
den veiligheids,
veiligheids,
zorgde
illustraties te
te brengen.
brengen. De
zorgde illustraties
gasmeter.
Z. P.
P. Bouman
Boumanbehandelt
behandelthet
hetbegrip
begrip«massa»
«massa»;; de
de heer
heer H.
H. R.
R. Hoogen,
Hoogen,
gasmeter. Dr.
Dr. Z.
uvio\.
raad
moneren. De
Sievert,vensterglasmachine wordt
raad de
de moneren.
De Sievert,vensterglasmachine
wordtdoor
doorD.
D. S.
S. S.,
S., het uviol,
P. van
vanZon
Zonbehandelt
behandelt
filter
een ongenoemde
ongenoemde beschreven.
beschreven. De
heer W. P.
filter door
door een
De heer
J. van
van der
der Ven
Ven ver,
ver,
brandbluschmidde1en
schepen, de
heer D. J.
brandbluschmiddelenaan
aan boord
boord van
van schepen,
de heer
schillende vogeleieren.
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De Levende
Levende Natuur,
Natuur, onder
onder redactie
redactie van
van E.
E. Heimans
Heimans en
enJac.
Jac.P.P.Thijsse,
Thijsse,
uitgave van
van W.
W. Versluys
VersluysteteAmsterdam.
Amsterdam.
uitgave
het nummer
nummer van
van 11November
November vervolgt
vervolgt de
de heer
heer Jac.
Jac. P.
P. Thijsse
Thijsse de
debeschrij,
beschrij,
In het
van zijn
zijn botanische
botanischeexcursie
excursie naar
naar Tirol.
Tirol. De
Deheer
heerJ.J.Metselaar
Metselaarbeschrijft
beschrijfthet
het
ving van
Trawler,visschen. De
H. A.
A.Kuyper
Kuyperdeelt
deeltvaria
variauit
uitDeli
Delimede.
mede.Een
Eenpoëtische
poëtische
Trawler,visschen.
De heer H.
herfst geeft
geeft de
de heer
heer H.
H. F.
F. D.
D.Monné.
Monné. De
Deheer
heer G.
G. J.J. A.
A.
beschrijving van
beschrijving
van den
den herfst
Mulder
beschrijft den
den invloed van
van het
hetlandijs
landijsopophet
hetlandschap.
landschap.De
Deherfstkleuren
herfstkleuren
Mulder beschrijft
den heer
heer Jac.
Jac. J.
J. dedeJong
Jongverklaard.
verklaard.
worden door den
worden
het nummer
nummer van
van1515November
Novemberbesluit
besluit
heer
Jac.
Thijssededebeschrijving
beschrijving
In het
dede
heer
Jac.
P.P.Thijsse
van zijn
zijn botaniseertocht
botaniseertocht naar
naar Tirol.
Tirol. De
Deheer
heerD.D.Zoolstra
Zoolstrageeft
geefteen
eenbeschrijving
beschrijving
van
van de
de manier
manier om
omlijsters
lijstersinin
strikkente te
vermoorden,ererbij
bijvoegende
voegendedat
dathij
hij
van
strikken
vermoorden,
thans betreurt
betreurt en
en veroordeelt.
veroordeelt.Een
Eenuitgezocht
uitgezochtplekje
plekje
atavistische lief
liefhebberij
deze atavistische
hebberij thans
voor natuurliefhebbers
natuurliefhebbers noemt
heer G.
G. A.
A.Posthuma
Posthuma het
hetdorpje
dorpje Stiens
Stiens be,
be'
voor
noemt de
de heer
Leeuwarden. De heer
heer F.
F. A.
A. Horsthuis
Horsthuis geeft
geeft verslag
vt:rslag van de 10-12
10-12October
October
noorden Leeuwarden.
Enschede gehouden
gehoudenherfst,natuurtentoonstelling.
herfsbnatuurtentoonstelling.
te Enschede

Hol/andsche Revue,
Revue, geredigeerd
geredigeerd door Frans
Frans Netscher en uitgegeven
uitgegeven door
door
De Hollandsche
Loosjes te
te Haarlem.
Haarlem.
Vincent Loosjes
nummer van 25
25 October
October bevat
bevat het
hetportret
portret van
vanhet
hetKamerlid
Kamerlid Lieftinck
Lieftinck en
en
Het nummer
schets van
van het
het karakter
karakter van
van Dr.
Dr. J.
J. de
de Vrij.
Vrij.
een schets
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Herman Middendorp,
Middendorp, Via
Dolorosa, Een
Een gedicht
zangen. C.
C. M.
M. B.
B.
gedicht in
in 3 zangen.
Via Dolorosa,
Herman
6. Co,
Co, Apeldoorn.
Apeldoorn.
Dixon 6.
Roland Holst—van
Holst-van der
der Schalk,
Schalk, Sonnetten en
en Verzen
Verzen in terzinen
terzinen geschre,
geschre'
H. Roland
Tweede druk.
druk. W.
W. L.
L. en
enJ.J.Brusse,
Brusse,Rotterdam.
Rotterdam.
ven. Tweede
tuinen van
van liefde
liefde en
en dood
dood (Gedichten).
W. Versluijs,
Versluijs,
Maurits Uyldert,
Uyldert, De tuinen
(Gedichten). W.
Maurits
Amsterdam.
C.
S. Adama
Adama van
van Scheltema,
Schelterna, Uit stilte
stilte en
en strijd.
strijd.W.
W. L.
L. en
R'dam.
en J.
J. Brusse, R'dam.
C. S.
Stijn
Streuvels, De landsche
landsche woning
woning ininVlaanderen.
Vlaanderen. L.
Amsterdam.
L. J. Veen, Amsterdam.
Stijn Streuvels,
A. L.
L. Terégo,
Terégo, Res, non
non verba,
verba, Leo
Verberne. L.
L. J.
J. Veen,
Veen,Amsterdam.
Amsterdam.
Leo Verberne.
hoog en
en laag.
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